İstanbul, 09.09.2016
DUYURU 368
Konu: Vergi mevzuatında kimi değişiklikler hakkında.
1. Ticari Yük Taşımacılığı ve Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Araçların
Yenilenmesinde ÖTV İstisnası
7.9.2016 Tarih ve 29824 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje
Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 54. maddesi uyarınca Özel Tüketim Vergisi Kanununa Geçici 7. madde eklenmiştir. Bu
maddeye göre Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı Listenin 87.02 (otobüs, midibüs, minibüs)
ve 87.03 (binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar)
tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve
otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç)
ile 8701.20 (yarı römorkler için çekiciler) ve 87.04 (eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) tarife
pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili
mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar
vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan
taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon
sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar,
motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.
Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil
kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt
bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.
Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde
satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın
ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden,
veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük
taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden
yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden
çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
2. Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında ÖTV İstisnası
6745 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına eklenen bent uyarınca (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor
silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11
G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1
inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş
veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus
olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisnadır.
Ayrıca 6745 Sayılı Kanunun 52. maddesi ile şehit eş veya çocuklarından biri, şehidin eş ve
çocuğunun bulunmaması durumunda ise anne veya babasından biri tarafından ÖTV ödenmeksizin alınan
aracın 5 yıllık süreden sonra elden çıkarılması halinde vergi ödenmeden işlem yapılabilmesi olanağı
sağlanmıştır.

3. İndirimli Kurumlar Vergisine Yeniden Değerleme İmkânı Getirildi
6745 Sayılı Kanunun 66. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci
fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan
kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen
yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılarak dikkate alınır.”
4.Kira Gelirlerinin Beyanında Gerçek Gider Usulünü Seçenler Isı Yalıtımı ve Enerji
Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaları da Tutarına Bakmaksızın Beyan Edilen Gelirden
Düşebileceklerdir
Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. maddesinde, gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin gerçek gider
usulünü seçmeleri halinde gayrisafi hasılattan indirilebilecekleri giderler sayılmıştır. 6745 Sayılı Kanunun
6. maddesi ile bu giderler arasına kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini
artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar da (Bu harcamalar bir
takvim yılı içinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet olarak
dikkate alınabilir.) ilave edilmiştir.
5. Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerine Kurumlar Vergisi İstisnası
6745 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 20. maddesinde yapılan değişiklik ve 64.
maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca özel kreş ve gündüz bakım
evlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar da, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme/hesap dönemi gelir ve kurumlar vergisinden
müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete geçtiği vergilendirme/hesap döneminden itibaren
başlar.
Değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6. Konut Teslimlerinde KDV Oranını Geçici Süreliğine Düşüren ve Kimi Mallarda ÖTV
Oranını Artıran Bakanlar Kurulu Kararı
08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9153 sayılı Mal ve Hizmetlere
Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel
Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar ile; % 18 KDV oranına tabi konutların 31/3/2017 tarihine
kadar teslimlerinde vergi oranı % 8’e indirilmiş ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I)
sayılı listede yer alan benzin türleri, motorin türleri, LPG (Otogaz) ile akaryakıt harici petrol ürünlerinin
ÖTV tutarları artırılmıştır.
Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.
7. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Seri No:1
23.8.2016 Tarih ve 29810 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:1 ile 6736 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince
takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve
vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
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