
                                                        

 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

         10.03.2017 

            Sirküler, 2017/08 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu : Bazı vergi kanunlarında da değişiklik öngören 6824 sayılı “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 08.03.2017 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

 

Bu değişiklikler ana hatları ile şöyledir; 
 

1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun daha önce yürürlükten kaldırılmış olan mükerrer 121. 

maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle bazı Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine, 

hesaplanan verginin % 5’i kadar vergi indirimi olanağı getirilmiştir 
 

Kapsama giren ve koşulları sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık 

gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’inin, 

ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirimine olanak sağlanmıştır. 

(Bir vergi oranının indirilmesi söz konusu olmayıp, hesaplanan vergide % 5 

indirim yapılmaktadır.) 

Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. Gelir vergisi 

mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle 

beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate 

alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

 

İndirimden; 

-    Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile 

(menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, ücret ve diğer kazanç ve iratlar 

nedeniyle beyanname verenler hariç) 

- Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet 

gösterenler, Sigorta ve reasürans şirketleri, Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım 

fonları hariç) 

 yararlanabilecektir. 
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Ayrıca indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim 

yılında Vergi Usul Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde sayılan 

fiilleri (kaçakçılık suçları ve cezaları) işlediği tespit edilenler uygulama kapsamı 

dışında tutulmuştur. 

 

Bu indirimden faydalanabilmek için: 

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla 

ait vergi beyannamelerinin (bütün vergi beyannamelerinin) kanuni suresinde 

verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin (tahakkuk eden 

bütün vergilerin) kanuni süresinde ödenmiş olması, 

- Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle 

ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, 

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı (vergi 

cezaları dahil) 1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmaması 

gerekmektedir. 

 

Vergi indirimine ilişkin düzenleme, 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi 

gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 

yürürlüğe girecektir. 

 

2. Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri 

Kanun’la, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen 

bent hükmüyle, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde 

uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Türkiye’de 

yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ve çalışma veya oturma izni 

alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de olmayan kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den 

istisna edilmiştir. 

 

01.04.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu istisnadan; 

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler, 

- Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk 

vatandaşları, 

- Kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de olmayan kurumlar  

   faydalanacaklardır. 
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Türkiye’de inşa edilen binalardaki konut ve işyerlerinin ilk tesliminde yararlanacaktır. 

İkinci el konut veya işyeri teslimleri istisna kapsamına girmemektedir. 

 

İstisnadan yararlanılabilmesi için; 

- Satın alınacak konut veya işyeri bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi, 

- Satın alınan konut veya işyerinin bir yıl elden çıkartılmaması 

gerekmektedir. 

 

3. Damga Vergisi Düzenlemeleri 

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı 

bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar;” başlıklı fıkrasına (13) numaralı 

bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 

(Binde 9,48) 

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 

kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt 

sözleşmeleri (Binde 9,48) 

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet 

sözleşmeleri (Binde 9,48) 

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48)” 

 

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun (Damga vergisinden istisna 

edilen kağıtlar)  “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25) numaralı 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“26. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları 

ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar.” 

 

6824 sayılı Kanun’un tam metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Kanunlar/6824.pdf    

 

Saygılarımızla, 

                                                                                      PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  
           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Kanunlar/6824.pdf

