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KDV Kanununda Düzenlemeler Yapan 7104 Sayılı Kanun 

KDV İndiriminde Süre Uzatıldı 
 

KDV Kanununun 29’uncu maddesine göre indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu 

takvim yılı aşılmamak şartıyla fatura vb. belgelerin deftere kaydedildiği dönemde 

kullanılabiliyordu. 
 

Değişiklikle birlikte indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılını takip eden yıl 

olarak değiştirilerek KDV indirimi imkânı için süre uzatıldı.  
 

Uygulama 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak, yürürlük tarihi nedeniyle belirsizlik söz 

konusu. 
 

Vergi İndirimi 
KDV Kanunu Madde 29 
 
3. (Ek: 3/6/1986 – 3297/9 md.) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu  takvim yılını takip eden takvim yılı 
aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. 
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İkinci El Taşıt ve Gayrimenkul Satışında Matrah 

01.06.2018 tarihinden itibaren yapılacak satışları kapsayacak şekilde, ikinci el araç ve taşınmaz 

ticaretiyle uğraşanlar için, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında 

yapılan alımlar dâhil) alınan ikinci el taşıt/gayrimenkul satışında matrah, satış bedeli yerine, satış bedeli 

ile alış bedeli arasındaki fark olarak belirlendi ve bu mükelleflerin üzerindeki KDV yükü hafifletildi.  

Özel matrah şekilleri:  
KDV Kanunu Madde 23 Özel matrah şekilleri şunlardır: 
…………………………..... 
f) (Ek: 29/3/2018-7104/6 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer 
vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı 

değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra 
kalan tutardır. 
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İkinci El Taşıt ve Gayrimenkul Satışında Matrah 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına YETKİ BELGESİ ALAN 

TACİRLER ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi 

almamış olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için 

verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.  

 

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti 

Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile 

iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki 

belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. 

 

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi için, araç veya taşınmazın basit 

tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik yapılmaması gerekmektedir.   
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İkinci El Taşıt ve Gayrimenkul Satışında Matrah 

Örnek 1: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden  (A) Otomotiv Ltd. Şti., KDV mükellefi 

olmayan Bay (B)’den 32.000 TL’ye ticari araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.’den hizmet almak 

suretiyle, satın alınan aracın yıllık bakımı yaptırılmış ve otomobile çelik jant taktırılmıştır. Bu 

hizmetin karşılığı olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL KDV ödenmiştir. Daha sonra söz konusu 

otomobil KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den satın alınan araca 

yıllık bakım yaptırılması ve çelik jant taktırılması, otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik 

oluşturmadığından, söz konusu aracın satışında özel matrah uygulanacak ve alış bedeli olan 

32.000 TL düşülmek suretiyle 8.000 TL özel matrah üzerinden (8.000 x 0,18 =) 1.440 TL KDV 

hesaplanacaktır. Ayrıca taşıtın yıllık bakımı ile çelik jant takılmasına ilişkin (C) Servis A.Ş.ye 

ödenen 900 TL KDV, (A) Otomotiv Ltd. Şti. tarafından indirim konusu yapılabilecektir.  
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İkinci El Taşıt ve Gayrimenkul Satışında Matrah 
 

Örnek 2: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden Bay (A), KDV mükellefi olmayan Bay 

(B)’den 1978 model kullanılamaz halde bulunan bir aracı 10.000 TL bedelle satın almıştır. (C) Servis 

A.Ş.’den hizmet almak suretiyle, söz konusu aracın motoru dahil birçok parçası değiştirilmek 

suretiyle yenilenmiş ve (C) Servis A.Ş.ye 20.000 TL+3.600 TL KDV ödenmiştir. Yenilenen araç Bay (A) 

tarafından KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. Söz konusu aracın motor dahil birçok parçasının 

değiştirilmek suretiyle yenilenmesi, taşıtın vasfında esaslı bir değişiklik oluşturduğundan söz 

konusu aracın tesliminde özel matrah uygulanmayacak, toplam satış bedeli olan 40.000 TL 

matrah üzerinden KDV hesaplanacaktır. Diğer taraftan,  aracın yenilenmesine ilişkin (C) Servis 

A.Ş.ye ödenen 3.600 TL KDV, Bay (A) tarafından indirim konusu yapılabilecektir.  
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İkinci El Taşıt ve Gayrimenkul Satışında Matrah 
 

Örnek 3: Taşınmaz alım satımı ile iştigal eden (A) Emlak Danışmanlık A.Ş. KDV mükellefi olmayan 

gerçek kişiden almış olduğu işyerinin boyasını ve su tesisatını yenileyerek satmıştır. İşyerinin 

boyası ve su tesisatının yenilenmesi, işyerinin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından (A) 

Emlak Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan işyeri tesliminde özel matrah uygulanacaktır. 

 

Örnek 4: (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş. 3 yıl önce yatırım amaçlı almış olduğu arsayı (B) Konut 

Yapı Kooperatifine satmıştır. (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş.’nin faaliyet konusu taşınmaz ticareti 

olmadığından arsa tesliminde özel matrah uygulanmayacaktır. 
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Hasılat Esaslı Vergilendirme 
 

Yapılan düzenlemeyle serbest meslek erbapları ile işletme esasına göre vergilendirilen tacirler, 

01.01.2019’dan itibaren hasılatları üzerinden Bakanlar Kurulunca meslek ve sektör grupları ile 

belirlenecek oran üzerinden KDV dahil tutar üzerinden hesaplanan KDV’yi ödeyebilecekler. 

 

Bu yöntem mükelleflerin tercihine göre uygulanacak. Alış faturası vb. belgelerde yer alan KDV ile 

ödenen KDV gider olarak, hesaplanan KDV ise kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alınacak. 

