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2018 Y›l› için De¤iflen
Hadler ve Tutarlar
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‹stanbul, 09.01.2018

Hizmet erbab›na iflyerinin müfltemilat› d›fl›nda kalan yerlerde yemek
verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatlere iliflkin istisna tutar› (GVK m.23/8) 16,00 TL

Mesken olarak kiraya verilen binalardan 2017 y›l›nda elde edilen “gayr›
menkul sermaye iratlar›” için uygulanacak istisna tutar› (GVK m.21/1) 3.900 TL

Mesken olarak kiraya verilen binalardan 2018 y›l›nda elde edilecek “gayr›
menkul sermaye iratlar›” için uygulanacak istisna tutar› (GVK m.21/1) 4.400 TL

2017 y›l›nda elde edilen de¤er art›fl kazançlar›na iliflkin istisna tutar›
(GVK mük m.80/3) 11.000 TL

2018 y›l›nda elde edilecek de¤er art›fl kazançlar›na iliflkin istisna tutar›
(GVK mük m.80/3) 12.000 TL

2017 y›l›nda elde edilen ar›zi kazançlara iliflkin istisna tutar›
(GVK m.82/2) 24.000 TL

2018 y›l›nda elde edilecek ar›zi kazançlara iliflkin istisna tutar›
(GVK m.82/2) 27.000 TL

2018 y›l›nda elde edilecek tevkifat ve istisna uygulamas›na konu olmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›na iliflkin beyanname verme s›n›r›
(GVK m.86/1-d) 1.800 TL

2017 y›l›nda tevkifat konusu; birden fazla iflverenden elde edilen ücretler
ile menkul ve GMS‹ iliflkin beyanname verimesini gerektiren s›n›r
(GVK m.86/1-b,c) 30.000 TL

2018 y›l›nda tevkifat konusu; birden fazla iflverenden elde edilen ücretler
ile menkul ve GMS‹ iliflkin beyanname verilmesini gerektiren s›n›r
(GVK m.86/1-b,c) 34.000 TL

2017 y›l›nda elde edilen tevkifat ve istisna uygulamas›na konu olmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›na iliflkin beyanname verme s›n›r›
(GVK m.86/1-d) 1.600 TL

Bu sirkülerimizde, çeflitli vergi kanunlar›nda, 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere yap›lan maktu ve nispi had de¤iflikliklerine iliflkin aç›klamalar yer almaktad›r

I. 2018 y›l›nda uygulanacak GEL‹R VERG‹S‹ maktu hadleri

2017/302 say›l› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir
Vergisi Kanunu'nda yer alan baz› maktu hadler yeniden belirlenmifltir. Yeniden belirlenen
hadlerden baz›lar› afla¤›daki gibidir.
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II. 2018 y›l›nda uygulanacak VERG‹ USUL KANUNU maktu hadleri:

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan baz› maktu hadler 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere yeniden belirlenmifltir. Yeniden belirlenen hadlerden baz›lar› afla¤›daki gibidir.

m. 232 Fatura kullanma mecburiyeti  1.000,- TL
m. 313 Do¤rudan gider yaz›lacak alet, edevat, mefruflat ve

demirbafllar ile pefltamall›klar 1.000,- TL
m. 343 En az ceza haddi

- Damga Vergisinde 12,- TL
- Di¤er Vergilerde 24,- TL

m. 352 Usulsüzlük Dereceleri ve Cezalar› (sermaye flirketleri)
- Birinci derece usulsüzlükler 148,- TL
- ‹kinci derece usulsüzlükler 80,- TL

m. 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve al›nmamas›
ile di¤er flekil ve usul hükümlerine uyulmamas›
1- Fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu, serbest

meslek makbuzu verilmemesi, al›nmamas› 240,- TL
Bir takvim y›l› içinde bu türden her bir belge nevine
iliflkin olarak kesilecek toplam ceza tutar› 120.000,- TL

2- Perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli, girifl
ve yolcu tafl›ma bileti, sevk irsaliyesi, tafl›ma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müflteri listesi ile Maliye
Bakanl›¤›nca düzenleme zorunlulu¤u getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullan›lmamas› veya bulundurulmamas› 240,- TL
Her bir tespit için bu türden belge nev’ine iliflkin
olarak kesilecek toplam ceza 12.000,- TL
Bir takvim y›l› içinde bu türden her bir belge nevine
iliflkin olarak kesilecek toplam ceza tutar› 120.000,- TL

