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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 08.05.2018 

        Sayı  : 2018/27 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. % 18 KDV Oranına Tabi Konutlar İçin 31.10.2018 Tarihine Kadar % 8 Oranda KDV 

Hesaplanacaktır. 

 

 Bakanlar Kurulu Kararı(2018/11674 sayılı) ile;  

 

 -05.05.2018 tarihinden itibaren 31.10.2018 tarihine kadar, 

 

 -% 18 orana tabi bulunan konutların, 

 

 teslimleri, KDV’si % 18 yerine %8 olarak hesaplanacaktır. 

 

 KDV oranı % 18 olan konutlara ilişkin faturanın alıcı ve satıcının mutabakatı 

üzerine teslim gerçekleşmeden 31.10.2018(bu tarih dahil) tarihine kadar düzenlenmesi 

halinde, faturada KDV % 8 olarak gösterilecektir. (2018/11674 sayılı B.K.K) 

 

 Konutlarda KDV Oranları; 

 

 Bilindiği üzere net alanı 150 m2 ‘den büyük konutların KDV’si % 18 olarak 

uygulanmaktaydı. 2018/11674 sayılı B.K.K ile %18 vergi oranına tabi konut teslimleri 

31.10.2018(05.05.2018 tarihinden itibaren) tarihine kadar(bu tarih dahil) %18 yerine 

%8 olarak uygulanacaktır. 

 

 Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaatlarda; 

 

 1.1.Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden önce alınan inşaatlarda, 

 

 Net alanı 150m2ye kadar(150 m2 dahil)olan konutların tesliminde KDV oranı % 1 

 

 Net alanı 150 m2 den büyük olan konutların tesliminde KDV oranı  % 18  

 

(Bu oran 31/10/2018(05.05.2018 tarihinden itibaren) tarihine kadar(bu tarih dahil) 

yapılacak teslimlerde geçici olarak % 8 uygulanacaktır.) 

   

 1.2.Yapı Ruhsatı 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri arasında alınan 

inşaatlarda, 

       
 Yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine inşaat yapılan arsanın Emlak Vergisine 

esas arsa birim m2 vergi değerine bakılır. 
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 Bu değer  499 TL ‘yı aşmıyorsa, bu durumda, net alanı 150 m2 ye kadar (150 m2 

dahil) olan konutların tesliminde KDV oranı  % 1  

 

 Bu değer  500 TL – 999 TL arasında ise, bu durumda, net alanı 150 m2 ye kadar 

(150 m2 dahil) olan konutların tesliminde KDV oranı  % 8  

 

 Bu değer  1.000 TL ve üzerinde ise bu durumda, net alanı 150 m2 ye kadar (150 

m2 dahil) olan konutların tesliminde KDV oranı  % 18  

 

 (Bu oran 31/10/2018(05.05.2018 tarihinden itibaren) tarihine kadar(bu tarih 

dahil) yapılacak teslimlerde geçici olarak % 8 uygulanır) 

         

 Net alanı 150 m2 den büyük konutların tesliminde, KDV oranı % 18  

(Bu oran 31/10/2018(05.05.2018 tarihinden itibaren) tarihine kadar(bu tarih dahil) 

yapılacak teslimlerde geçici olarak % 8 uygulanır) 

 

 1.3.Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden(bu tarih dahil) sonra alınan inşaatlarda, 

 

Konutun 

Özelliği 

Emlak 

Vergisi 

Değeri (m2) 

Büyükşehir Belediye Sınırlarında 
Büyükşehir Belediye 

Sınırları Dışında 

Kentsel 

Dönüşüm 

alanında 

Kentsel 

Dönüşüm  Dışında 

Kentsel 

Dönüşüm 

Alanında 

Kentsel 

Dönüşüm 

Dışında 

Net Alanı 

150 

m2'den 

küçük 

500TL. 

altında 
%1 %1 %1 %1 

1000 TL-

2.000 TL 

arası 

%1 %8 %1 %1 

2.000 TL. 

üzeri 
%1 %18* %1 %1 

Net Alanı 

150 

m2'den   

büyük 

Tamamı %18* %18* %18* %18* 

 

* %18 vergi oranına tabi konut teslimleri 31.10.2018(05.05.2018 tarihinden itibaren) 

tarihine kadar(bu tarih dahil) %18 yerine %8 olarak uygulanacaktır. 

 

2. 2018/Ekim Ayı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Konut ve İşyeri Satışlarına 

İlişkin Tapu Harcı Alan ve Satan İçin Binde 20’şer Yerine Binde 15’er Olarak 

Uygulanacaktır. 

 Tapu işlemleri üzerinden % 020 “binde 20” nispetinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 

alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde(kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) % 015 

“binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. (2018/11674 sayılı B.K.K) 
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 Uygulama 05.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.10.2018 tarihine(bu 

tarih dahil) kadar söz konusudur.  