10 
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Hasılat Esaslı Vergilendirme 
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KDV Kanun Madde  38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç 
defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep 
etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci 
maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen 
oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan 

ederek öderler. 
 
Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine 
yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre 
beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler 
dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.  

 
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar. 
 
Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş 
hacimleri Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, 
hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.” 
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Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV 
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Teslim 
KDV Kanunu Madde 2 - 
5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. (Ek cümle: 29/3/2018-7104/1 md.) Bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat 
işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına 
karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.  

 

Emsal bedeli ve emsal ücreti: 
KDV Kanunu Madde 27 - 1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka 
değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. 
…………………………..... 
6. (Ek: 29/3/2018-7104/7 md.) Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan 

konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına 
göre belirlenen tutarı esas alınır. 
 
VUK Madde 267 - İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması 
mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek 

suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. 

 
Toptan - Perakende ayrımı? 
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Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV 
 
 

Bilindiği gibi, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibinin müteahhitte ve 

müteahhittin arsa sahibine olmak üzere iki ayrı teslim yapılır. 
 
Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet 
olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa payı teslimi KDV’ye 
tabidir. 
 
Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsa 
payını konut veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmaz. 
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Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV 
KDV Genel Uygulama Tebliği: 
 
8.2. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi 
 
Buna göre, müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri 
teslimlerinde, konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci 
sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden KDV uygulanır.  
 
3065 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, katma değer vergisi uygulaması bakımından 
emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması 
mecburi olduğundan, genel idare giderleri ve genel giderlerden konut veya işyerine düşen hissenin arsa 
karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedele dahil edilmesi gerekmektedir. 
 
Ayrıca, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu 
olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı 
dikkate alınmayacaktır. 

14 
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Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV 
 
Örnek 1: KDV mükellefiyeti bulunan Bay (A), işletmesine dahil arsa için müteahhit (B) A.Ş. ile 15/5/2018 
tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay 
(A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır. 
 
(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli 
esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için toptan satış olması nedeniyle maliyet bedeline 
%5 ilave etmek suretiyle sırasıyla 840.000 TL ve 315.000 TL olmak üzere toplam 1.155.000 TL bedel 
hesaplamıştır. Bu durumda, inşa edilen konutların %1 KDV oranına tabi olduğu varsayıldığında, (B) A.Ş. 
tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (840.000x%1) 8.400 TL KDV, işyerlerine ilişkin 
(315.000x%18) 56.700 TL KDV olmak üzere toplam 65.100 TL KDV hesaplanacaktır. 
 
KDV mükellefi arsa sahibi Bay (A)’nın aldığı konut ve işyerlerinin karşılığı olarak (B) A.Ş.’ye yapmış olduğu 
arsa payı teslimi de konut ve işyerlerinin 213 sayılı Kanunun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarları dikkate alınarak 1.155.000 TL üzerinden 
genel oranda (1.155.000x%18) 207.900 TL KDV hesaplanacaktır. 
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Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV 
 

Örnek 2: Örnek 1’de yer alan Bay (A), iktisadi işletmesine dahil olmayan arsası için müteahhit (B) A.Ş. ile 
20/5/2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre 
arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır. 
 
(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli 
esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için perakende satış olması nedeniyle maliyet 
bedeline %10 ilave etmek suretiyle sırasıyla 880.000 TL ve 330.000 TL olmak üzere toplam 1.210.000 TL 
bedel hesaplamıştır. Bu durumda, inşa edilen konutların %1 KDV oranına tabi olduğu varsayıldığında, (B) 
A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (880.000x%1) 8.800 TL KDV, işyerlerine ilişkin 
(330.000x%18) 59.400 TL KDV olmak üzere toplam 68.200 TL KDV hesaplanacaktır. 
 
Bay (A)’nın müteahhit (B) A.Ş.ye arsa tesliminde vergi uygulanmayacaktır. 
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Diğer Düzenlemeler 
 

Zayi Olan Amortismana Tabi Kıymetlere İlişkin KDV’nin İndirilebilmesi Mümkün Oldu 
 

Kanun değişikliğinden önce, zayi olan ATİK’lere ilişkin KDV’nin indirilen KDV’den çıkarılıp ilave edilecek KDV 

olarak beyan edilmesi gerekiyordu. 
 

Değişiklikle birlikte, faydalı ömrünü tamamlayıp zayi olan ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan 

ATİK’lerin kullanılan kısmı için yüklenilen KDV indirilebilecek.  

17 
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İndirilemeyecek katma değer vergisi: 
KDV Kanunu Madde 30 Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden 
indirilemez:  

…………………………..... 
c)  (Değişik: 16/7/2004-5228/17 md.) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği 
yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,  (Ek parantez içi hüküm: 
29/3/2018-7104/9 md.) (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı 
ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin 
yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)  
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Diğer Düzenlemeler 
 

KDV İade İncelemelerinde Üç Aylık Süre Sınırı Getirildi 
 

Önceki uygulamada VUK’a göre vergi incelemeleri için süre sınırı tam incelemeler için 1 yıl, sınırlı incelemeler için 6 ay olarak 

belirlenmiş, ancak KDV iadesi incelemeleri için bir sınır konulmamıştı. 
 

Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle KDV iadesi için “3 aylık” süre sınırı getirildi. 
 

7104 Sayılı Kanun Madde 19- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) 

numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

“6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde 

en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler 

içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim 

tarafından değerlendirilir, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek 

üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin 

bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı 

olduğu birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.” 
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Diğer Düzenlemeler 
 

Şüpheli Alacaklar ve Değersiz Alacaklara İlişkin KDV’nin İndirilebilmesi Mümkün Oldu 
 

01.01.2019 tarihinden itibaren, değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan KDV, alacağın zarar yazıldığı 

dönemde indirim konusu yapılabilecek. 
 

