
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 15.02.2017 

Sayı: 2017/033        Ref: 4/033 

 

 

Konu: 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ 

İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI 

DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN TEKLİFİ TBMM 

BAŞKANLIĞI’NA SUNULMUŞTUR  
 

TBMM’ne 8 Şubat 2017 tarihinde sunulan kanun teklifi ile;  

 

 Ülkemize döviz girişini artırmak ve inşaat sektörünü desteklemek amacıyla Türkiye'de 

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

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

kurumlara yapılan konut ve işyeri teslimlerinde katma değer vergisi istisnası sağlamak 

suretiyle konut ve işyeri satışlarının teşvik edilmesi, 

 İnşaat sektöründe maliyetleri azaltmak amacıyla tapu harcı oranları ile bu sektörde 

kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına 

imkân sağlanması, 

 Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla uyumlu gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli 

bir kısmına kadar indirim yapılması, 

 

yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

1) Vergi İndirimi Düzenlemesi 

 

Teklifin birinci maddesinde öngörülen düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti 

nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık 

sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinden, 

maddede yer alan şartları taşıyanların verecekleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin, ödenmesi gereken vergiden 

indirilmesi, indirilemeyen tutarların ise yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden 

diğer vergilerinden mahsup edilmesi imkânı sağlanmakta, mahsup edilemeyen tutarların ise 

iade edilmemesi öngörülmektedir. 

 

Hesaplanacak indirim tutarının, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olmaması 

öngörülmektedir.  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

 

1. 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, 

 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan 

tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya 

da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda, bu 

şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır), 

 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları dahil) 1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması, 

 

şartları aranacaktır.  

 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi 

Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesinde sayılan fiilleri 

işlediği tespit edilenler, bu vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.   

 

Söz konusu indirimin 1.1.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi ve 

gelir vergisi beyannamelerinde uygulanması planlanmaktadır.  

 

2) İnşaat Sektörüne İlişkin Damga Vergisi Düzenlemesi 

 

Teklifin ikinci maddesinde öngörülen düzenleme ile, damga vergisine tabi kâğıtlar arasında 

yer alan inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) 

sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden 

kâğıtlar:" fıkrasında sayılmak suretiyle, bu kâğıtlar için oran farklılaştırılmasına imkân 

verilmesi sağlanmaktadır. 

 

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı 

bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:" başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten 

sonra gelmek üzere aşağıdaki bentlerin eklenmesi öngörülmektedir. 

 

"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)" 

 

3) Gayrimenkul Satışlarında Tapu Harçlarına İlişkin Düzenleme  

 

Teklifin üçüncü maddesinde öngörülen düzenleme ile, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 4 

sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasının a bendinde 

düzenlenen gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranının, 

gayrimenkullerin türleri, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla 

veya gayrimenkullerin asli edim kapsamında gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip 

edinilmediğine göre farklılaştırmaya yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. 

 

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 4 sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 20 

numaralı fıkrasının a bendinin sonuna aşağıdaki paragrafın eklenmesi öngörülmektedir:  

 

"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." 

 

4) Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışına KDV İstisnası Getirilmesine Yönelik 

Düzenleme 

 

Teklifin dördüncü maddesinde öngörülen düzenleme ile, ülkemize döviz girişinin arttırılması 

ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların satış bedelinin 

yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye'de yerleşmiş olmayan 

yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da 

daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı, katma değer 

vergisinden istisna edilmektedir.  

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 

bendin eklenmesi öngörülmektedir:  

 

"i) Konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz 

olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu 

gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci 

vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya işyeri teslimleri 

(Şu kadar ki bentte öngörülen şartların gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, 

ceza ve gecikme faizi yabancı uyruklu gerçek kişi ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan 

ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlardan 

tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin 

tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim 

yılının başından itibaren başlar)," 

 

Söz konusu düzenlemenin 1.7.2017 tarihinden itibaren uygulanması planlanmaktadır.  

 

 

 



 

 

 

Yukarıda yer verilen düzenlemeler henüz kanun teklifi aşamasındadır. TBMM’de ilgili 

komisyonlarda ve genel kurulda yapılacak görüşmelerde ilgili metinler üzerinde değişiklik 

olabilir. Kanun teklifinin nihai şeklinin Resmi Gazete’de yayınlanması sonrası ayrıca bir 

sirkülerimiz ile bilgilendirme yapılacaktır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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