4- Maliye Bakanl›¤›nca tutulma ve günü gününe kay›t
edilme mecburiyeti getirilen defterlerin,
bulundurulmamas›, günü gününe kay›t yap›lmamas›,
yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve
asma mecburiyetine uyulmamas› 240,- TL

6- Belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap
plan›na ve mali tablolar›na iliflkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik bilgisayar programlar›n›n
üretilmesine iliflkin kural ve standartlara uyulmamas› 5.700,- TL

7- Kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kiflilerce
yap›lacak ifllemlerde kullan›lma zorunlulu¤u getirilen
vergi numaras›n› kullanmaks›z›n ifllem yapanlara 290,- TL

9- 4358 say›l› Kanun uyar›nca vergi kimlik numaras›
kullanma zorunlulu¤u getirilen kurulufllardan
yapt›klar› ifllemlere iliflkin bildirimleri belirlenen
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere. 1.200,- TL

10- VUK m.127/d uyar›nca yol denetimi s›ras›nda Maliye
Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin ikaz›na ra¤men
durmayan arac›n sahibi ad›na 900,- TL
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mük. m. 355- Vergi incelemesi yapmaya yetkili makamlara bilgi
vermekten çekinenler ile VUK’un 256, 257 ve mük. 257.
maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi 
hükmüne uymayanlar

Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda 1.600,- TL

Tapu ve Kadastro ifllemlerinden al›nacak harçlar
I- Tapu ifllemleri

1. Kay›t harici kalm›fl olan gayrimenkullerin tescilinden
takdir olunan de¤er üzerinden Binde 11,38

7. ‹potek tesisinde
a) ‹potekle sa¤lanan borç miktar› üzerinden Binde 4,55

III. 2018 y›l›nda uygulanacak maktu ve nispi HARÇ tutarlar›

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan baz› harç tutar ve oranlar› afla¤›daki
gibidir:

En düflük nispi harç tutar› 35,90 TL olup,  bundan daha afla¤›
olanlar bu tutara tamamlanacakt›r. 35,90 TL

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara ba¤l›
zam ve cezalara iliflkin uyuflmazl›klardan dolay› Vergi
Mahkemelerinde, Bölge ‹dare Mahkemelerinde
ve Dan›fltayda aç›lan davalarda
I- Baflvurma Harc›

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge ‹dare Mahkemelerine
baflvurma harc› 35,90 TL

b) Dan›fltay'a baflvurma harc› 74,80 TL
II- Nispi Harçlar

a)  Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlar›nda
tarhiyata ve ceza kesme ifllemlerine karfl› mükellefin dava
açmas› üzerine vergi mahkemesinin nihai kararlar› ile bölge
idare mahkemesinin kararlar›nda, karar alt›na al›nan
uyuflmazl›k konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara ba¤l› zam ve cezalar›n toplam de¤eri
üzerinden (35.90 TL’den) az olmamak üzere Binde 4,55

b) Dan›fltay kararlar›nda
Karar alt›na al›nan uyuflmazl›k konusu vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümler ile bunlara ba¤l› zam ve cezalar›n
toplam de¤eri üzerinden (74.80 TL’den) az olmamak ve daha
evvelce ödenen nispi harç mahsup edilmek üzere. Binde 9,10

(1) Say›l› Tarife - YARGI HARÇLARI

(3) Say›l› Tarife - VERG‹ YARGISI HARÇLARI

(4) Say›l› Tarife - TAPU HARÇLARI
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b)‹pote¤e dahil gayrimenkullerden birisinin ç›kar›larak baflkas›n›n
ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktar› üzerinden         Binde 4,55

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen
de¤iflikliklerinde borç miktar› üzerinden Binde 2,27

10. Adi veya has›lat kira mukavelelerinin tapu siciline
flerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira
toplam› ve mukavele mevcut de¤ilse veya mukavelede
müddet belirtilmemiflse bir y›ll›k kira bedeli üzerinden Binde 6,83

12. Sat›fl vaadi sözleflmeleri ile irtifak hakk› tesisi vaadi
sözleflmelerinin tapu siciline flerhinde, sözleflmede yaz›l›
bedel üzerinden (Bu bedel, sözleflmeye konu gayrimenkulün
emlak vergisi de¤erinden az, emlak vergisi de¤erini iki kat›ndan
çok olamaz) bedelsiz olanlarda emlak vergisi üzerinden Binde 6,83

