7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER

Eklenen / Değişen / Kaldırılan
Maddeler

O

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

M

 Gelir Vergisi Kanunu

SM
M

 Vergi Usul Kanunu

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 Harçlar Kanunu

A

 Katma Değer Vergisi Kanunu

74
9, 23, 25, 32, 61
5, 10, 278/A, 280/A, 353, Mük.355,
376, Ek.Md.11, Geç.Md.30,
2, 5, 6, 11, Geç. Md. 8
(1 sayılı Tarife)
13, 17, Geç. Md. 39

 İşsizlik Sigortası Kanunu

Geç. Mad. 19, 20, 21 (Ek.Md. 3)

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu

(I, II, III, IV sayılı List.), 7, 7/A, 8,
9/A, 12, Geç.Md. 5,

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 Kurumlar Vergisi Kanunu


34, 86, EK.Md. 9, 16, 17,
Geç.Md.66, 74, 75
4, 17

7103 sayılı Kanun 27 Mart 2018 tarih 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 2 uncu maddesiyle;
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş malın;
-Kanunda sayılan mallardan olması.
- Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine
ödenmesi.
- Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
-Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.
şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde
düzenleme yapıldı.
(Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Bazı hallerde haczin kaldırılması
MADDE 74/A- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler
aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.
1. Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde
sayılan mallardan olması.
2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının,
ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi
(Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar,
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme
zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet
kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).
3. Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca
ödenmesi.
4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış
davalardan vazgeçilmesi.
Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun
hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için her
halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilir.
Bu madde kapsamında haczin kaldırılması
halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren
üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince, bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez. Bu
hüküm, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar
tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak
gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın bu Kanun
kapsamına giren borçları için uygulanmaz.
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere
başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan
vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı
davalar mahkemelerce incelenmez; herhangi bir
sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar
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DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklikler

hükümsüz sayılır.
Tahsil edilen paralar, söz konusu malın
aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye
bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına, mahcuz mala
haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu
olan, muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı
gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş
bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup
edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin bu
fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.



-3-

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 3 üncü maddesiyle;
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

AÇIKLAMA
 Elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü
azami 10 kW’a kadar (10 Kw dahil) olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim
tesislerinden ürettikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini, tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler gelir
vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. Söz konusu gerçek kişilerin belge düzenleme, beyanname
verme yükümlülüğü olmayacak, satış yapan kişiden son kaynak tedarik şirketi gider pusulası
düzenlemek suretiyle alım yapacaktır.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Esnaf Muaflığı

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Esnaf Muaflığı

Vergiden muaf esnaf:

Vergiden muaf esnaf:

Madde 9 –
..........
..........

Madde 9 –
……….
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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Kanunun 4 üncü maddesiyle;
193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle
sağlanan menfaatler (işverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu
hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık,
asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini aşmamak üzere sağlanan menfaatler) gelir vergisinden
istisna edildi.
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 vergilendirilecek.
Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Müteferrik İstisnalar

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Müteferrik İstisnalar

Ücretlerde:

Ücretlerde:

Madde 23 –

Madde 23 –
..........

..........
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.).
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Kanunun 5 inci maddesiyle;
193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 Hizmet erbabına; iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi
veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş
güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar toplamının istisna tutarının
hesabında dikkate alınması hususuna açıklık getirildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Müteferrik İstisnalar

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Müteferrik İstisnalar

Tazminat ve yardımlarda:

Tazminat ve yardımlarda:

Madde 25 –

Madde 25 –

……….

..........

7. 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi
gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı
Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet
erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa
etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.
……….

7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu
ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa
göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı
ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem
tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan
miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler
tazminat sayılmaz.);
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 (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);
..........
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Kanunun 6 ncı maddesiyle;
193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Net ücretleri, sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, içinde
bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında
kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim
indirimine ayrıca ilave edilecek.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Asgarî geçim indirimi

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Asgarî geçim indirimi

Madde 32 – Ücretin gerçek
usûlde
vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği
takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî
ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %
50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için
% 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk
iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer
çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması
halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî
geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103
üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir
dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan
tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle
uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde
iade yapılmaz.
İndirimin
uygulamasında
"çocuk"
tabiri,
mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından
bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya
babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte
oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını
doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal
evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin
elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas
alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan
tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile
fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden
yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için
indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları
çocuk sayısı dikkate alınır.
Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim
indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer
indirim ve istisnalar dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak
toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını

