İstanbul, 30.12.2016
DUYURU 375
Konu: En düşük ücret, SGK primine esas taban ve tavan ücretler, asgari geçim indirimi,
artırılan çeşitli had ve ceza tutarları ve varlık barışında süre uzatımı hakkında.
1. 2017 Yılında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları
30.12.2016 Tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.12.2016 tarih ve
2016/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2017 yılında uygulanacak en düşük brüt
ücret tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir.
2. 2017 Yılında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı
5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin
hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre
16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 7,5 katı
olduğu öngörülmüştür. Buna göre 2017 yılında SGK primine esas tutulacak aylık kazancın alt
sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde hesap edilmektedir.
01.01.2017 – 31.12.2017 Tarihleri Arasında
Aylık kazanç alt sınırı = 1.777,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı = 13.331,40 TL
3. 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde
edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler
için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;
- Mükellefin kendisi için % 50’si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5
- Üçüncü çocuk için % 10
- Diğer çocuklar için % 5’idir.
Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun
103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15)
çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup
edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri,
mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler
ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya
tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı
bulunan kişileri ifade etmektedir.
Yukarıdaki yasal düzenlemeye göre çalışanların 2017 yılında aylık olarak
yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, eşlerin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları
dikkate alınarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eşin çalışması Çocuk yok 1 çocuk
Çalışıyor
Çalışmıyor

2 çocuk

3 çocuk

4 çocuk

5 çocuk

133,31 TL 153,31 TL 173,31 TL 199,97 TL 213,30 TL 226,63 TL
159,98 TL 179,97 TL 199,97 TL 226,63 TL 226,63 TL 226,63 TL

4.2017 Yılı İçin Vergi Cezalarındaki Artış
27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununda yer alan 352 ( birinci ve ikinci derece
usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen ve bazıları
aşağıda yazılı olan cezaların 2017 yılı için % 3,83 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş,
01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede gösterilmiştir.
Buna göre 2017 yılında uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayan mükelleflerden her birine (birinci sınıf tüccarlar ile serbest
meslek erbabı hakkında), her bir işlem için yan tarafta yazılı cezadan
az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük
cezası kesilir.
Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara
ilişkin usul ve esaslara uyulmamasına ilişkin ceza
Sermaye Şirketleri için birinci derecede usulsüzlük cezası
Sermaye Şirketleri için ikinci derecede usulsüzlük cezası
353. Maddenin 1.bendinde fatura ve diğer belgelerin verilmemesi ve
alınmamasına ilişkin en az ceza
353. Maddenin 2. bendinde sevk irsaliyesi ve diğer belgelerin
düzenlenmemesi kullanılmaması veya bulundurulmamasına ilişkin en
az ceza
Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen
durmayan aracın sahibi adına düzenlenecek ceza

1.400 TL

5.000 TL
130 TL
70 TL
210 TL
210 TL

800 TL

5. 2017 Yılında Uygulanacak Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi
Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler
27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de yapılmıştır.
-Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının
düzenlenme sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2017 yılında fatura
düzenlenmesi zorunludur.
-Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan
gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin tutarın üst sınırı 900 TL olarak
belirlenmiştir.
6. 2017 Yılı İçin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Hadlerdeki Artış
27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 Seri No.lu Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4. maddesinin b,
d ve e bentlerinde yer alan bağışıklık tutarları ile 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi
dilimlerinin 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%3,83)
arttırılarak yeniden tespit edildiği açıklanmıştır.

Buna göre 01.01.2017 tarihinden itibaren para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde uygulanan istisna tutarı 4.068 TL olarak uygulanacaktır.
7. 2017 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Kimi Hadler
27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda yer
alan bazı hadler, yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak değiştirilmiştir. Bunlardan önemli
görülenler aşağıda belirtilmiştir.
-Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan konutlardan elde edilen kira gelirlerine
ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 3.900 Türk Lirası olarak tespit
edilmiştir.
-Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri
müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna
tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
-Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, birinci
derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 470 TL, üçüncü derece engelliler
için 210 TL olarak tespit edilmiştir.
8. 2017 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ve Vergi Oranları
27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi
gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
-13.000 TL'ye kadar

% 15

-30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

% 20

-70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası

% 27

-70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

%35

9. 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Maktu Tutarları
24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve
2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan
kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak
üzere %7,5 oranında artırılmıştır.
Buna göre kimi kağıtların maktu damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi olmuştur.
Yıllık gelir vergisi beyannameleri
Kurumlar vergisi beyannameleri
Katma değer vergisi beyannameleri
Muhtasar beyannameler
Gümrük idarelerine verilen beyannameler
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(51,40 TL)
(68,60 TL)
(33,90 TL)
(33,90 TL)
(68,60 TL)
(25,30 TL)

10. Diğer Vergilerdeki Artışlar
2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi, maktu harçlar, emlak vergisi değerleri,
çevre temizlik vergisi, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi,
önceki yıl tutarlarının yeniden değerleme oranı (%3,83) kadar artırılması suretiyle tespit
edilmiştir.
11. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı
27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca indirimli
orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim
yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2017 yılı için 21.400 TL
olarak uygulanacaktır.
12. Varlık Barışına İlişkin Süreler 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
30.12.2016 Tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Kanunda yer alan ve kamuoyunda “varlık barışı” (Bakınız
DUYURU 367) olarak tabir edilen “Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı 7
nci maddesinde yer alan süreler, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30/6/2017
tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.
Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
ERIŞ YMM LTD ŞTI

