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‹stanbul, 06.12.2017

Maliye Bakan› Naci A¤bal'›n 27.09.2017 tarihli bas›n toplant›s›nda “Baz› Vergi Kanunlar› ile
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”
hakk›ndaki aç›klamalar›yla beraber bu tasar› ayn› tarihte TBMM Baﬂkanl›¤›'na sunulmuﬂtur.
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Sözkonusu kanun tasar›s› ile vergi mevzuat›nda yap›lmas› planlanan de¤iﬂikliklerden önemli
gördüklerimiz hakk›nda 03.10.2017/05-147 say›l› sirkülerimiz ile daha önce ön bilgilendirme
yap›lm›ﬂt›r.
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Tasar›, baz› de¤iﬂikliklerden sonra TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 7061 say›l› “Baz›
Vergi Kanunlar› ile Di¤er Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun” olarak yasalaﬂm›ﬂ
ve 05.12 2017 tarih ve 30261 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
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Kanun'un vergi mevzuat›nda de¤iﬂiklik içeren maddelerinden, finans sektörünü ilgilendirenleri
baﬂta olmak üzere baz›lar› hakk›nda aﬂa¤›da aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
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1. Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili De¤iﬂiklikler:
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Kanun'un 91. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 10. Madde
uyar›nca, kurumlar›n 2018, 2019 ve 2020 y›l› vergilendirme dönemlerine ait kurum
kazançlar› üzerinden % 22 oran›nda kurumlar vergisi ödenecektir.
Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için söz konusu oran de¤iﬂikli¤i 2018,
2019 ve 2020 y›llar› içinde baﬂlayan hesap dönemlerinde uygulanacakt›r.
Kurumlar taraf›ndan ayn› y›llara (2018, 2019 ve 2020) iliﬂkin olarak verilmesi
gereken geçici vergi beyannamelerinde de söz konusu yeni oran (% 22) kullan›lacakt›r.
Buna göre hesap dönemi takvim y›l› olan kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan
14 May›s 2018 tarihine kadar verilecek olan 1. dönem geçici vergi beyannamelerinden
baﬂlamak üzere 3 y›l boyunca beyan edilen geçici vergi matrahlar› üzerinden
% 22 oran›nda vergi hesaplanacakt›r.
Bu hüküm 05.12.2017 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmiﬂtir.
Kanun'un 89. Maddesiyle getirilen hükme göre, kurumlar›n en az (2) tam y›l süre
ile aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklar›n›n sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar için istisna oran› % 75, gayrimenkullerin
sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar için istisna oran› % 50 olarak uygulanacakt›r.
Uygulama Kanunun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
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Kanun'un 89. maddesiyle, ayr›ca, bankalar›n borçlar›na mahsuben ald›klar›
gayrimenkul ve iﬂtirak hisselerinin sat›ﬂlar›ndan do¤an kazançlar›na tan›nan
kurumlar vergisi istisnas›, finansal kiralama ve finansman ﬂirketlerini de
kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmiﬂtir.
Bunun yan›nda, kurumlar vergisi istisna oran›, sat›ﬂ kazanc›na iliﬂkin istisna
oranlar›na paralel olarak gayrimenkuller için % 50, di¤er k›ymetler için % 75 olarak
belirlenmiﬂtir.
‹stisna oran›ndaki de¤iﬂiklik Kanunun yay›mland›¤› 05.12.2017 tarihinde yürürlü¤e
girmiﬂ olup, kapsama yeni giren kurumlarla ilgili de¤iﬂiklik ise 01.01.2018 tarihinde
yürürlü¤e girecektir.
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Kanun'un 106 maddesi ile 6361 say›l› Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
ﬁirketleri Kanunu'nun 16. maddesine yeni bir f›kra eklenerek, finansal kiralama
ve finansman ﬂirketleri taraf›ndan ayr›lan özel karﬂ›l›klar›n tamam›n›n ayr›ld›klar›
y›lda kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas›
sa¤lanmaktad›r.
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Faktöring ﬂirketleri kapsam d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r.
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Bu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiﬂtir.
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2. Gider Vergisi Kanunu ile ilgili De¤iﬂiklikler:
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Kanun'un 11. maddesiyle Gider Vergileri Kanunu 29. madde (p) bendinde yap›lan
de¤iﬂiklik neticesinde, iﬂlemin yap›ld›¤› yere bak›lmaks›z›n vadeli iﬂlem ve opsiyon
sözleﬂmelerine iliﬂkin iﬂlemler ve bu iﬂlemler sonucu lehe al›nan paralara BSMV
istisnas› getirilmiﬂtir. Bu istisna önceden sadece “Türkiye'de kurulu borsalarda
gerçekleﬂtirilen” iﬂlemler için uygulan›yordu.
De¤iﬂiklik ile borsa d›ﬂ›nda yap›lan vadeli iﬂlem ve opsiyon sözleﬂmeleri de BSMV
istisnas› kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
De¤iﬂiklik, Kanun'un yay›mland›¤› tarihi izleyen ay baﬂ›ndan, yani 01.01.2018
tarihinden itibaren yürürlü¤e girecektir.
Kanun'un 10 maddesiyle Özel ‹letiﬂim Vergileri'nde vergi oranlar› her bir hizmet
için yüzde 7,5 olarak ayn› oranda belirlenmiﬂtir. Bu suretle genel olarak oran
indirimleri yap›lm›ﬂt›r.
Özel ‹letiﬂim Vergisi Kurumlar Vergisi matrah›n›n tespitinde”kanunen kabul
edilmeyen gider” olarak dikkate al›nd›¤›ndan, yap›lan de¤iﬂikli¤in yans›mas›
olumlu olacakt›r.
Yürürlük tarihi 01.01.2018'dir.
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3. Katma De¤er Vergisi Kanunu ile ilgili De¤iﬂiklikler:
Kanun'un 42 maddesiyle bankalara borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na
karﬂ›l›k gayr›menkul ve iﬂtirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerine iliﬂkin
KDV istisnas›n›n kapsam›, finansal kiralama ve finansman ﬂirketlerine olan
borçlar› da kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmektedir.
Yürürlük tarihi 01.01.2018'dir.

4. Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili De¤iﬂiklikler:
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Kanun'un 14 maddesiyle gayrimenkul sermaye iratlar›n›n (kira gelirleri) y›ll›k
gelir vergisi beyan›nda % 25 olarak uygulanan “götürü gider” oran› % 15'e
düﬂürülmüﬂtür.
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De¤iﬂiklik, 2017 y›l›nda elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanun'un yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
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5. Di¤er De¤iﬂiklikler:

Kanun'un 35 maddesi ile, Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 23 madde
hükmüne göre, takdir komisyonlar›nca 2018-2021 y›llar› için belirlenecek arsa ve
arazi metrekare birim de¤erleri 2017 için uygulanan birim de¤erinin % 50'sini
aﬂamayacakt›r.
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Hüküm, Kanun'un yay›m› tarihi itibariyle yürürlü¤e girmiﬂtir.
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