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                    İstanbul, 10.03.2017    

 

SİRKÜLER ( 2017/21 ) 

 

Konu: 6824 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Vergi ve SGK Mevzuatı Düzenlemeleri    

 

Resmi Gazete’nin 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı nüshasında yayımlanan 6824 sayılı “Bazı 

Alacakların Yeniden yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri ile vergi ve SGK mevzuatında yapılan 

düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir. 

 

A) VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

1) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 

 

Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’nci maddesi yeniden düzenlenerek 

aşağıda belirtilen şartları taşıyan mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri 

üzerinden hesaplanan verginin %5’inin ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden 

indirilmesi imkanı getirilmiştir. 

 

* Yapılan düzenlemeden ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar 

ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar 

vergisi mükellefleri yararlanacaktır. 

 

* Hesaplanan indirim tutarı her hal ve taktirde 1 milyon Türk Lirasından fazla olmayacaktır. 

 

* İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir 

veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin 

beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek, bu süre içinde mahsup 

edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

 

* 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 edilecektir. 

 

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

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 

kanuni süresinde ödenmiş olması gerekmektedir. 

 

* Yukarıda belirtilen süreler içinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece 

yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. 

 

* İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 

1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir, 
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* İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” 

kapsamındaki fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamayacaklardır, 

 

* Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması 

dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.  

 

Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 

herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan 

sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanacak ve bu takdirde 

indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın 

kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır. 

 

* Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi 

dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergileri ifade etmektedir. 

 

* % 5’lik indirim oranı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. 

 

(Yürürlük ; 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere Kanun’un yayımı  tarihinde – 08.03.2017) 

 

2) Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 

 

Damga Vergisi Kanunu’na ekli ve Sözleşmelerle ilgili ve “A-Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar” 

başlıklı fıkrasına 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) 

 

Ayrıca Damga Vergisi Kanunu’nun “V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki 

(26) no.lu 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. 

 

(Yürürlük ; Kanun’un  yayımı  tarihinde – 08.03.2017) 
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3) Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 

 

Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı 

fıkrasının (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenerek Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir ; 

 

“Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası 

karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya 

ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.” 

 

(Yürürlük ; Kanun’un  yayımı  tarihinde – 08.03.2017) 

 

4) Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 

 

Kanunla KDV Kanunu’nun 13’ncü maddesine eklenen (i) fıkrasıyla ; 

 

* Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak 

Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, 

 

* Gelir Vergisi Kanununun 3’ncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler 

hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk 

vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi 

Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen 

kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri, 

 

Katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

 

Ancak ; 

 

* Maddede öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde 

zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı 

müteselsilen sorumlu olacaktır, 

 

* İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde 

zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil 

faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır. 

 

(Yürürlük ; 01.04.2017 tarihinden uygulanmak üzere Kanun’un  yayımı  tarihinde – 08.03.2017) 

 

B) SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

1) Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur ,  

2) Proje karşılığında aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar , (İŞKUR) 

3) Türkiye’de İkamet Eden Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında İkamet Eden Ana, Baba, Eş ve 

Çocuklarının Genel Sağlık Sigortalısı Sayılması, 

4) Yapılan Kontrollerde Çalışanları İle İlgili Beyanlarda Tutarsızlık Ve Hata Tespit Edilen 

İşletmelere Verilen Teşviklerden 1 Yıl Süreyle Yararlanamama Uygulaması , 
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5) Prime Esas Günlük Kazanç, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesine Tabi İşyerleri İçin Diğer 

İşyerlerinden Farklı Belirlenmesi , 

6) Genel Sağlık Sigortası Borçları Yeniden Yapılandırılması , 

  

C) DİĞER DÜZENLEMELER 

 

1) Elektrik Tüketiminden Kaynaklanan Borçların Yeniden Yapılandırılması , 

2) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Kredi Alacaklarının 

Yeniden Yapılandırılması , 

3) Geliştirme ve Destekleme Fonu’ndan Kullandırılan Irak Programı Kredilerinin Yeniden 

Yapılandırılması , 

 

Yukarıdaki düzenlemelerin yer aldığı 6824 sayılı Kanun metnine aşağıdaki link yardımıyla 

ulaşabilirsiniz ; 

 

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

 

 

Bilgilerinize sunarız.   

 

 

   

                                                                                                        Saygılarımızla,   

 

 

                                                                                        YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 
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