Ancak, VUK hükümlerine göre değersiz alacak niteliğinde olan alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV 

alıcı tarafından indirim hesaplarından çıkarılması gerekecek. 
 

Şüpheli alacaklarda ise durum daha farklı. 
 

7104 Sayılı Kanun Madde 8- 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi; 

“4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar 

yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.).” 

7104 Sayılı Kanun Madde 9- 3065 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi; 

e) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından 

ödenmeyen katma değer vergisi.” 
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Diğer Düzenlemeler 
 

30’uncu maddede yapılan değişiklikle, transfer fiyatlandırması hükümlerine göre örtülü olarak dağıtılan 

kazançlara ilişkin KDV’nin, mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından beyan 

edilerek ödenmesi halinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün oldu.  
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KDV Madde 30 Yeni Hali KDV Madde 30 Eski Hali 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi 

kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi. (Ek 

hüküm: 15/7/2016-6728/44 md.) (5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine 

göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile 

Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı 

bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin “ilişkin ithalde veya 

sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde 

mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili 

vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi ile 

yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan 

mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek 

ödenen katma değer vergisi hariç) 

 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde 

indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer 

vergisi. (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/44 md.) (5520 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan 

farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer 

vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında 

bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde 

beyan edilerek ödenen katma değer vergisi hariç) 

31968.MVZ
31968.MVZ
31968.MVZ
31968.MVZ
31968.MVZ
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Diğer Düzenlemeler 

 

KDV İadesi Talebi İçin Süre Sınırı Geldi 

 

Değişiklik öncesi yüklenilen KDV’nin iadesine ilişkin KDV Kanununun 32’nci maddesinin ilgili bölümü aşağıdaki 

gibiydi: 

 

Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17’nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden 

istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin 

vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. 

 

Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde 

indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri 

yapanlara iade olunur. 

 

Değişiklikle, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi 

getirilerek iade talebi için süre sınırı getirilmiş oldu. 

 

(İndirimli oranla ilişkili bir durum değil, tam istisna işlemlerle ilgili) 

 

Yine yürürlük tarihinin 01.01.2019 olması dolayısıyla belirsizlik söz konusu. 

www.yontemymm.com.tr 
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Diğer Düzenlemeler 
 

KDV Kanunundaki İstisnalar Genişletildi 
 
Adi ortaklıkların sermaye şirketlerine dönüşme işlemleri, 
 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilere verilen hekimlik, teşhis, tedavi hizmetleri, 
 

Kamu kurumlarına bağışlanmak üzere, okul, sağlık tesisi, ibadethanelerin inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan 
teslim ve hizmetler, 
 
Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE merkezlerinde AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyetinde bulunanlara yapılacak yeni 
makine ve teçhizat teslimleri, (İstisna belgesi gerekli) İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden 

takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması 
hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

 
Konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, 
 
Gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına mal teslimleri de (İhracat istisnası kapsamına alınarak.) 

 
01.06.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere istisna kapsamına dahil edildi. 
 
Gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına mal teslimleri aynı zamanda ÖTV’den de istisna edildi. 
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Diğer Düzenlemeler 
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV İadesi Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi 
 

3568 Sayılı Kanuna 8/A Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Rapor Düzenlettirme Yetkisi ve 

Sorumluluk maddesi eklenerek SMMM’lerin KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak 

teşkil edecek rapor düzenlettirme yetkisi verildi. 

 

Aranacak nitelikleri, raporun kapsamını ve hadlerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verildi. 

 

Söz konusu madde ile SMMM’ler iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından, 

raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden 
ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar. 

www.yontemymm.com.tr 
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Diğer Düzenlemeler 
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV İadesi Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi 
 

7104 Sayılı Kanun Madde 23- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir. 

“Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk 

MADDE 8/A- Maliye Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini 

imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest 

muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını 

tespite, rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına 

bağlamaya ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri 

raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan 

mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” 
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Diğer Düzenlemeler 
 

Bakanlar Kuruluna süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere 

sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak yazılmasına imkan verme, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı 

belirleme yetkisi verildi. 
 

Yine 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, özel okul ve üniversiteler tarafından verilen 

bedelsiz eğitim hizmetleri ve serbest bölgelerde verilen hizmetler ile bu bölgelere veya bu 

bölgelerden ihraç amaçlı yük taşıma işlemleri kısmi istisna kapsamından çıkartıldı. (Tam istisna 

oldu) 

Tam-kısmi istisna ayrımı... 

www.yontemymm.com.tr 



Kanunun Taslak Halinden Çıkarılan Düzenlemeler 
 

 Devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesi, 

 Grup şirketlerinin KDV mükellefiyetlerinin birleştirilmesi, 

 KDV iadesinin zamanında gerçekleştirilmemesi durumunda idareye gecikme faizi uygulanması, 
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Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV 
Kanununda Değişiklik Yapan 7103 Sayılı Kanun 
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7103 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

28 

 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkartıldı. Değişiklik 

öncesi tarhiyat öncesi uzlaşma vergi ziyaı ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını kapsıyordu.  

 

 Elektronik ortamda tebligat uygulaması zorunluluğuna uymayanlara VUK’un mükerrer 355’inci 

maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceğine dair düzenleme yapıldı.  

 

 Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmiş olması nedeniyle imha edilmesi gereken 

emtia takdir komisyonuna başvuruya gerek kalmaksızın değerlenebilmesi ve gider yazılabilmesi 

mümkün oldu.  

