
 
 

 

 

 

ANNOUNCEMENT: 02.10.2017/45 
  

DETAILS OF TAX REFORM RELEASED; 
NEW TAXES ON THE TABLE 

 

On September 27, Naci Ağbal, the Minister 
of Finance has announced a comprehensive 
package including tax increases in a 
meeting held for the Medium Term 
Programme of 2018-2020. 
 
Some of the expected tax provisions 
include the following: 
 

 Tax rate on corporate profits will be 
increased from 20% to 22% for the 
companies operating in the field of 
financial services. 

 
 A 1% witholding tax will be 

applicable on the retained earnings 
of corporate taxpayers. 
 

 Rate of the tax exemption will be 
decreased from 75% to 50% in case 
the companies dispose of their 
estates that are retained for more 
than two years.  

 
 Tax rates for the 3rd tax bracket of 

the income tax schedule (including 
wages) will be increased from 27% 
to 30%. 
 

 Within the framework of tax 
overhaul, the motor vehicle tax for 
passenger cars would be increased 
by 40%. As of 1 January, 2018, a new 
motor vehicle tax variable will be 
introduced to the tax calculation. 

 
 The value of newly purchased 

passenger cars will be determinative 
as the motor vehicle tax is 
computed. There will be an increase 
from 10% to 20% in the taxable 
amount as seen a progress in the 
passenger car’s value. 
 

 Witholding tax rate over lottery 
winnings will be increased from 10% 
to 20%.   
 

 New amendments will be made to 
enable Tourism Facilities to 
contribute more to the economy. 
The facilities are expected to 
generate income by expansion of 
the rental period.   

 
 Special consumption tax for rolling 

papers will be applied. 
 

Draft legislation including the above issues 
has already been sent to the Turkish Grand 
National Assembly for the enactment 
process to start.

                DUYURU: 02.10.2017/45 

  
YENİ VERGİ ARTIŞLARI GELİYOR 

 
 
27.09.2017 tarihinde Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta 
Vadeli Program’a ilişkin toplantıda yeni 
vergi artışları ile ilgili açıklamalarda 
bulunmuştur.  
 

 
Açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir: 
 

 Finans sektörüne yönelik kurumlar 
vergisi oranı %20’den %22’ye 
yükseltilecektir. 

 

 Kurumların dağıtılmayan kar 
paylarından %1 oranında vergi 
tevkifatı yapılacaktır.  
 

 Kurumların 2 yıldan fazla süreyle 
elde tutmuş oldukları 
gayrimenkulleri elden çıkarmaları 
halinde uygulanan %75 kazanç 
istisnası %50'ye düşürülecektir. 

 
 Gelir vergisi tarifesinin üçüncü 

dilimindeki gelirler (ücretler dahil) 
için uygulanan %27 oranı %30'a 
çıkarılmaktadır. 

 
 Binek otomobillerin motorlu taşıtlar 

vergisi 01.01.2018 tarihinden 
itibaren %40 oranında artırılacaktır. 
Ayrıca motorlu taşıtlar vergisinde 
hâlihazırda sadece motor silindir 
hacmini dikkate alan sistemde 
değişikliğe gidilecektir.  

 
 Yeni alınacak binek otomobillerde 

aracın değeri de motorlu taşıtlar 
vergisinde belirleyici olacaktır. 
Aracın değeri arttıkça vergi 
miktarında da %10 ve %20 oranında 
artış olacaktır. 
 

 Şans oyunlarında ve çekilişlerde elde 
edilen gelirlerde %10 olan vergi 
oranı %20'ye çıkarılacaktır. 

 
 Turizm tesislerinin ekonomiye 

kazandırılması ile ilgili düzenleme 
getirilecektir. Kira süreleri uzatılarak 
gelir üretilecektir. 

 
 Makaron denilen sigara 

kâğıtlarına da ÖTV getirilecektir.  
 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Bazı Vergi 
Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” ile gerekçesi TBMM’ye 
sunulmuş bulunmaktadır. 
 
 
 


