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ANONİM ŞİRKETİ 

         06.02.2017 
            Sirküler, 2017/05 

 

 

Sayın Meslektaşımız;  

 

 

Konu : Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesi, Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak KDV Oranlarının Tespiti ve Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranının 

Belirlenmesi Hakkında Karar Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır. 

 

03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2017/9759 sayılı Karar’da yer alan düzenlemeler özetle şöyledir; 

 

Damga Vergisi Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler 

 Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile ön ödemeli 

konut satış Sözleşmeleri”ne ait damga vergisi oranı “0” sıfır olarak uygulanacaktır. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler 

 Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki Büyükşehirlerde net alanı 150 

m2'ye kadar olan konut teslimlerindeki KDV oranı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.  

(1) Yapı ruhsatı 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaat projeleri 

ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 

tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde; 

a) Arsa birim m2 değeri 500 TL ile 1.000 TL arasında olan konutların tesliminde % 8 

b) Arsa birim m2 değeri 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 

(2) Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra (bu tarih dahil) alınan konut inşaat 

projelerinde, 

a) Arsa birim m2 değeri 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olan konutların tesliminde % 8 

b) Arsa birim m2 değeri 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde % 18 

KDV oranı uygulanır. 

 

(16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile 

riskli yapıların bulunduğu yerler için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Bu kanun 

kapsamında net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimlerinde % 1 oran uygulanır.) 
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 % 18 KDV oranına tabi olan konut teslimlerine ilişkin olmak üzere 31/3/2017 

tarihine kadar geçici olarak getirilen % 8 KDV oranı uygulaması, 30/9/2017 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

 

 Mobilya teslimlerinde % 18 olarak uygulanan KDV oranı 30/4/2017 tarihine kadar 

% 8’e indirilmiştir. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu 

madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez. 

 

 İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilebilecek KDV’nin alt sınırı 10.000 TL’ye 

indirilmiştir. 

 

 Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde KDV oranı % 1’e indirilmiştir. 

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler 

 

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki bazı malların 

(Çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı v.b. beyaz eşyalar) ÖTV oranı % 0 

(sıfır) olarak belirlenmiştir.  

 Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi 

oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

 

Bu karar 03.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Sözkonusu Karar’a aşağıdaki link yardımıyla ulaşılabilir. 

http://www.gib.gov.tr/node/120502 

 

       Saygılarımızla, 
 

                                                                                                     PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  

           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   

http://www.gib.gov.tr/node/120502