 

 Amortisman süresi kısaltılan makine ve teçhizatlara ilişkin düzenleme yapıldı. 

www.yontemymm.com.tr 



7103 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

29 

 VUK’un cezalarda indirim başlıklı 376’ncı maddesinde değişiklik yapılarak usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezaları için indirim oranı 1/3’ten 1/2’ye yükseltildi.      
 

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme 

VUK Madde 376- İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden 

artakalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ 

tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen 

türden  teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse: 

 1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, 

 2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı; indirilir. 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya 

dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır. 
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7103 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler 
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Sıkça tartışma konusu olan elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura vb. belgelerin kağıt 

ortamında düzenlenmesi halinde uygulanacak ceza da Kanun değişikliğiyle netleşmiş oldu.  

 

Buna göre elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında düzenlenmiş 

faturalar için fatura meblağının %10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. 

www.yontemymm.com.tr 



7103 Sayılı Kanunla AGİ’de Yapılan Düzenleme 

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin net asgari 

ücretin altında kalan çalışanlar için düzenleme yapıldı.  

 

Söz konusu düzenlemeyle, ilgili dönemler için AGİ tutarı artırılarak azalışın önüne geçilecek.  

 

Değişiklik öncesi yılın son üç ayına ilişkin bu uygulama tebliğler ile düzenleniyordu. 
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7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Düzenlemeler 

Vergiden muaf esnaf başlıklı GVK’nın 9’uncu maddesine yeni bir bent eklenerek, konutların çatı 

ve cephelerinde elektrik enerjisinin son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir 

vergisinden muaf tutuldu.  
 

7103 Sayılı Kanun Madde 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (8) 

numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (9) numaralı bent (10) numaralı bent olarak 

teselsül ettirilmiştir. 

“9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya 

cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak 

elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç 

fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.);” 
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7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Düzenlemeler 

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına her bir çocuk için asgari ücretin brüt tutarının %15’ini 

aşmamak koşuluyla özel kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücretten istisna edildi. Ancak 

istisnanın uygulanabilmesi için bu yardıma ilişkin ödemenin doğrudan kreş veya gündüz 

bakımevine yapılması ya da bu hizmetin bizzat işveren tarafından sunulması gerekli.  
 

Bakanlar Kurulu Kararıyla  bu oran %50 olarak belirlendi. 
 

7103 Sayılı Kanun Madde 4- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce 
bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 

yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. 
Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu 
amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî 
ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).” 

33 

www.yontemymm.com.tr 



7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Düzenlemeler 

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımların da ücret kapsamında olduğuna dair GVK’nın 61’inci maddesinde değişiklik yapıldı. Ancak 

25’inci maddede de değişiklik yapılarak bu yardımlar belli hadler altında gelir vergisinden istisna kapsamına alındı. 

 

Daha önce kıdem tazminatı olarak dikkate alınıp alınmaması şeklinde tartışmalar mevcuttu. 

 

7103 Sayılı Kanun Madde 5-  

GVK Madde 25-b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının 

hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi 

çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar 
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7103 Sayılı Kanunla KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

İmalat sanayinde kullanılmak üzere sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine yapılan 

(2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen) yeni makine ve teçhizat teslimleri 

KDV’den istisna edildi. Teknoloji geliştirme bölgeleri (teknokentler) ile AR-GE merkezlerine yapılan 

yeni makine ve teçhizat teslimlerini de kapsayan düzenleme 31.12.2019 tarihine kadar geçerli 

olacak.  
 

Tebliğe göre istisna belgesi gerekli. 
 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından 

itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması 

veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
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7103 Sayılı Kanunla KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 7103 Sayılı Kanun Madde 31- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 39- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi 

mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 
Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden 

müstesnadır. 
 
Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. 
İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan 
mükellefin talebi üzerine iade edilir. 
 

 İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat 
sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan 
vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 
cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden 
takvim yılının başından itibaren başlar. 
 

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
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7103 Sayılı Kanunla KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, arıtma, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik 

ve haberleşme tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları da KDV’den istisna 

edildi. 
 

7103 Sayılı Kanun Madde 29- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 “j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere 

yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,” 
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7103 Sayılı Kanunla ÖTV Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

ÖTV için de, ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler dolayısıyla üç ay içerisinde 

gerçekleştirilememesi halinde ihracatçıya üç aya kadar ek süre verilmesi mümkün oldu.  

 

7103 Sayılı Kanun Madde 59- 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık 

sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun 

görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.” 
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7103 Sayılı Kanunla ÖTV Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

Araçlarda hurda indirimi yasalaştı. Buna göre, 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, 

kamyonet veya kamyonların adlarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından kayıt ve tescili 

silinerek ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılması halinde her bir araç için aynı cins yeni aracın ilk 

iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’yi aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı 

terkin edilecek.  

 

7103 Sayılı Kanun Geçici Madde 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve 

daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, 

doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için 

aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk 

iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir 

hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir. 
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Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar 
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Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar (7103 Sayılı Kanun) 

7103 Sayılı Kanunla VUK’a eklenen Geçici madde 30’a göre: 

1 Mayıs 2018’den sonra,  
 

 6948 Sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesine haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere 

iktisap edecekleri (2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen) yeni makine ve teçhizat,  

 4691, 5746 ve 6550 Sayılı Kanunlar kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat, 

 Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edecekleri yeni 

makina ve teçhizat, 

için uygulanacak amortisman süresi belirlenmiş amortisman süresinin yarısı dikkate alınabilecek. 

 

Bu şekilde amortismanların daha hızlı giderleştirilmesi sağlanarak mükelleflere bir vergi avantajı getirildi. 
 

