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             Değerli Müşterimiz; 

 

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. 01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Uygulanacak Çocuk Zammı Tutarları; 

 

 Gelir Vergisi Kanunu gereğince; hizmet erbabına ödenecek çocuk zammının, 

Devletçe verilen miktarın aşmayan kısmı vergiden istisna edilmiştir. Fazlası ise vergiye 

tabi tutulmaktadır. (md:25/4) 

 

 Bu çerçevede Devlet Memurları Kanununda katsayı düzenlemeleri yapılmıştır. 

Buna göre 01.07.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olan vergiye tabi olmayan 

çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.    

 

 

2. 2017/2. Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Endekslemesi; 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 yılı İkinci Geçici Vergi döneminde uygulanacak 

yeniden değerleme oranını %9,70 olarak tespit ve ilan etmiştir.  (KVK sirkü:45) 

 

 Buna göre;   

 

 -Eski hükümlere tabi yatırım indirimi tutarları, 2017 yılı ikinci geçici vergi 

döneminde %9,70 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. (GVK mülga ek:1-6 maddeleri)   

   

 -Yeni hükümlere tabi(GVK’nun mülga 19’ncu madde) 08.04.2006 tarihinden 

önce başlanan yatırımlarda indirim gerçekleşen harcamalar üzerinden 

hesaplanmaktadır.     

 

 Ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen 

dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (YİÜFE) 

meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.    

 

Dönemi 
0-6 Yaş Grubunda Yer 

Alan Çocuklar İçin 

 Daha Büyük Çocuklar İçin 

01.07.2017-31.12.2017 

51,35 

      (500 x 0,102706=) 

25,68 

(250 x 0,102706=) 



 

 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış % 7,82 olarak 

gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar ikinci geçici vergi döneminde % 7,82 oranında 

artırılarak dikkate alınacaktır.    

 

3. Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması 

Rehberinin Son Baskısı Yayımlanmıştır. 

 

 OECD tarafından yayımlanan “Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için 

Transfer Fiyatlandırması Rehberi” transfer fiyatlandırması müessesesi hakkında 

uluslararası alanda kullanılan en temel kaynaktır.    

 

 Türkiye transfer fiyatlandırması mevzuatında anılan rehbere atıfta bulunmamıştır. 

Ancak kanunun gerekçesinde rehbere sık sık atıfta bulunulmuştur. Bu nedenle 

Rehber’de yer alan açıklamalar, Türkiye Transfer Fiyatlandırması Mevzuatı açısından da 

önem arz etmektedir. Ayrıca söz konusu açıklamalar, uygulayıcılara da yol 

göstermektedir.   

 

 Rehber’in en son 2010 baskısına aşağıdaki konular ilave edilerek, 2017 baskısı 

oluşturulmuştur. 

 

 Rehber’in 2017 baskısı temel olarak Matrahın Aşındırılması ve Karın 

Kaydırılmasından kaynaklanan değişikliklerin konsolidasyonunu yansıtmaktadır. 2010 

yayınında yapılan aşağıdaki revizyonlar tek bir yayında birleştirilmiştir.   

 

 -Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Değer Yaratma ile Uyumlaştırılması ve 

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirmesi ve Ülke Bazlı Raporlama ile tanıtılmış olan 

önemli revizyonlar Rehber’e eklenmiştir.   

 

 -İşletmelerin yeniden yapılandırmalarına ilişkin Rehber’de revizyonlar yapılmıştır.   

 

 -Rehber’de güvenli limanlar ile ilgili açıklamalar revize edilmiştir.   

 

 -Rehber’e ilişkili kişiler arasındaki fiyatın belirlenmesine yönelik tavsiyeler 

eklenmiştir.  

       

 

             Saygılarımızla, 

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

 


