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TEBLİĞ
Malye Bakanlığı (Gelr İdares Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 296)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Yasal Düzenlemeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Teblğn amacı, 31/12/1960 tarhl ve 193 sayılı Gelr Vergs Kanununun 21, 23/8, 31, 47,
48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelernde yer alan ve yenden değerleme oranında artırılan maktu had ve
tutarlar, bast usule tab mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması le 1/1/2006 tarhnden önce hraç edlen br
kısım menkul kıymetlerden 2016 takvm yılında elde edlen menkul sermaye radının beyanında dkkate alınacak ndrm
oranı uygulamasına lşkn hususların açıklanmasıdır.
Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesnde:
“…
2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeler le 89 uncu maddesnn brnc
fıkrasının (15) numaralı bendnde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl br öncek yıla lşkn olarak Verg Usul Kanunu
hükümlerne göre belrlenen yenden değerleme oranında artırılmak suretyle uygulanır. Bu şeklde hesaplanan maktu had
ve tutarların % 5’n aşmayan kesrler dkkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespt edlen had ve tutarları %
50’sne kadar artırmaya veya ndrmeye yetkldr.
3. Bu Kanunun 103 üncü maddesnde yer alan verg tarfesnn gelr dlm tutarları hakkında, bu maddenn (2)
numaralı fıkrası uygulanır.”
hükmü yer almaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yen퐨�den Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Yen퐨�den değerleme oranında artırılan had ve tutarlar
MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddes hükmü uyarınca, aynı Kanunun 21, 23/8, 31,
47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelernde yer alan ve 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar
11/11/2016 tarhl ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg Usul Kanunu Genel Teblğ (Sıra No: 474) le
2016 yılı çn % 3,83 (üç vrgül seksen üç) olarak tespt edlen yenden değerleme oranında arttırılması suretyle
belrlenerek, 2017 takvm yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdak şeklde tespt edlmştr.
(2) 2017 takvm yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;
a) 21 nc maddesnn brnc fıkrasında yer alan mesken kra gelrler çn uygulanan stsna tutarı 3.900 TL,
b) 23 üncü maddesnn brnc fıkrasının (8) numaralı bendnde yer alan, şverenlerce şyer veya şyernn
müştemlatı dışında kalan yerlerde hzmet erbabına yemek verlmek suretyle sağlanan menfaatlere lşkn stsna tutarı 14
TL,
c) 31 nc maddesnn knc fıkrasında yer alan engelllk ndrm tutarları;
 Brnc derece engelller çn 900 TL,
 İknc derece engelller çn 470 TL,
 Üçüncü derece engelller çn 210 TL,
ç) 47 nc maddesnn brnc fıkrasının (2) numaralı bendnde yer alan yıllık kra bedel toplamı;
 Büyükşehr beledye sınırları çnde 6.500 TL,
 Dğer yerlerde 4.300 TL,
d) 48 nc maddesnn brnc fıkrasında yer alan hadler;
 1 numaralı bent çn 90.000 TL ve 130.000 TL,
 2 numaralı bent çn 43.000 TL,
 3 numaralı bent çn 90.000 TL,
e) Mükerrer 80 nc maddesnn üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına lşkn stsna tutarı 11.000
TL,
f) 82 nc maddesnn knc fıkrasında yer alan arız kazançlara lşkn stsna tutarı 24.000 TL,
g) 86 ncı maddesnn brnc fıkrasının (1) numaralı bendnn (d) alt bendnde yer alan tevkfata ve stsnaya konu
olmayan menkul ve gayrmenkul sermaye ratlarına lşkn beyanname verme sınırı 1.600 TL,
ğ) 89 uncu maddesnn brnc fıkrasının (15) numaralı bendnde yer alan bast usule tab mükellefler çn kazanç
ndrm tutarı 8.000 TL,
olarak tespt edlmştr.
(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesnn brnc fıkrasında yer alan gelr vergsne tab gelrlern
verglendrlmesnde esas alınan tarfe, 2017 takvm yılı gelrlernn verglendrlmesnde esas alınmak üzere aşağıdak
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