Uygulama sadece yeni makine ve teçhizat için geçerli olacak ve 2019 yılı sonuna kadar sürecek. 
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Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler isterlerse normal isterlerse azalan bakiyeler usulü ile 

amortisman yöntemini seçebilecek, diğer mükellefler ise normal amortisman yöntemine göre 

amortisman ayrılabilecekler. 

  

Amortisman süresinin yarısının kesirli olması halinde, çıkan rakam bir üst sayıya tamamlanacak; normal 

sürenin 2 yıl olması halinde ise iktisadi kıymet tutarı doğrudan gider yazılabilecek. 

 

Örneğin normal amortisman süresi 5 yıl olan bir makine teçhizat alındığında, yarı ömrün (5/2=) 2,5 

olması nedeniyle yeni amortisman süresi 3 yıl olarak dikkate alınacak. 

  

Bu durumda yıllık amortisman %33,33 olacaktır. Azalan bakiyeler yöntemi seçilmek istenirse bu kez 

normal amortisman oranının çarpımı (%33,33*2=) %66,66 olacağından ve bu oranın kanunun 315’nci 

maddesindeki %50’lik üst sınırı geçmesi nedeniyle amortisman oranı maksimum %50 olacak. 
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Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular 
 

Bu şekilde belirlene yeni oranlar izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir. 

 

Makine ve teçhizatın alındığı yıl bu imkandan yararlanılmamışsa izleyen yıllarda da yararlanılamayacaktır. 

 

Amortisman süresi Maliye Bakanlığınca yayınlanan listelerde bulunmayan makina ve teçhizatın amorti süresi 

başvuru üzerine yine Bakanlıkça belirlenecektir. 

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından, iktisap edilen kıymetin 

uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine teçhizat 

niteliğinde olması gerekmektedir. 

43 

www.yontemymm.com.tr 



Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar 

44 

497 Sıra No.lu VUK Tebliği Örnek Uygulama:  

Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31/5/2018 tarihinde 30.000 TL ye (katma değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik 

belgesi kapsamında cam ürünleri imalatında kullanılan yeni bir makina satın almış olup, söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir. 

 

Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanmak istemesi durumunda söz konusu 

iktisadi kıymetin faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya 

tamamlanmak suretiyle faydalı ömür 3 yıl olarak belirlenecektir. 
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Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar 

45 

497 Sıra No.lu VUK Tebliği Örnek Uygulama:  

a) Mükellefin normal amortisman usulünü seçmesi: 

Amortisman oranı : 1/3 = %33,33 

 

 

 

 

 

b) Mükellefin azalan bakiyeler usulünü seçmesi: 

Amortisman oranı: 1/3 = %33,33 x 2 = %66,66  

(Azalan bakiyeler usulünde uygulanacak amortisman  

oranı 213 sayılı Kanunun mükerrer 315 inci maddesi  

uyarınca %50 oranını geçemeyeceği için amortisman  

oranının %50 olarak uygulanması gerekmektedir) 
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İmha Edilen Emtianın Değerlemesinde Yeni Dönem 
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İmha Edilen Emtianın Değerlemesinde Yeni Dönem 

7103 Sayılı Kanunla ilave edilen VUK Madde 278/A: 

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu 

mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, bu Kanunun 267 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir.  

Birinci fıkra hükmünden yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca mükellefin geçmiş 

yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, 

oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde, 

Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen 

emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir.  

Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 

muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.  

Maliye Bakanlığı, bu maddeden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek mükelleflerde aranacak şartları, 

tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha oranının süresinden önce iptaline ilişkin kriterleri, bu 

madde kapsamına giren emtiayı, sektörler, iş kolları ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate 

almak suretiyle belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları tespite yetkilidir.” 
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İmha Edilen Emtianın Değerlemesinde Yeni Dönem 

İlgili mevzuat gereği, yangın, deprem, gibi doğal afetler nedeniyle veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, 

paslanmak gibi nedenlerle iktisadi kıymetin imha edilmesinin gerektiği hallerde veya bunların değerlenip gider 

yazılmasında emsal bedel için takdir komisyonu kararı şarttır.  

25.05.2018 Tarihinde yayımlanan 496 Seri No.lu VUK Tebliği ile daha önce özelge ile mükelleflere kolaylık getiren 

düzenleme yapıldı.  

Tebliğe göre, imha edilmesi mecburiyeti bulunan emtianın emsal bedelinin takdir komisyonunca muayyen bir 

zamanda takdirinin mümkün olmamasına bağlı olarak; takdir komisyonuna başvurulmaksızın ilgili bakanlık veya 

yetkili kurum görevlilerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde tutanakla tespit edilmek suretiyle malların imha 

edilebilmesi de mümkündür.  

Bu durumda, imha edilecek emtianın niteliğine göre, ilgili mevzuat gereği yetkili/ilgili bakanlık veya kurum görevlileri 

ve bu emtiayı imha etmeye yetkili müessese ile mükellefin temsilcilerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde imha 

işleminin yapılması ve bu durumun komisyon tarafından tutanakla tespit edilmesi kaydıyla, imha işleminin takdir 

komisyonu nezdinde yapılması ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi görevlilerinin söz konusu imha komisyonuna 

katılımı aranmaz. 

278/A ile ilgili değil. 

Barajdaki balıkların değerlemesi.. 
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İmha Edilen Emtianın Değerlemesinde Yeni Dönem 

Yurtdışında imha edilen emtia: 

Söz konusu emtianın imha edildiğine ilişkin ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeler esas 

alınmak suretiyle takdir komisyonu tarafından verilecek karara istinaden gider yazılır. 
 