13. a) Arsa ve arazi üzerine yeniden infla olunacak bina vesair
tesislerin tescilinde (Her bir ba¤›ms›z bölüm vesair tesis için) 232,60 TL 
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak
Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilmifl bulunan
sosyal mesken, iflçi evleri ve bunlardan daha düflük
nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir ba¤›ms›z
bölüm için) 116,10 TL
Yukar›daki iki f›kra gere¤ince hesaplanacak harç, Emlak
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde,
flekli ve muhtevas› Maliye Bakanl›¤›nca tespit edilecek
bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme
süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil yap›lmamas›
halinde de bu harc›n tahsili ayn› esaslar dahilinde
yürütülür.

c) (a) f›kras› d›fl›nda kalan her nevi cins ve kay›t tashihinde
(Her bir ifllem için) 116,10 TL

15. Yap› kooperatiflerinin ortaklar›na da¤›taca¤›
gayrimenkullerin ortaklar ad›na tescilinde kay›tl› de¤er
üzerinden Binde 2,27

20. b) Gayrimenkullerin, irtifak haklar›n›n ve gayrimenkul
mükellefiyetinin sermaye flirketlerine sermaye olarak
konulmas›nda ticaret mahkemesince tayin olunan
de¤er üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir
hallerinde devir eden için Binde 20,0

c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla
iktisab›nda tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden
(Bu bedel muayyen zamanlarda bir fley yapmak veya
vermekten ibaret oldu¤u takdirde mükellefiyet bedeli
beher sene verilecek veya yap›lacak fleylerin 20 misline
eflit say›l›r) devir alan için. Binde 20,0

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil haklar›n
tesis ve devri için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde
hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi
de¤erinin yar›s›ndan az, iki kat›dan çok olamaz)
üzerinden devir alan için Binde 20,0
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I- Pasaport Harçlar›
1. Umuma mahsus münferit ve müflterek pasaportlar

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
- 6 aya kadar olanlar 137,40 TL
- 1 y›l için olanlar 200,80 TL
- 2 y›l için olanlar 327,80 TL
- 3 y›l için olanlar 465,50 TL
- 3 y›ldan fazla süreli olanlar 656,00 TL

Süre uzat›mlar› da ayn› miktarda harca tabidir.

IV. 2018 y›l›nda uygulanacak DAMGA VERG‹S‹ maktu ve nispi hadleri

2018 y›l›nda uygulanacak damga vergisine tabi ka¤›tlar›n yer ald›¤› tablo afla¤›daki gibidir.

(TL) veya (%)(1) SAYILI TABLO  Damga Vergisine Tabi Ka¤›tlar
1- Akitlerle ilgili ka¤›tlar:
A. Belli paray› ihtiva eden ka¤›tlar

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre

kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48
5. Fesihnameler (Belli paray› ihtiva eden bir ka¤›da taalluk

edenler dahil) Binde 1,89
6. Karayollar› Trafik Kanunu uyar›nca kay›t ve tescil edilmifl

ikinci el Araçlar›n sat›fl ve devrine iliflkin sözleflmeler                  Binde 1,89
7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve

tasarrufu alt›nda bulunan tafl›nmazlara iliflkin ön izin, irtifak
hakk› veya kullanma izni sözleflmeleri (yat›r›m taahhüdü
bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakk› veya kullanma izni
süresine göre bulunacak bedel üzerinden) Binde 9,48

8. Resmi flekilde düzenlenen gayrimenkul sat›fl vaadi
sözleflmeleri Binde 0

(6) Say›l› Tarife - PASAPORT ve V‹ZE HARÇLARI

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakk› tesis ve devrinde
(634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yap›lan kat
irtifaklar› hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen
bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulün  emlak vergisi de¤erinin iki kat›dan çok
olamaz) üzerinden devir alan için Binde 20,0

f) ‹vaz karfl›l›¤›nda kuru mülkiyet iktisab›nda devir bedeli
üzerinden devir eden ve devir alan için ayr› ayr› Binde 20,0

Yukar›daki (e) f›kras›nda yer alan intifa hakk› ile (f) f›kras›nda yer alan kuru
mülkiyetin de¤erleri Harçlar Kanunu’nun 64. maddesinin son f›kras›na göre
hesaplanan miktarlardan düflük olamaz.
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9. Resmi dairelerin mal ve hizmet al›mlar›na iliflkin yapt›klar›
ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleflmeler Binde 9,48

10.7/11/2013 tarihli ve 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanun kapsam›nda düzenlenen:
a)Taksitle sat›fl sözleflmeleri Binde 9,48
b)Ön ödemeli konut sat›fl sözleflmeleri Binde 0

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleflmeleri Binde 9,48
ç) Paket tur sözleflmeleri Binde 9,48
d) Abonelik sözleflmeleri Binde 9,48
e) Mesafeli sat›fl sözleflmeleri Binde 9,48

