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Konu: 7061 sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır.
Sözkonusu kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıda
açıklanmıştır.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

AÇIKLAMALAR
MADDE 7- madde ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanunun 22/A maddesi yeniden düzenlenmektedir.
6183 sayılı Kanuna 2008 yılında eklenen 22/A maddesi ile kamu alacaklarının
tahsilatını hızlandırmak amacıyla bazı ödeme ve işlemler sırasında Maliye Bakanlığına
bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama
zorunluluğu getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Düzenleme ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin kapsamında yer alan
ödeme ve işlemlere ek olarak kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna
kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak
sahiplerine yapacakları ödemeler de kapsama alınmaktadır. Meslek kuruluşları ile vakıf
üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.
Madde kapsamında kesinti zorunluluğu getirilen ödemeler için işçi ücreti
alacaklarının öncelik hakkı korunmuş ve alacağın devrine ilişkin yapılacak her türlü
devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu
karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği yönünde
düzenleme yapılmıştır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 8- Madde ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 41 inci maddesinde ibare değişiklikleri yapılmaktadır.
Düzenleme ile, kamu alacaklarının yurtdışında bulunan veya yabancı uyruklu
kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde
aracılık yapacak yurtiçi bankaların katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine
imkan sağlamaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 9- Madde ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun;
-

-

İhtiyatı hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlediği 15 inci maddesinde yer alan 7
günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.
Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal
bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunacağını belirten hükümlerin yer
aldığı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. Ayrıca,
borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran 3. şahıslardan bu
malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün
olarak yeniden düzenlenmektedir.
56 ncı maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce
borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmıştır.

-

-

58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava
açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunan süreleri 7 günden 15
güne çıkarılmaktadır.
60 ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak
hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne
çıkarılmıştır.

Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 10- 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunun mevcut 39 uncu maddesinin
birinci fıkrasının; (a) bendine göre her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği
kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil ) tesis, devir,
nakil ve haberleşme hizmetleri %25, (b) bendine göre radyo ve televizyon yayınlarının
uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler %15, (c) bendine
göre kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcı hizmeti %5 , (d) bendine göre
(a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15
oranında özel iletişim vergisine tabidir.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde yapılan düzenleme
ile, özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda
belirlenmektedir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 11- Madde ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu
maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta
muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 13- Madde ile, 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek
ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için
uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20 olarak değiştirilmiştir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 14- Madde ile, gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak
mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında
uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmektedir.
01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı
(05.12.2017) tarihinde yürürlüğe girmiştir.
MADDE 15- Madde ile, hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2017 yılı Eylül,
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde
meydana gelen azalışı telafi edilmiştir. GVK’na eklenen Geçici 87. maddeye göre; 2017
yılının Ocak Ayından itibaren asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği brüt asgari
ücret tutarı üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra asgari geçim indirimi

uygulanmak suretiyle bekar ve çocuksuz olan asgari ücretiyle 1.404.06 TL net ücret
ödenmesi sağlanmıştır.
Düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak
suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404.06 TL’nin altına
düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak
şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.
Bu maddenin yayım tarihinden önce yukarıdaki esaslara göre ilave asgari geçim
indirimi uygulanmaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergilerin maddenin
yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan
vergiden mahsup edilmek suretiyle çalışanlara ödemek üzere vergi sorumlularına
reddolunması sağlanmaktadır.
01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
MADDE 16- Madde ile, Vergi Usul Kanununun 101 inci maddesinde yer alan
bilinen adresler yeniden düzenlenmekte, mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan
yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 17- Madde ile, tebliğ evrakının teslimini düzenleyen Vergi Usul Kanunun
102 nci maddesi değiştirilmekte ve geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ
yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin
nasıl yapılacağı hususu düzenlenmektedir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 18- Madde ile Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde değişiklik
yapılmak suretiyle tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim
yeri adresi bulunmaması hali eklenmektedir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 19- Madde ile, Vergi Usul Kanunun Mükerrer 257 nci maddesinde
değişiklik yapılmak suretiyle mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortamda
taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik
ortamda yapabilmesine olanak tanınmaktadır.
Diğer taraftan madde ile, süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerinin mükellef, vergi
sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 20- MERNİS’te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına
alınmasıyla birlikte bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan

madde ile mükelleflerin ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme
zorunluluğu kaldırılmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 22- Madde ile, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci
maddesine eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak özel
tüketim vergisi ve vadeli alımında oluşan vade farkı hariç, katma değer vergisi matrahını
oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 23- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme
usulü değiştirilerek mevcut vergilendirme ölçülerine taşıt değeri de eklenmektedir.
Mevcut tarife, 2017 yılı ve eski model taşıtlar için uygulanmak üzere geçici maddede
(I/A) sayılı tarifede düzenlenmekte, 1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen
taşıtlar için ise (I) sayılı tarifede yapılan değişiklik uygulamaya konulmaktadır. Diğer
taraftan motosikletlerin vergilendirilmesinde ölçüler değiştirilmemekte 2017 ve mevcut
tarifede yer alan, “Taşıt Değeri” ve “Satır Numarası” sütunları olmaksızın, vergi tutarları
korunmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 24- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme
usulünün bu Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak Kanuna yeni eklenen (I/A) sayılı
tarifenin, vergilendirme rejimine ilişkin ilgili maddelerde ibare değişiklikleri yapılmak
suretiyle yer alması sağlanmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 25- Madde ile, vergi miktarlarında olduğu gibi taşıt değerlerinin de her
yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına imkan sağlanmakta, Bakanlar Kuruluna
taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilmektedir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 26- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme
usulünün bu Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31/12/2017
tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanmasını sağlamak üzere geçici
madde düzenlenmektedir.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 27- Madde ile, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 3 üncü
maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle değerli kağıtların Maliye Bakanlığının
muvafakati ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da hazırlanıp
bastırılabilmesi veya elektronik belge olarak düzenlenebilmesi öngörülmüştür.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.