Değerleme işleminde değer düşüklüğünün gider olarak dikkate alınacağı dönem: 

- Takdir komisyonu kararının  

- İlgili bakanlık veya yetkili kurum görevlilerinin de yer aldığı komisyon nezdinde imha işlemine 

ilişkin olarak düzenlenen tutanağın, 

 - Yurt dışında gerçekleştirilen imhalara ilişkin olarak ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen 

belgelere istinaden verilen takdir komisyonu kararının mükellefe tebliğ edildiği dönemde gider 

yazılır.  

Şüpheli ticari alacaklar ve amortismanlara benzerlik. 
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İmha Edilen Emtianın Değerlemesinde Yeni Dönem 

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle süreklilik arz eden imha 

işlemleri: 

 Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi), 

 Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak,  tereyağı,  gibi), 

 Yumurta, 

 Taze sebze ve meyve, 

 Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller, 

 İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için 

kullanılan her türlü ilaç, 

ve benzeri emtia için yararlanılabilecek. Aktif, özsermaye büyüklüğü kriterleri mevcut. 

Bununla birlikte düzenleme için, önceden Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak şartı da 

bulunuyor. 

Bakanlık tarafından imha oranı tayin edilir. İmha oranının tayininden sonra her bir ürün itibariyle imha 

edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir.  
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Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
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Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili  
(Sürekli Yapılandırma Maddesi) 

7020 Sayılı Torba Kanun ile 6183 Sayılı Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlığıyla 48/a maddesi 

eklenmişti.  
 

Anılan maddeyle, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren 

vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya 

haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, 

borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, 

Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil edilmesi mümkün hale getirilmişti. 
 

Uygulamadan yararlanmak için borçlunun,  

 

 Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar 

vergisi mükellefi olması, 

 Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması, 

 Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede 

hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şartlarını sağlaması gerekli. 
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Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili  
(Sürekli Yapılandırma Maddesi) 

Ayrıca Bakanlığa verilen yetkiyle  

a) Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden önceki 5 yıl içinde 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine    

göre kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması, 

b) Yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi yönünden faal mükellefiyetin bulunması,  

c) Asıl amme borçlusu olunması,  

ç) Tür olarak tecili uygun bulunan borçların tamamı için tecil talebinde bulunulması  

Şartları da getirildi. 

 

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir. 

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı 

takdirde teminat şartı aranmaz.  

Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir. 

Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz. 

 

Ayrıca borçlunun zor durum halinin, tecil süresinin uzatılmasına, zor durum halinin belirlenmesine ve farklı faiz oranının 

kararlaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki verildi. 
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Zor Durum Halinin, Tecil Süresinin ve Faiz Oranının Belirlenmesi 

Bu yetkiye istinaden alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar 

vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergelerin kullanılacağı hüküm altına alındı. 

Nakit Oran 
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Likitide Oranı 
Dönen Varlıklar – Stoklar 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Kaldıraç Oranı 
KVYK + UVYK 

Toplam Varlıklar 

Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük, 

likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük ve kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması ve bu 

şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilir. 
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Zor Durum Halinin, Tecil Süresinin ve Faiz Oranının Belirlenmesi 

 

Daha sonra konuya ilişkin Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 

Örnek:  

Mükellef (H), 29.06.2018 tarihinde gelir (stopaj) vergisinden olan 1.200.000 TL borcunun 48/A maddesine göre 18 ay 

süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı olduğu vergi dairesine müracaat etmiştir. 

 

 Tecilini talep ettiği borcun 213 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve vadesinden itibaren 1 yılı geçmediği, 

 Ticari kazançtan dolayı son 3 yıldır aralıksız faal gelir vergisi mükellefiyetinin bulunduğu, 

 Mükellefiyetinin olduğu vergi dairelerine 29/6/2015 tarihinden (Tecil talep tarihi olan 29/6/2018 tarihinden geriye 

doğru 3 üncü yılın başladığı tarihtir.) itibaren 213 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken tüm vergi 

beyannamelerini süresinde verdiği, 

 Mükellefiyetinin olduğu vergi dairelerine 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve vadesi 29.06.2017 tarihinden (Tecil 

talep tarihi olan 29.06.2018 tarihinden geriye doğru 1 inci yılın başladığı tarihtir.) önce olan herhangi bir borcunun 

bulunmadığı, 

 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre son 5 yıl içinde hakkında verilmiş kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 

bulunmadığı, 
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Zor Durum Halinin, Tecil Süresinin ve Faiz Oranının Belirlenmesi 

 Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile tecile yetkili makamın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde nakit oranının (0,05), 

likidite oranının (0,55) ve kaldıraç oranının ise (0,95) olduğu, 

tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda borç ödemede hüsnüniyet sahibi olduğu görüldüğünden, talebinin madde 

kapsamında değerlendirilmesi için gerekli şartların oluştuğu anlaşılmıştır. 

Mükellefin, likidite oranı (0,55) karşılığı olan 2 derecesi ile kaldıraç oranı (0,95) karşılığı olan 3 derecesinin toplanması 

neticesinde çok zor durum derecesi 5 olarak tespit edilmiştir. 

 

BKK ile çok zor durum derecesi 5 olan mükellefler için belirlenen azami tecil süresi ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır.  

Çok Zor Durum Derecesi Azami Tecil Süresi Tecil Faiz Oranı 

4-5 

24 aya kadar TFO x 0,7 

18 aya kadar TFO x 0,6 

12 aya kadar TFO x 0,5 

6 aya kadar TFO x 0,4 
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Zor Durum Halinin, Tecil Süresinin ve Faiz Oranının Belirlenmesi 

 Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 12 ayda 12 eşit taksitte ödenmesini uygun bulmuştur. 

 Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %50’si esas alınarak faiz 

hesaplanması (Yıllık %12 olan tecil faizi oranı yerine yıllık % 6 tecil faizi oranı uygulanacaktır.) 

gerekmektedir. (Tebliğ tarihindeki oranın %12 olması dolayısıyla.) 

