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Her yılsonu, yeni yılda uygulanacak vergi artışları açıklanır. Ancak, savunma
harcamalarının bütçe açığını daha fazla artırmaması için bu defa yılsonu
beklenmeden Orta Vadeli Program kapsamında bazı vergilerde olağanüstü
artışlar yapıldı...

OVP’de yeni vergiler öne çıktı
VERGİ sistemimiz üç önemli kaynağa sahip. Bunlar harcama,
servet ve gelir üzerinden alınan vergiler. Verginin tabana
yayılması, mükellef sayısı ve bütçeye katkısı açısından ilk sırayı
dolaylı vergi olan harcama üzerinden alınan vergiler alıyor.
Bilindiği gibi, birçok vergi her yılın son ayında yeniden
değerleme oranında artırılarak yeni yılda uygulanır. Ancak,
gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle bu yılsonu gelmeden
birçok konuda mevcut vergilerin artışı öne alınarak acilen
bir torba kanun ile konu kamuoyunun gündemine oturdu.
Beraberinde bazı tartışmalar ve tepkiler de gündemde yer aldı.
TBMM’ne sunulmuş bulunan torba yasa tasarısı, görüşmeler
sırasında bazı değişiklere uğrayabilir. Nitekim, yüksek artışa
konu olan motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) kamuoyundan
gelen tepkiler üzerine makul seviyeye çekileceği Hükümet
tarafından da dile getirildi.

TASARI NELER GETİRİYOR
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında çoğunluğu
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve 130 maddeden ibaret
“torba kanun” tasarısı çok sayıda vergi kanununda önemli
düzenlemeler içeriyor. Birçoğu, yeni vergi yükü getirirken az
sayıda da olsa vergi mükelleflerinin lehine bazı düzenlemeler de
içeriyor. Öne çıkan başlıca vergi düzenlemeleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
● Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüksek artış geliyor:
31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen binek
otomobillerin vergisi yüzde 40 oranında artırılıyor. 01.01.2018
tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek otomobillerde ise
vergi artış oranı yüzde 68’i bulabilir. Kamuoyunda en çok
tepki çeken bu madde kapsamındaki
artışların Bakanlar Kurulunda yapılan
görüşme sonrası bir miktar indirim
yapılarak makul seviyeye çekileceği
Hükümet tarafından açıklandı.
Yüksek ihtimal, tasarı Meclis’te
görüşülürken bir indirim yapılacak.
● Finans kesiminin kurumlar
vergisi artırılıyor: Bankalar, finansal
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kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri,
yetkili döviz büroları, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası
kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri gibi şirketlerin yüzde
20 olan kurumlar vergisi oranı yüzde 22’ye çıkarılıyor. Bu
maddenin 2017 yılı kazançlarını da kapsaması senenin bitmek
üzere olduğu bir zamanda bazı tartışmaları da beraberinde
getirecek gibi gözüküyor.
● Dağıtılmayan karlar üzerinden stopaj getiriliyor: 2017
yılı kazançlarından başlamak üzere, her yıl beyan edilen
kurum kazançları, beyan tarihini takip eden ikinci ayın sonuna
kadar sermayeye ilave edilmez veya ortaklara dağıtılmaz ise
(dağıtılması zaten yüzde 15 oranında stopaja tabi) bekletilen
dağıtılmayan karlar üzerinde stopaj uygulaması getiriliyor.
Bu kesintinin oranı henüz beli olmamakla beraber, yapılan
açıklamalarda en az yüzde 1 olacağı yönünde.
● Aktifte yer alan taşınmazların satış
karının istisnası daraltılıyor: Mevcut
durumda, şirketlerin aktifinde iki yıldan
fazla süreyle yer alan taşınmazların
satışında elde edilen kazanç yüzde 75
oranında kurumlar vergisinden istisna
iken, yeni yılda bu istisna oranı yüzde
50’ye indiriliyor. Bu madde yeni yılda
yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmiş
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