MADDE 29- Madde ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu
maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maktu ve nispi damga vergilerinin arttırılması
ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla
birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 30- Madde ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda
değişiklik yapılmak suretiyle fıkra eklemek suretiyle kamu özel işbirliği projelerinin
finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek
üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları projeye yüklenicisi firmalara
kullandırılmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri
ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisna
tutulması sağlanmıştır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 32- Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinde 13
üncü maddesinin 5. Fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili
kişilerle yapılan mal yada hizmet sunumunda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine
ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak
belirlenebilmektedir. Madde ile, söz konu anlaşmaların harçlar kanununa bağlı (8) sayılı
tarifede yer alan ve anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvurucu harcı ve yenileme
harcı kaldırılmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 35- Madde ile Emlak Vergisi Kanununa geçici madde eklemek suretiyle
taktir komisyonlarınca 2018 yılı için taktir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare
birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 ‘sini geçmemesi
sağlanmaktadır. Takip eden 2019, 2020, 2021 yılların da bina ve arazi vergi değerlerinin
hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması
amaçlanmaktadır.
Ayrıca, emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu
düzenleme ile belirlenen değerlerin dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 41- Madde ile, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu
maddesine değişiklik yapmak suretiyle Türkiye‘de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve
iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisinin, Avrupa Birliği
uyarlamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi
amaçlanmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 42- Madde Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinde değişiklik
yapılmak suretiyle cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin
hizmet bedeli Katma Değer vergisinden istisna edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu
hizmetlere ilişkin bedeller hizmetlere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu
maddesindeki hüküm gereğince özel iletişim vergisinden de istisna olacaktır.
Ayrıca, bankalara borçlu olanların ve kefillerin borçlarına karşılık taşınmaz ve
iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan katma değer vergisi
istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de
sağlanmaktadır.
Diğer taraftan bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman
şirketlerince devride KDV’den istisnadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 43- Madde ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 inci
maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki katma
değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar
nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma
değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 44- Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 38. maddeyle,
Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi
kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak
üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlamak suretiyle idare ve
proje yüklenicilerinin maliyetleri düşürülerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu Proje
kapsamında yapılacak harcamaların azaltılması amaçlanmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 88- Madde ile, 5520 sayıl Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan
kooperatiflerle ilgili muafiyet hükmünde değişiklikler yapılmaktadır.
Mevcut uygulamayla göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları takdirde
muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabii
tutulmaktadırlar. Bu durum, kooperatiflerin istisnai nitelikteki ortak dışı işlemleri
nedeniyle muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla birlikte vergi
idaresince yapılan tespitler neticesinde cezalı tarhiyatlara da muhatap olmaları
sonucunu doğurabilmektedir.
Yapılan düzenlemeyle kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması
gerektiğine madde metninde yer verilmekte, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına
mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran
varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmalarının ortak
dışı işlem olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmektedir.

Ayrıca Kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi kurumların sermayesine iştirak
etmelerinin, bu iştiraklerinden ve ortak dışı işlemler nedeniyle oluşan iktisadi
işletmelerinden kazanç elde etmelerinin ve ayrıca bu kazançların ortaklara
dağıtılmasının muafiyetlerini etkilememesi düzenlenmiştir.
Ayrıca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini
kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif tüzel kişiliğine
bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 89- Madde ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 89 maddenin birinci fıkrasında;
-(a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların
satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın %50’si olarak yeniden
belirlenmektedir.
-(b) bendiyle 5520 sayılı Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde yer alan ve bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara
karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve
bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan
kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve
finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Ayrıca mevcut
düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75
olarak yeniden belirlenmektedir.
Ayrıca kiracının temerrüdü nedeniyle kanuni takipteki finansal kiralama
alacakları karşılığında ihtilafın tarafların karşılıklı mutabakatıyla ve kiracının 6361 sayılı
Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasından kaynaklanan hakların mahsup
edilmesi suretiyle sonlandırılarak her türlü tasarruf hakkı kiralayan tarafından
devralınan finansal kiralama işlemlerine konu taşınmazların, daha sonra kiralayan
tarafından üçüncü kişilere satılmasından doğan kazançlar da istisna kapsamına
alınmıştır.
(c) bendiyle kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme
çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemleri nedeniyle Kurumlar Vergisi
hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden 5520 sayılı Kanunun beşinci maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi
kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle anılan kooperatiflere
ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.
Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 90- Madde ile, 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen
ve 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda

faydalanılmasına imkan veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan
düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
MADDE 91- Kurumlar Vergisi Kanununa ekli geçici 10. Madde ile Kurumların
2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden
yüzde 22 oranında kurumlar vergisi ve geçici vergi alınmasını, kendilerine özel hesap
dönemi tayin edilen kurumlar için bu düzenlemenin anılan yıllar içinde başlayan hesap
dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmasına ve Bakanlar Kuruluna bu oranı
%20’ye kadar indirilebilmesi konusunda yetki verilmesine yönelik bir düzenleme
yapılmıştır.
Söz konusu madde yayımı tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.

