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SİRKÜLER NO: 2017/14 

KONU: BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı “BAZI VERGİ KANUNLARI İLE 

DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile aşağıda özetlenen vergi ve çek 

alanlarında düzenlemeler getirilmiş olup, yasanın tam metni ektedir.  
  
7061 Yasa 
Madde No 

İlgili Yasa ve 
Madde No 

Açıklama Yürürlük 
Tarihi 

9 6183/15-55-

56-58-60 
Ödeme emri, ödeme emrine itiraz, ihtiyati haciz ile ilgili işlemlerde 7 

gün olarak belirlenen süreler 15 güne çıkarılmaktadır. 
1/1/2018 

14 193/74 Kira gelirlerinin beyanında götürü olarak hasılatlardan %25' oranında 
yapılabilecek indirim %15 oranına düşürülmektedir. 

1/1/2017 

15 193/Geçici 87 2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri yılın 

başındaki net ücretin altına düşen sadece kendisi için asgari geçim 
indirimi hesaplanan asgari ücretlilere aradaki fark ilave AGİ ile 

desteklenmektedir. 

1/9/2017 

23 197/5 Motorlu taşıtlar vergisine esas araç türü belirlemesinde değişiklik 
yapılmakta ve MTV tutarlarında artış yapılmıştır. 

1/1/2018 

35 1319/Geçici 23 2018 yılı için belirlenecek asgari ölçüde arsa ve arazi m2 birim değerleri 

en fazla 2017 yılı değerlerinin %50 sine kadar olacaktır. 
5/12/2017 

41 3065/9 Türkiye’ de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi 
bulunmayanlar tarafından gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan 

hizmetlere ilişkin KDV, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip 

ödenecektir. 

1/1/2018 

43 3065/Geçici 37 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımlara 
ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesinde 2017 için 

getirilen düzenlemeler 2018 yılını da kapsayacak şekilde 
genişletilmektedir. 

5/12/2017 

89 5520/5 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 

satışından doğan kazançların % 75'lik kısmına uygulanan istisna %50 
ye düşürülmektedir. 
  

5/12/2017 

91 5520/Geçici 10 Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel 
hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap 

dönemlerine) ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %22 olarak 

uygulanır. 
Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar 

indirmeye yetkilidir. 

5/12/2017 

100 5941/Geçici 3 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir. 

(Çekin vadesinden önce tahsil amacıyla ibraz edilemeyeceğine ilişkin 

düzenleme) 

5/12/2017 

  
 
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz. 
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