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Maliye Bakan›'n›n 27.09.2017 tarihli bas›n toplant›s›nda
aç›klad›¤› vergi mevzuat›ndaki de¤ifliklikler hakk›nda
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Maliye Bakan› Naci A¤bal 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›
(Tasar›)” hakk›nda aç›klamalarda bulunmufltur.

Tasar›da vergi kanunlar›n›n tamam›nda baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Bu sirkülerimizde, Kanun tasar›s›nda bahsedilen de¤iflikliklerden önemli gördüklerimiz
hakk›nda ön bilgilendirme amac›yla bahsedilmektedir. Ancak, tasar›n›n kanunlaflmas›
aflamas›na kadar geçecek sürede de¤iflikliklere u¤rama ihtimalinin bulundu¤u hususu dikkate
al›nmal›d›r.

1. Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili De¤ifliklikler:

Kurumlar Vergisi oran›n›n finans kurumlar› için (bankalar, finansal kiralama
flirketleri, faktoring flirketleri,  finansman flirketleri, ödeme ve elektronik para
kurulufllar›, yetkili döviz müesseseleri, varl›k yönetim flirketleri, sermaye piyasas›
kurumlar› ile sigorta ve reasürans flirketleri ve emeklilik flirketleri) %20'den
%22'ye ç›kar›lmas› öngörülmektedir.

Tasar›da bu de¤iflikli¤in, 01.01.2018'den itibaren verilecek beyannameler için
geçerli olaca¤› belirtildi¤inden, 2017 y›l› son dönem geçici vergi ve 2017 y›l›
kurumlar beyannamesinde uygulanmas› gerekecektir.

Tam mükellef kurumlar›n kar da¤›t›mlar› gelir vergisi tevkifat›na tabidir. Tasar›
ile sermayeye eklenmeyen ve kar da¤›t›m›na konu olmayan da¤›t›labilir kurum
kazançlar› da tevkifat kapsam›na al›nm›flt›r. Bu kapsamda kurumlar vergisi
beyan›n›n yap›ld›¤› ay› izleyen 2. Ay›n sonuna kadar sermayeye eklenmeyen veya
kar da¤›t›m›na konu edilmeyen da¤›t›labilir kazançlar tevkifata tabi olacakt›r.
Sonras›nda bu kazançlar sermayeye eklenir veya da¤›t›l›r ise ödenen vergi mahsup
edilebilecektir.

Buna göre, 2017 y›l› kar›n›n 2018 y›l› haziran ay› sonuna kadar da¤›t›lmayan k›sm›
için tevkifat yap›lmas› gerekecektir. Tevkifat oran› ise Bakanlar Kurulunca 
belirlenecektir.

Kurumlar›n (2) tam y›l süre ile aktiflerinde yer alan ifltirak hisseleri, kurucu senetleri,
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intifa senetleri ve rüçhan haklar› ile gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an kazançlar
için istisna oran› %75 olarak uygulanmaktad›r. Bu oran, gayr›menkullerden elde
edilen kazançlar için %50'ye düflürülmektedir.

Uygulama Kanunun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmektedir.

Tasar›da Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman fiirketleri Kanun'a eklenen
madde ile finansal kiralama ve finansman flirketleri taraf›ndan ayr›lan özel
karfl›l›klar›n kurumlar vergisi matrah›nda gider olarak kabul edilece¤i
öngörülmektedir. Faktöring flirketleri kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

Uygulama 2018 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girecektir.

Bankalar›n borçlar›na mahsuben ald›klar› gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin
sat›fllar›ndan do¤an kazançlar›na  tan›nan kurumlar vergisi istisnas›, Tasar› ile
finansal kiralama ve finansman flirketlerini de kapsayacak flekilde geniflletilmifltir.
Ayr›ca mevcut düzenlemede %75 olan istisna oran› gayrimenkuller için %50, di¤er
k›ymetler için %75 olarak belirlenmifltir.

‹stisna oran›ndaki de¤ifliklik Kanunun yay›m› tarihinde, kapsama yeni giren
kurumlarla ilgili de¤ifliklik ise 01.01.2018 tarihinde yürürlü¤e girecektir.

2. Gider Vergisi Kanunu ile ilgili De¤ifliklikler:

Gider Vergileri Kanunu 29. madde (p) bendinde yap›lan de¤ifliklik ile tüm vadeli
ifllem ve opsiyon sözleflmelerine iliflkin ifllemler ve bu ifllemler sonucu lehe
al›nan paralara BSMV istisnas› getirilmifltir. Mevcut uygulamada bu istisna sadece
Türkiye'de kurulu borsalarda yap›lan ifllemler için geçerlidir.

Bu de¤ifliklik ile borsa d›fl›nda yap›lan vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerine
de BSMV istisnas› getirilmifltir.

Uygulama Kanunun yay›mland›¤› tarihi izleyen ay bafl›nda yürürlü¤e girecektir.

Tasar›, Özel ‹letiflim Vergileri'nde oran indirimleri getirmektedir. 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.

3. Katma De¤er Vergisi Kanunu ile ilgili De¤ifliklikler:

Bankalara borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na karfl›l›k gayr›menkul ve ifltirak
hisselerinin bankalara devir ve teslimlerine iliflkin KDV istisnas› kapsam› finansal
kiralama ve finansman flirketlerine olan borçlar› da kapsayacak flekilde
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geniflletilmektedir.

Yürürlük tarihi 01.01.2018'dir.

4. Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili De¤ifliklikler:

Tasar› Gelir Vergisi tarifesinin 3. Dilimi için %27 olan oran›n %30 olarak 
de¤ifltirilmesini öngörmektedir.

Gayrimenkul sermaye iratlar›n›n (kira gelirleri) y›ll›k Gelir Vergisi beyan›nda %25
olarak uygulanan “götürü gider” oran› Tasar› ile %15'e düflürülmektedir.

Her iki de¤ifliklik 2017 y›l›nda elde edilen gelirlere uyglanmak üzere yürürlü¤e
girecektir.

5. Di¤er De¤ifliklikler:

Tasar›da, Emlak Vergisi Kanununa eklenen madde ile takdir komisyonlar›nca
2017 y›l›nda 2018-2021 y›llar› için belirlenen arsa ve arazi metrekare birim
de¤erlerinin 2017 için uygulanan birim de¤erinin %50'sini aflamayaca¤›
belirlenmifltir.

Tasar›n›n yay›m› tarihi itibariyle yürürlü¤e girecektir.
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