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DUYURU 373 
 

Konu: SGK primine esas kazancın tavan tutarının hesabında değişiklik, taşıtlara ilişkin ÖTV 

oranlarındaki değişiklik, ihracatta e-fatura uygulaması ve Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım 

Başbakanlık Genelgesi hk. 

 

 1. 2017 Yılı Başından İtibaren SGK Primine Esas Kazancın Üst Sınırının Hesaplaması 

Değişiyor  

 

24/11/2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6761 sayılı Kanun ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, SGK primine esas kazancı belirleyen 82. maddesinin 

birinci fıkrası, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir. Buna göre 01.01.2017 

tarihinden itibaren alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 

sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların 

günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacaktır. Cari uygulamada günlük kazancın üst sınırı 16 yaşından 

büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. 

Buna göre 2017 yılı başında, artacak asgari ücretin 7,5 katı tutarında SGK primine esas üst sınır 

hesap edilecektir. Artış sebebiyle, mevcut durumda SGK primine esas kazancın üstünde ücret alanların 

ücretleri, değişiklikten etkilenecektir. 

 

2. Binek Otomobillerin ÖTV Oranları Değiştirildi 

 

25.11.2016 Tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile binek otomobillere (87.03 GTİP numaralı mallara) ilişkin ÖTV oranları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

-Diğerleri 

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyenler 

60  

(Önceki Oran:45) 

Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü 

geçmeyenler 

 
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip 

motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler 

60  

(Önceki Oran:45) 

Diğerleri 

110  

(Önceki Oran:90) 

Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler 

 
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip 

motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler 

110  

(Önceki Oran:90) 

Diğerleri 

160  

(Önceki Oran:145) 
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Ancak yukarıdaki vergi oranları; 

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyip; 

-ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45, 

-ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50, 

b)Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenlerden; 

-ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100, 

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 

cm3‘ü geçmeyenlerden; 

     --ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45, 

     --ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50, 

c)Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 

cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100, 

olarak uygulanacaktır. 

 

3. e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 

Bilindiği üzere 25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 461 sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 454 Sıra No.lu Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca e-Fatura 

uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi 

kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak 

yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/1/2017 tarihinden 

itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir (Bakınız DUYURU 350). 

Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile 

uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması 

Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

4. Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi 

Hatırlanacağı üzere DUYURU 369’da 2017 Yılı başından itibaren çalışanların otomatik olarak bir 

bireysel emeklilik planına dâhil edilmesi ve ücretlerinden yapılacak kesinti hakkında bilgi verilmişti. 

Konu ile ilgili olarak 26.11.2016 Tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel 

Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesinde konu ile ilgili olarak aşağıdaki 

açıklamalar yapılmıştır. 

“4632 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi kapsamına 01.01.2017 tarihinden itibaren, 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 

bentlerine göre istihdam edilecek 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ile mevcut çalışanlardan 45 yaşını 

doldurmamış olanlar dâhil edilmiştir. Uygulamanın kapsama alacağı işverenler, Bakanlar Kurulu Kararı 

ile tespit edilecektir. 

Bu kapsamda, hem kamu kesimi hem de özel sektör işverenleri tarafından yerine getirilmesi 

gereken birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin 

sorumluluğunda olup, 4632 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi uyarınca yükümlülüklerini ifa etmeyen 

işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacaktır. 

Buna göre; işverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşmak, 

merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili 

yöneticilerini belirlemek, kapsamda yer alan çalışanlarına emeklilik planı sunmak ve çalışanın ücretinden 

keseceği katkı payını emeklilik şirketine aktarmak zorundadır. 

İşveren, söz konusu katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa 

çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacaktır. Konu hakkında detaylı bilgiye 

www.hazine.gov.tr adresinde yayımlanan “İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım 

Kılavuzu”ndan ulaşılabilecektir.” 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

                                                                                                    

                                                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                            ERİŞ YMM LTD. ŞTİ. 

 

http://www.efatura.gov.tr/
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