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2018 yılı Emlak Vergisi Takdir Komisyonu Kararları ve Emlak
Vergisi Mayıs Ayı Taksiti Ödemesi

  

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ile Emlak
Vergisi Kanunu'na ("EVK") geçici bir madde eklenmiştir. EVK Geçici
23. maddesi ile 2018 yılı için takdir edilen metrekare birim
değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerleri ile
karşılaştırılması, eğer 2018 birim değerleri 2017'de uygulanan birim
değerinin %50'sinden fazlasını aşıyorsa, bir tavan artış oranı olarak
bu %50'lik değerin esas alınması öngörülmüştür.

Getirilen bu artış oranı sınırlandırmasına ilişkin herhangi bir istisna
öngörülmemiş olup tüm takdir komisyonu kararlarına uygulanması
esastır. Sadece, 26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin (Seri No: 72) 6.
maddesinin 2. fıkrası uyarınca herhangi bir sebeple takdir dışı kalan
veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2017 yılına ait
birim değeri bulunmayan arsa veya araziler için 2018 yılına ilişkin
takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.

Belediyelerin %50'lik artış oranı sınırlandırmasını uygulamadan
emlak vergisini tarh ve tahakkuk etmesi durumunda Mayıs ayı
taksitleri ödenirken ihtirazi kayıtla ödenip vergi mahkemelerinde 30
gün içinde tahakkukun iptaline yönelik dava açılması mümkündür.
Bu 30 günlük süre;

i. verginin tarhiyatına ilişkin herhangi bir yazı tebliğ edilmiş ise
bu yazının tebliğ tarihinden itibaren,

ii. verginin tarhiyatına ilişkin herhangi bir yazı tebliğ edilmemiş
ise emlak vergisinin mükellef tarafından ödendiği tarihten
itibaren başlayacaktır.

Arazi ve bina sahiplerinin emlak vergisinin ilk taksitini öderken ilgili
belediyenin %50'lik artış oranı uygulayıp uygulamadığını kontrol
etmelerini tavsiye ediyoruz.

 

 2018 Property Tax Valuation Commission Decisions and First
Installment of Property Taxes

  

An omnibus bill entitled the Law Amending Some Tax Laws and
Some Other Laws No. 7061 (the "Law"), enacted and published in
the Official Gazette dated 5 December 2017 numbered 30261,
introduced a provisional article to the Law of Property Tax (the
"LPT"). Provisional article 23 of the LPT regulates the property tax
base appraised for 2018 by valuation commissions by mandating
that they be compared with those of 2017 and, if the tax base of
2018 appraised by the valuation commission exceeds the tax base
applied in 2017 by more than 50%, the 2018 tax base increase rate
shall be limited to 50%.

There are no exceptions to the limitation to the increase rate; it is
applicable to all valuation commission decisions. But, as per Article
6(2) of the General Communiqué on the Law of Property Tax (No:
72), the 2018 tax base values will be taken as a basis for
land/terrain that, for some reason, has not been appraised, and for
land/terrain that does not have a 2017 tax base value for reasons
such as the construction of new avenues or streets.

In the event that municipalities assess and accrue property tax
without applying the 50% increase rate limitation, the first
installment in May can be paid with reservation and a lawsuit for
cancellation of such accrual can be initiated within 30 days. This 30
day-period begins when:

i. any document informing the taxpayer of the accrual is
served on the taxpayer; or

ii. the taxpayer pays the property tax, if no document informing
the taxpayer of the accrual is served on the taxpayer.

We advise owners of land and buildings to check whether the
relevant municipality has applied the 50% increase rate limitation
when paying the first installment of property taxes.
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