
 

GAYRİMENKUL HAKKINDA BAZI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

Torba yasa yöntemiyle hazırlanmış olan 7061 sayılı Bazı Vergi
Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ("Kanun") 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pek çok alanda yeni düzenlemeler
getirmesi yanında, Kanun, gayrimenkul sektörünü de etkileyecek
yeni düzenlemeler içermekte. Gayrimenkul sektörünü etkileyen
önemli değişiklikler; (i) Kurumlar Vergisi Kanunu, (ii) Emlak Vergisi
Kanunu ve (iii) Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanununda yapıldı.

Kanun ile gelen değişikliklerin bir özetini aşağıda bulabilirsiniz.

A. Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

Kanun ile getirilen en önemli değişikliklerden biri şirketlerin kendi
mülkiyetlerinde yer alan taşınmazların satış bedelinden edilen
kazancın tabi olduğu kurumlar vergisi oranında yapılmıştır.
Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce, kurumların, en az iki tam yıl
süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan
kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna iken, 5
Aralık 2017 tarihinden itibaren, bu kazançların %50'si kurumlar
vergisinden müstesna olacaktır.

B. Emlak Vergisi Artışlarında Sınır

Bilindiği üzere, 2017 yılında belediye takdir komisyonları tarafından
2018 yılı için takdir edilen emlak vergisi artışları %90-100'leri
bulmuş ve pek çok malik bu komisyon kararlarına dava açmış idi.
Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici madde 23 ile
takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa
ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim
değerlerin %50'sini geçemeyeceği düzenlendi. Kısacası, Kanun ile
emlak vergisi artışlarına bir tavan artış oranı getirildi. Takdir
komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen artış
oranının, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için
uygulanan birim değerlerinin % 50'sinden fazla olması halinde dahi,
2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017
yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin % 50 fazlası esas alınacak.

Kanun uyarınca yine, 2019, 2020, 2021 yıllarında bina ve arazi
vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerleri, bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak.

C. Kesin Tahsis, Kesin İzin, İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni
Sözleşmelerin Süresinin Uzatılması

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'na
eklenen Geçici Madde 23 ile, kamu taşınmazları üzerinde kıyı
yapıları dâhil turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve
Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca adına kesin izin verilen veya Maliye Bakanlığı
tarafından lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen
yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya
kullanma izni sürelerin uzatılması imkanı getirildi.

Buna göre, yatırımcı veya işletmecinin ilgili Bakanlığa karşı kesin
tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak
varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek
kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmesi, herhangi bir borcunun
olmaması kaydı ile 5 Aralık 2018 tarihine kadar ilgili bakanlığa
başvurması halinde, ilgili hakka ilişkin yeniden sözleşme
düzenlenebilecek ve sözleşmenin süresi sözleşmenin düzenlendiği
tarihten itibaren kırk dokuz yıla kadar uzatılabilecek. Bu durumda,
sözleşme bedeli yeniden belirlenecektir.

Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat
parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek
amacıyla yirmi dokuz yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve
işletmecilerin kira sözleşmeleri, yukarıda belirtilen şartların
sağlanması halinde yirmi dokuz yıla veya irtifak hakkına
dönüştürülmek suretiyle kırk dokuz yıla kadar uzatılabilecek.

 OMNIBUS BILL AMENDS REAL ESTATE LAW

An omnibus bill called the Code Amending Some Tax Codes and
Some Other Codes No. 7061("Code") was enacted and published
in the Official Gazette on 5 December 2017. The Code consists of
new regulations affecting numerous sectors in addition to the real
estate sector. The primary amendments that affect real estate law
amend the (i) Corporate Tax Code, (ii) Real Estate Tax Code, and
(iii) the Code Amending the Code of Entailed Lands of Treasury
and Value Added Tax ("Treasury Lands and VAT Code").

The following is a summary of the changes introduced by the Code.

A. Exception on Corporate Tax for Sale of Real Estate

One of the most important amendments in the Code regards the
percentage of corporate tax taken from the earnings of a sale of a
company's own real estate property. While 75% of the earnings
from this type of real estate sale were previously exempted from
the corporate tax, only 50% of earnings will be exempt from
corporate tax as of 5 December 2017.

B. Limit on Increase in Real Estate Tax Law

In 2017, the valuation commission for the municipalities appraised
the increase in the 2018 real estate tax up to 90-100%, and many
land owners sued to overturn these appraisals. Provisional article
23 in the Code regulates values appraised for 2018 by valuation
commissions for each square meter of minimum land and terrain so
that they cannot exceed 50% percent of the 2017 value. In short,
this law introduces a limit on the increased rate of real estate tax. If
the 2018 value appraised by a valuation commission exceeds 50%
of the 2017 value, no more than 50% of the 2017 values shall be
taken as a basis to calculate the tax values of building and terrain
for 2018.

In accordance with this Code, tax assessments of buildings and
terrain and values of minimum land and terrain per square meter for
2019, 2020, and 2021 shall also be calculated accordingly.

C. Extenuation of Period Contracts of Absolute Assignment,
Absolute Permission, Right of Easement, or Right of Use

With the addition of transitional article 23 to the Treasury Lands and
VAT Code, investors and business managers may protract the
period of absolute assignment, the period of absolute permission,
or the period of right of easement in order to invest in tourism
including coastal tourism, on the condition that they have been
assigned an absolute right by the Ministry of Culture and Tourism,
permitted an absolute right by the Ministry of Forestry and Water
Affairs, or granted a right of easement (right of building) or right of
use by the Ministry of Finance on entailed land.

Therefore, the period of such contracts may be extended up to
another forty nine (49) years by a new contract if such investors
and business managers apply to the relevant ministry by 5
December 2018, and if the aforementioned assignment,
permission, right of easement, or right of use is subject to any
lawsuit, the lawsuit must be withdrawn and they will be responsible
for all the legal expenses and must have no outstanding debts. In
this event, the contract price must be re-determined.

Moreover, provided that the aforementioned conditions have been
met, lease agreements with a period of twenty nine (29) years
made by the Ministry of Forestry and Water Affairs with investors
and business managers to invest in tourism accommodation at
national parks and natural parks may be extended up to another
twenty nine (29) years or up to forty nine (49) years if they are
transformed into a right of easement.
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