 Ayrıca, tecil edilen borç için asgari [(1.200.000-500.000=)700.000x0,25=]175.000,- lira değerinde 

teminat gösterilmesi icap etmektedir. 

(500.000 TL’yi aşan kısmın 1/4’ü) 

57 

www.yontemymm.com.tr 



Zor Durum Halinin, Tecil Süresinin ve Faiz Oranının Belirlenmesi 

BKK ile tecil edilecek gecikme zammının, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi 

Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanması 

da mümkün hale getirildi. 
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Zor Durum Halinin, Tecil Süresinin ve Faiz Oranının Belirlenmesi 

Özet olarak Madde 48/A’nın avantajları, 

 1- Teminat tutarı ve oranı daha düşük. 

 2- Tecil süresi daha uzun. 

 3- Faiz oranı tecil faizinden daha düşük. 

 4- Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı dikkate alınır. 
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Sorumlu Sıfatıyla KDV Uygulamasında Yapılan Değişiklik 
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Sorumlu Sıfatıyla KDV Uygulamasında Yapılan Değişiklik 

 KDV tevkifatında sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırım konusunda değişiklik 

yapıldı. 

 Tebliğde değişiklik yapılarak alıcının tevkifat yapmaması durumunda sorumluluğu yeniden düzenlendi. 

 Düzenleme öncesi, sorumlu sıfatıyla 2 No.lu Beyanname ile beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV 

tutarının satıcı tarafından beyan edilmesi halinde sorumlu adına vergi aslı aranmamaktaydı. 

 Yani, önceki uygulamada sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiği halde yapılmaması durumunda, vergi 

aslının aranmaması için satıcının beyan etmesi yeterliyken, artık söz konusu verginin ödenmesi de şart oldu. 

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme: 

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı 
tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı 
aranmaz. 
Kaldırılan bölüm: 
Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen 
KDV’nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe 
kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden 
yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır. 

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı 
tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına 
yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi 
gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade 
tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır. 
Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden 
verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye 
ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.” 
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Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmeler 
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Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmeler 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da değişiklik 

yapıldı ve bazı sözleşmelerin bedellerinin döviz cinsinden yapılması engellendi. 

Sözleşme Türü Döviz Cinsinden 

Menkul Satış ve Kiralama Yapılabilir. 

İş Makinesi, Taşıt Kiralama ve Satış Yapılamaz. 

Finansal Kiralama (Leasing) Yapılabilir. 

Gayrimenkul Kiralama ve Satış Yapılamaz. 

İş ve Hizmet Yapılamaz. 

Danışmanlık, Aracılık ve Taşımacılık Yapılamaz. 

Donanım ve Yazılımlara İlişkin Lisans ve Hizmet Yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığının yayımladığı Damga Vergisi Sirkülerine göre, söz konusu sözleşmelerde 
değişiklik yapılması halinde artan bedel için damga vergisi ödenmeyecek. 



Ana Hatlarıyla 7143 Sayılı Kanun ve Sonraki Yıllara Etkisi 
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Ana Hatlarıyla 7143 Sayılı Kanun ve Sonraki Yıllara Etkisi 

Yeni Af Kanunu olarak bilinen 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlandı. 
 

Matrah Artırımı: 

Kurumlar vergisi, KDV ve Stopaj yönünden matrah artırımında bulunan mükellefler ilgili yıllardaki 

matrahlarını belirlenen oranlar doğrultusunda artırarak ilgili dönemlerde inceleme yapılmasının 

önüne geçtiler. 
 

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi: 

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar. 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar. 

Fiktif kasa bakiyeleri ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesi imkanı getirildi. 
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Ana Hatlarıyla 7143 Sayılı Kanun ve Sonraki Yıllara Etkisi 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait mali zararların 

%50’si 2018 ve sonraki yıllarda mahsup edilemeyecek. 
 

Matrah artırımı dolayısıyla ödenen vergi, katsayılar ve ortak cari hesapların düzeltilmesi nedeniyle 

oluşan farklar KKEG yapılmalı. 

 

Önceki yapılandırma kanunlarından farklı olarak, matrah artırımına ilişkin vergilerin ikişer aylık 

dönemler halinde azami altı taksitte ve Kanunda belirtilen süre/şekilde ödenme şartı bulunuyor. 

Aksi halde, madde hükmünden yararlanılması mümkün değil. 
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Sermaye Kaybında Kur Farklarının Dikkate Alınmaması 
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Sermaye Kaybında Kur Farklarının Dikkate Alınmaması 

 T.T.K’nın 376’ncı maddesi “sermayenin kaybı” ve “borca batıklık” hallerini düzenliyor. 

 Anılan maddeye göre, son yıllık bilançoda, oluşan zararlar nedeniyle sermaye ile kanuni 

yedek akçeler toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kalması halinde şirket organlarının 

bazı önlemler alması gerekiyor. 

 Bu önlemlerin alınmaması ya da gerekli iyileştirmelerin yapılmaması halinde de şirketin 

kendiliğinden sona ereceği hükme bağlanmış. 

 Yapılan düzenleme ile 01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında 

sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa 

edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate 

alınmayabileceği belirtiliyor. 
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Gecikme Zammı ve Tecil Faizinin Artırılması 
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Gecikme Zammı ve Tecil Faizinin Artırılması 

Gecikme faizi, gecikme zammı, tecil faizi ayrımı? 
 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre, 

vadesinde ödenmeyen amme alacakları için aylık gecikme zammı oranı %1,40 olarak 

uygulanmaktaydı. 

 

62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 05.09.2018 tarihinde bu oran %2 olarak yeniden belirlendi. 