11.7/6/2012 tarihli ve 6326 say›l› Turist Rehberli¤i Meslek
Kanunu kapsam›nda düzenlenen turist rehberli¤ine iliflkin
sözleflmeler Binde 9,48

12.14/3/2013 tarihli ve 6446 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu
kapsam›nda düzenlenen:
a)Toptan elektrik sat›fl sözleflmeleri Binde 9,48
b)Perakende elektrik sat›fl sözleflmeleri Binde 9,48

13.18/4/2001 tarihli ve 4646 say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Kanunu
       kapsam›nda düzenlenen:

a)Toptan do¤al gaz sat›fl›na iliflkin sözleflmeler Binde 9,48
b) Tüketicilere do¤al gaz sat›fl›na iliflkin sözleflmeler Binde 9,48

14.Resmi flekilde düzenlenen kat karfl›l›¤› veya has›lat paylafl›m›
 inflaat sözleflmeleri                                                                          Binde 0

     15.Resmi flekilde düzenlenen kat karfl›l›¤› veya has›lat paylafl›m› 
inflaatsözleflmeleri kapsam›nda yap› müteahhitleri ile alt

yükleniciler aras›nda düzenlenen inflaat taahhüt sözleflmeleri Binde 0

16.Kat karfl›l›¤› veya has›lat paylafl›m› inflaat ifllerine iliflkin
     Dan›flmanl›k Hizmet Sözleflmeleri Binde 0

17.Yap› denetimi hizmet sözleflmeleri Binde 0

B. Belli paray› ihtiva etmeyen ka¤›tlar

1. Tahkimnameler 58,80 TL
2. Sulhnameler 58,80 TL
3. Turizm iflletmeleri ile seyahat acentelerinin aralar›nda düzenledikleri

 kontenjan sözleflmeleri (Belli paray› ihtiva edenler dahil) 330,30 TL

II. Kararlar ve Mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Dan›fltaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararlar›:
a) Belli paray› ihtiva edenler Binde 9,48
b) Belli paray› ihtiva etmeyenler 58,80 TL

2. ‹hale kanunlar›na tabi olan veya olmayan resmi daire
ve kamu tüzel kiflili¤ini haiz kurumlar›n her türlü ihale kararlar› Binde 5,69

III.Ticari ifllemlerde kullan›lan ka¤›tlar

1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) 20,30 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 12,00 TL
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ac) ‹yda senedi 2,00 TL
ad) Tafl›ma senedi 0,60 TL

b) Konflimentolar 12,00 TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) ‹potekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48

2. Ticari belgeler
a) Menfle ve Mahreç flahadetnameleri 20,30 TL
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve

iflletme hesab› özetleri:
ba) Bilançolar 45,40 TL
bb) Gelir tablolar› 21,80 TL
bc) ‹flletme hesab› özetleri 21,80 TL

c) Barnameler 2,00 TL
d) Tasdikli manifesto nüshalar› 8,90 TL
e) Ordinolar 0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlar› 8,90 TL

IV. Makbuzlar ve di¤er ka¤›tlar
1. Makbuzlar

a) Resmi daireler taraf›ndan yap›lan mal ve hizmet al›mlar›na
iliflkin ödemeler (avans olarak yap›lanlar dahil) nedeniyle
kifliler taraf›ndan resmi dairelere verilen ve belli paray›
ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin
resmi daireler nam ve hesab›na, kifliler ad›na aç›lm›fl veya
aç›lacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine
tediyesini temin eden ka¤›tlar Binde 9,48

b) Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›, aidat, ihtisas zamm›, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harc›rah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karfl›l›¤› al›nan paralar (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paralar›n nakden
ödenmeyerek kifliler ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak cari hesaplara
nakledildi¤i veya emir ve havalelerine tediye olundu¤u takdirde
nakli veya tediyeyi temin eden ka¤›tlar Binde 7,59

c) Ödünç al›nan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler Binde 7,59

d) ‹cra dairelerince resmi daireler nam›na flah›slara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshas›
vergiye tabidir)
a) Yabanc› memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere  verilen liste
beyannamelerde yaz›l› her gönderi maddesi için 0,60 TL

b) Vergi beyannameleri: ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi
içerisinde düzeltme amac›yla verilen beyannameler hariç)
ba) Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri 58,80 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 78,50 TL
bc) Katma de¤er vergisi beyannameleri 38,80 TL
bd) Muhtasar beyannameler 38,80 TL
be) Di¤er vergi beyannameleri

