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: 14.12.2016

Tamim No

: 2016/13

Tamim Konusu

: 6761 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Düzenlemeleri

Dağıtım

: Bütün Şirketler

24.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile vergi kanunlarında
yapılan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:
I-

Serbest Bölge İlan Edilen Arazi Kullanıcı Lehine Tapuda Tescilinin Yapılacağı Tarihe
Kadar Arazi Vergisinden Muaf Tutulmuştur:

Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 15. maddesinin (d) bendinde yapılan
değişiklik ile, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazinin kullanıcı lehine tapuda
tescilinin yapılacağı tarihe kadar geçen sürede (geçici olarak) arazi vergisinden muaf tutulması
sağlanmıştır.
Böylece, arazisi özel mülkiyette bulunan serbest bölgelerdeki işletici firmaların yatırımlara
tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları araziler üzerindeki vergi yükü kaldırılmıştır.
II- Serbest Bölgelere Yapılan veya Serbest Bölgelerden İhraç Amaçlı Olarak Yurt İçine
Yapılan Yük Taşıma İşleri KDV’den İstisna Edilmiştir:
KDV Kanunu’nun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17. maddesinde
yapılan düzenleme ile, yurt içinden serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı
olarak yurt içine yapılan yük taşıma işleri KDV’den kısmi olarak istisna edilmiştir.
Buna göre, sözü edilen taşıma işleri dolayısıyla KDV hesaplanmayacak olmakla birlikte, bu işler
nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacak ve yerine göre gider veya maliyet
olarak dikkate alınacaktır.
Anılan değişiklik sonrasında, serbest bölge varışlı veya serbest bölge çıkışlı taşımalar ihraç
amaçlı değilse KDV’li olacak, ihraç amaçlı ise indirim ve iade hakkı olmayacak şekilde KDV’den
istisna edilecektir.
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III- Binek Otomobiller İçin ÖTV Matrahının Hesaplanmasında
Belirleyebilme Konusunda Bakanlar Kurulu’na Yetki Verilmiştir:

Farklı

Ölçütler

ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Eski Şekil

Yeni Şekil

Madde 12 / 2 - Bakanlar Kurulu, topluca veya Madde 12 / 2 - Bakanlar Kurulu, topluca veya
ayrı ayrı olmak üzere;
ayrı ayrı olmak üzere;
…

…

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen
oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları
EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör
sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına
kadar indirmeye, kanuni oranına kadar
çıkarmaya,

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen
oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak
şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan
mallar için özel tüketim vergisi matrahını
esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu
fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı
gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap
haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi
itibarıyla
farklı
oranlar
belirlemeye;
uygulanmakta olan oranları EURO normlarını
sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz
edilmiş taşıtlarda yarsına kadar indirmeye,
kanuni oranına kadar çıkarmaya,

…
yetkilidir.

…
yetkilidir.

Buna göre, binek otomobiller için ÖTV matrahının hesaplanmasında farklı ölçütler
belirleyebilme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilerek, halihazırdaki yetki genişletilmiştir.
Nitekim, Bakanlar Kurulu söz konusu yetkisini 2016/9542 sayılı Kararname ile kullanmış ve
binek otomobillere ilişkin ÖTV oranlarını motor silindir hacminin yanı sıra otomobilin fiyatını
(ÖTV matrahını) da dikkate alacak şekilde yeniden belirlemiş olup, konuyla ilgili detaylı
açıklamalar 02.12.2016/83 sayılı Duyurumuzda yer almıştır.
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IV- Sosyal Sigorta Primine Esas Günlük Kazancın Üst Sınırı Günlük Asgari Ücretin 6,5
Katından 7,5 Katına Çıkarılmıştır:
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Günlük Kazanç Sınırları” başlıklı 82.
maddesinde yapılan değişiklik ile, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas
günlük kazanç üst sınırı, brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.
Buna göre, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı 10.705,50 TL’den 12.352,50 TL’ye
çıkarılmış olmaktadır.
V- Yürürlük Tarihleri:
Yukarıda belirtilen sigorta primine esas kazancın üst sınırında yapılan düzenleme 01.01.2017
tarihinde yürürlüğe girecek olup, geriye kalan düzenlemelerin tamamı ise 6761 sayılı Kanun’un
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 24.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Saygılarımızla,

Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya (0216 504 20 66)
numaralı telefondan bizlerle irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A Kule Kat:21 D:91-95-96 Acıbadem
Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü İstanbul
YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