 

Seri C Sıra No.3 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili bölümü:  

Vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren 

ödenecek kısımlarına ve 05.09.2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde 

ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanır. 
 

Ayrıca anılan Tebliğ ile tecil faizi oranı da yıllık %12’den %22’ye yükseltildi. 
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İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi 
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İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi 

2008 yılında yapılan düzenleme uyarınca ihracat bedeli dövizler serbestçe tasarruf edilebiliyordu. 
 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ ile 6 ay süreyle ihracat 

bedellerinin yurda getirilmesi ve bu bedelin %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğu getirildi. 

(Yeni bir düzenleme yapılmaz ise 04.03.2019 tarihinden itibaren eski uygulamaya dönülecek ve 

ihracat bedelli yine serbestçe tasarruf edilebilecek.) 

 

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde yurda 

getirilmesi ve bu tutarın en az %80’inin bankaya satılması zorunlu hale geldi. 
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İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi 

Yapılacak bu transfer işlemlerinde ihracatçılar sorumlu olup, söz konusu bedellerin yurda 

getirilmesi ve TL’ye çevrilmesini takip etme sorumluluğu ise ihracata aracılık eden bankalara 

verildi. 
 

Süresi içerisine kapanmayan ihracat hesapları ise ilgili bankalar tarafından Vergi Dairesi 

Başkanlığına ve ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilecek. 

 

Yaptırım??? 
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TL ve Döviz Cinsinden Mevduat Hesapları İçin Vergi Oranlarının 
Değiştirilmesi 
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TL ve Döviz Cinsinden Mevduat Hesapları İçin Vergi Oranlarının 
Değiştirilmesi 

Karar ile TL cinsinden mevduat hesaplarından elde edilen faizler için stopaj oranları düşürülürken, döviz cinsinden mevduat 

hesapları için ise artırıldı. 
 

Buna göre, mevduat hesapları için eski ve yeni stopaj oranları aşağıdaki gibi oldu: 

53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Madde 3- Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari 

hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler kar 

paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türk Lirası Stopaj Oranı 

Mevduat Türü Eski Yeni 

Vadesiz ve İhbarlı Hesaplar ile Vadesi 6 Aya Kadar Olan Hesaplar %15 %5 

Vadesi 1 Yıla Kadar Olan Hesaplar %12 %3 

Vadesi 1 Yıldan Uzun Olan Hesaplar %10 %0 

Döviz Stopaj Oranı 

Mevduat Türü Eski Yeni 

Vadesi z ve İhbarlı Hesaplar ile Vadesi 6 Aya Kadar Olan Hesaplar %18 %20 

Vadesi 1 Yıla Kadar Olan Hesaplar %15 %16 

Vadesi 1 Yıldan Uzun Olan Hesaplar %13 %13 
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Yurtdışından Alınan Hizmetlere İlişkin 3 No.lu KDV 
Beyannamesi 
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Yurtdışından Alınan Hizmetlere İlişkin 3 No.lu KDV Beyannamesi 

 

Kaç tür KDV beyannamesi vardır? 
 

Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi 

olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, bu 

hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek 

suretiyle “3 No.lu KDV Beyannamesiyle” beyan edeceği açıklandı. 
 

Genel olarak yurtdışından temin edilen hizmetlerde tevkifat??? 
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İşyeri, Konut, Taşıt, Beyaz Eşya ve Mobilyaların KDV ve ÖTV 
Oranını Düşürülmesi 
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İşyeri, Konut, Taşıt, Beyaz Eşya ve Mobilyaların KDV ve ÖTV Oranını 
Düşürülmesi 

Mobilyaların KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar %8’e düşürüldü. 
 

31.12.2018 tarihine kadar 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 GTİP numaralı ticari taşıtların KDV oranı 

%1’e indirildi. 
 

31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere, işyeri teslimleri ile %18 KDV oranına tabi konut 

teslimlerinde KDV oranları %8’e indirilmiş; tapu harçları ise binde 20’den binde 15’e düşürülmüştü. 

Söz konusu Karar ile bu süre 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı. 
 

Ayrıca yine 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere, ev tipi buzdolabı, çamaşır makinası, 

elektrik süpürgesi gibi ev aletlerinin ÖTV oranı %0’a düşürüldü. 
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Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Beyannamesinin 
Birleştirilmesinde Son Durum 
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Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Beyannamesinin 
Birleştirilmesinde Son Durum 

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının 01.01.2018 tarihinde başlayacağı 

açıklanmış, daha sonra sırasıyla 01.07.2018 ve 01.10.2018 tarihine ertelenmişti. 

 

27.10.2018 Tarihinde yayımlanan Tebliğ ile uygulamanın başlangıcı 01.07.2019 tarihine ertelendi. 
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İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi 
Kapsamına Alındı 
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İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi 
Kapsamına Alındı 

Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’uncu 

maddelerine yeni bentler eklenerek, internet ortamında verilen reklam hizmeti verenlere veya bu 

hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler de stopaj kapsamına alındı. 

 

Buna göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere, bu hizmeti 

veren, 

 

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın gerçek kişilere %15, 

 

Tam mükellef kurumlara %0, 

 

Dar mükellef kurumlara ise %15 stopaj uygulanması şartı getirildi. 
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Elektronik Gazete, Kitap ve Dergilerin KDV Oranı %18’e 
Yükseltildi 
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İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi 
Kapsamına Alındı 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan 

değişiklik ile I ve II Sayılı Listelerinde yer alan elektronik ortamdaki gazete, kitap ve dergiler için 

KDV oranı 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %18’e çıkarıldı. 

 

Değişiklik öncesi elektronik ortamda satılan; gazete ve dergilerin KDV oranı %1, kitapların ise 

%8’di. 
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Teşekkür Ederiz 
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