(damga vergisi beyannameleri hariç) 38,80 TL
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Evlatl›klar dahil, füru¤ ve eflten her birine isabet eden
miras hisselerinde 202.154,- TL
Füru¤ bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinde 404.556,- TL
‹vazs›z suretli meydana gelen intikallerde 4.656,- TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde
kazan›lan ikramiyelerde 4.656,- TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 78,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 28,90 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim bildirgeleri 28,90 TL
f) 31.05.2006 tarihli ve 5510 say›l› Soyal Sigortalar ve Genel

Sa¤l›k Sigortas› Kanunu uyar›nca verilmesi gereken ayl›k
prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin
birlefltirilerek verilmesiyle oluflturulan beyannameler 46,00 TL

3. Tabloda yaz›l› ka¤›tlardan asl› 1,00 Türk Liras›ndan fazla
maktu ve nispi vergiye tâbi olanlar›n resmi dairelere ibraz
edilecek özet, suret ve tercümeleri 0,60 TL

Damga Vergisi “üst s›n›r›” yeniden de¤erleme oran›nda artm›fl olup, 01/01/2018 tarihinden
itibaren 2.135.949,30 TL olarak uygulanacakt›r.

V. 2018 y›l›nda uygulanacak DE⁄ERL‹ KA⁄IT bedelleri

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere baz› de¤erli ka¤›t bedelleri afla¤›daki
flekilde belirlenmifltir.

VI. 2018 y›l›nda uygulanacak VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ had ve tutarlar›

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni Veraset ve ‹ntikal Vergisi istisna tutarlar›
afla¤›daki gibidir.

‹vazs›z surette vaki intikallerde, istisna haddi alt›nda kalanlar için beyanname verilmesine
gerek bulunmamaktad›r.

De¤erli Ka¤›d›n Cinsi Bedel TL
1-a Noter ka¤›d› 11,00 TL
1-b Beyanname 11,00 TL
1-c Protesto, vekaletname, re'sen senet  22,00 TL
3- Pasaportlar 108,00 TL
4- Yabanc›lar için ikamet izni 72,00 TL
14- Banka çekleri (Her bir çek yapra¤›) 6,50 TL
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Bina Dereceleri ve Y›ll›k Vergi Tutarlar›
Gruplar› 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.625 2.750 2.250 2.000 1.712
2. Grup 2.250 1.712 1.375 1.125 1.000
3. Grup 1.712  1.125 1.000     712     562
4. Grup   712    562    425    362     275
5. Grup   425    362    250    237     200
6. Grup  237    200     125    112       85
7. Grup   85     66      46      40       30

Matrah
Veraset Yoluyla
‹ntikallerde %

‹vazs›z
‹ntikallerde %

‹lk 240.000,- TL için 1 10
Sonra gelen    570.000,- TL için 3 15
Sonra gelen  1.270.000,- TL için 5 20
Sonra gelen 2.200.000,- TL için 7 25
Matrah›n       4.280.000,- TL’yi aflan bölümü için 10 30

01.01.2018 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazs›z surette meydana gelen intikallerde
vergi afla¤›daki tarifeye göre hesaplanacakt›r.

Bir flahsa ana, baba, efl ve çocuklar›ndan ivazs›z mal intikali halinde vergi, ivazs›z intikallere
iliflkin tarifede yer alan oranlar›n yar›s› olarak hesaplan›r.

VII. 2018 y›l›nda uygulanacak ÇEVRE TEM‹ZL‹K VERG‹S‹ tutarlar›

Konutlar›n çevre temizlik vergisi, kullan›lan su miktar› ile orant›l› olarak metreküp bafl›na
büyükflehirlerde 32 Kurufl, di¤er belediyelerde 24 Kurufl olarak su faturas› ile birlikte tahsil
edilecektir.

‹flyerlerine ait çevre temizlik vergisi ise ilgili belediyeye yat›r›lacak olup 2018 y›l›nda Büyükflehir
belediyesi bulunan yerlerde iflyerleri için uygulanacak ayl›k çevre temizlik vergisi tutarlar›
afla¤›daki gibidir.

VIII. 2018 Y›l›nda Uygulanacak Yeni GEL‹R VERG‹S‹ Tarifesi:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesine göre 01.01.2018 takvim y›l› gelirlerinin
vergilendirilmesinde kullan›lmak üzere belirlenen Gelir Vergisi dilimleri ve uygulanacak
oranlar (Vergi Tarifesi) afla¤›daki gibidir.

14.800 TL'YE KADAR % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlas› % 20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin
34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlas› %27
80.000 TL'den fazlas›n›n 80.000 TL'si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde
120.000 TL'den fazlas›n›n 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlas› %35