 

 Bu imkan sadece kat mülkiyetine geçmiş olan konutlar ve işyerleri ile sınırlı 

değildir. Üzerinde kat irtifakı kurulmuş olan arsalardaki konutlara veya işyerlerine ait 

arsa payları, irtifaka konu inşaat henüz başlamamış veya devam ediyor dahi olsa 2018 

Ekim sonuna kadar binde 15’er tapu harcı ile satılabilecektir.  

 Kat irtifakı kurulmamış arsa satışları açısından tapu harcı oranı alandan ve 

satandan ayrı ayrı olmak üzere binde 20’şer olarak devam etmektedir. 

3. Vergi Levhasını Alma ve Bulundurma Zorunluluğu  

           Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesinde “gelir vergisi mükellefleri 

ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar, vergi tarhına esas olan 

kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak 

zorundadırlar.  

 Vergi levhasının bulundurulacağı yerler;  

 Vergi levhasını almak mecburiyetinde olan mükellefler, bu levhalarını   

işyerlerinin;  

 -Merkezlerinde,  

 -Şubelerinde,  

 -Satış mağazalarında,  

 -Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri 

için açtıkları yazıhanelerinde,  

 -Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında(Taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu 

veya eşya taşımacılığını ifade etmektedir. Bu nedenle diğer iş kollarında faaliyet 

gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyeti 

bulunmamaktadır.)  

 Yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İşyerinde birden 

fazla kat veya reyon olması halinde, her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve 

bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler 

ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi 

dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilirler. 

 3.1.Vergi levhasının internet vergi dairesinden alınması ve bulundurulması  

 Vergi levhaları sistemden internet vergi dairesi hesapları üzerinden alınabilir. 

Bunun için aşağıdaki işlemleri sıra dahilinde yapabilirsiniz.  

 -GİB’nin (Gelir İdaresi Başkanlığı) web sitesine giriş yapınız,  

 -İnternet vergi dairesini seçiniz,  

 -E-beyannameyi gönderdiğiniz ve tarafınıza ait kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi 

giriniz,  
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 -Gelen sayfada yer alan sorgulama butonunu tıklayınız,  

 -Vergi levhası bilgileri menüsünü seçiniz ve üzerini tıklayınız,  

 -Gelir vergisi mükellefleri için, vergi kimlik numarası ile T.C kimlik numarasını birlikte 

giriniz, (adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde her ortak için ayrı ayrı giriş yapınız.)  

 -Kurumlar vergisi mükellefleri için, sadece şirketin vergi kimlik numarasını giriniz. 

Doğal olarak T.C kimlik numarası boş bırakılacaktır.  

 -Renk seçeneğinde bulunarak, vergi levhasını oluşturunuz. Levha üzerindeki 

bilgileri kontrol ediniz. Emin olduğunuzda, yeteri kadar son üç yılı ihtiva eden barkodlu 

vergi levhasının çıktısını alınız. Her ihtimale karşı, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere 

kopyasını bilgisayarınızda muhafaza altına alınız.  

          Bu şekilde alınan vergi levhaları, ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına 

imzalattırılmayacaktır. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer 

alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.  

          Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin vergi levhalarını; beyanname verme 

sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için 

hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak çıktısını alacaklardır.  

          Mükelleflerin vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri 

halinde, derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak 

suretiyle hatanın düzeltilmesini talep edeceklerdir. Düzeltme sonrası yeni vergi levhasını 

internet vergi dairesinden yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde oluşturarak çıktısını 

alacaklardır.  

 3.2.Vergi levhasında yer alan bilgilerin değişmesi  

 Mükelleflerin ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana 

faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi halinde yeni vergi levhalarını, internet 

vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri 

oluşturacak ve çıktılarını alacaklardır.  

 3.3.Vergi levhası bulundurma mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 

uygulanacak ceza  

 Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin; vergi 

levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde, 

bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için 

V.U.K’nun 353/4 maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. Tespiti halinde 

uygulanacak ceza miktarı 2018 yılı için 240 TL dir.  

 3.4.E-Vergi levhası sorgulama hizmeti  

 Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması 

yapabilmektedirler. Münferit sorgulamalar için hizmet vermekte olan bu uygulama ile 

bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilere ulaşılabilmektedir. Çoklu sorgulamalar 

için vergi levhası doğrulama hizmetinden yararlanılabilmektedir.  
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4. Emlak Vergisinin 1. Taksidi Mayıs Ayında Ödenecektir.  

 Bilindiği üzere Emlak Vergisinin 1. Taksiti Mayıs ayında, 2. Taksiti ise Kasım ayı 

içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 2018 yılına ilişkin emlak vergisinin 1. Taksitinin 

mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.   

         

                                   Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