Madde 32 – Ücretin gerçek usûlde
vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği
takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî
ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %
50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için
% 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk
iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer
çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması
halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî
geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103
üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir
dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan
tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle
uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde
iade yapılmaz.
İndirimin
uygulamasında
"çocuk"
tabiri,
mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından
bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya
babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte
oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını
doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal
evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin
elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas
alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan
tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile
fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden
yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için
indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları
çocuk sayısı dikkate alınır.
Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü
maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki
esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi
hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın
Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli
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aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim
indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar
indirmeye yetkilidir.
Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve
mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar
Maliye Bakanlığınca belirlenir

asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda
belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli
olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret
üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan
tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan
net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın
altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan
net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim
indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret,
yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim
indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim
indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer
indirim ve istisnalar dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak
toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını
aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim
indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar
indirmeye yetkilidir.
Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve
mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar
Maliye Bakanlığınca belirlenir
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Kanunun 7 nci maddesiyle;
193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 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 ödeme ve yardımların ücret kapsamında olduğu hususuna açıklık getirildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Ücretin tarifi:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Ücretin tarifi:

Madde 61 – Ücret, işverene tabi belirli bir
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali
sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat,
huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka
adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık
münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli
bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun
mahiyetini değiştirmez.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı
ödemeler de ücret sayılır.
1. 23 üncü maddenin 11 numaralı bendine göre
istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim
aylıkları;
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak
hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla
sağlanan diğer menfaatler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi
ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya
idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün
komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara
benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve
üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
5. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere,
spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla
yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

Madde 61 – Ücret, işverene tabi belirli bir
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali
sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat,
huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka
adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık
münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli
bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun
mahiyetini değiştirmez.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı
ödemeler de ücret sayılır.
1. 23 üncü maddenin 11 numaralı bendine göre
istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim
aylıkları;
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak
hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla
sağlanan diğer menfaatler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi
ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya
idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün
komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara
benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve
üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
5. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere,
spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla
yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.
7. 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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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 8 inci maddesiyle;
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen,
görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu
kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik düzenleme yapıldı.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Vergi mahremiyeti:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Vergi mahremiyeti:

Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri
dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik
olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması
lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve
kendilerinin
veya
üçüncü
şahısların
nef'ine
kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan
memurlar;
2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri
ve Danıştayda görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara
iştirak edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu
görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla
Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye
şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde
gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları
üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile
mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi
dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin
münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur.
Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan
orada da yapılır.
Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları,
kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde
ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye
Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini
mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince
yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep
edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi
tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca
belirlenir.Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme

Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri
dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik
olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması
lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve
kendilerinin
veya
üçüncü
şahısların
nef'ine
kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan
memurlar;
2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri
ve Danıştayda görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara
iştirak edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu
görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla
Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye
şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde
gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları
üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile
mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi
dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin
münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur.
Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan
orada da yapılır.
Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları,
kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde
ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye
Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini
mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince
yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep
edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi
tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca
belirlenir.Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki
kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve
meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal
sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve
kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak
zorundadırlar.
Maliye
Bakanlığı
bilgilerin
açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.
Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde
tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs
ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan
kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi
miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan
ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca
belli edilir.
Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin
haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.

raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki
kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve
meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal
sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve
kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak
zorundadırlar.
Maliye
Bakanlığı
bilgilerin
açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.
Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde
tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs
ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan
kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi
miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan
ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca
belli edilir.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili
kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen,
kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve
görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden
bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi
mahremiyetinin
ihlali
sayılmaz.
Bu
durumda,
kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı yasaklara
uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca verilecek bilgilerin
kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin
haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 9 uncu maddesiyle;
213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan, tasfiye edilerek tüzel
kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü
vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalara ilişkin sorumluluğu düzenleyen hüküm Vergi Usul Kanunu’na
taşındı.
Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler
gibi tüzel kişiliği haiz olanların tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme
tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı
konusunda düzenleme yapıldı.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Kanuni temsilcilerin ödevi:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Kanuni temsilcilerin ödevi:

Madde 10 – Tüzel kişilerle küçüklerin ve
kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği
olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu
olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni
temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare
edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından
yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine
getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi
sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni
ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır.
Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin
Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu
suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu
edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye
edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş
tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da
kaldırmaz

Madde 10 – Tüzel kişilerle küçüklerin ve
kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği
olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu
olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni
temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare
edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından
yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine
getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi
sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni
ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır.
Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin
Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu
suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu
edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye
edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş
tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da
kaldırmaz
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden
silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye
dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza
kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere,
tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden,
tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri
adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi
dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme
alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri
oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca
tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu
dağıtılan tutarla sınırlıdır.
Beşinci fıkra kapsamına girmeyen tüzel kişilerin
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

tüzel kişiliklerinin veya tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin sona ermesi halinde, sona erme
tarihinden önceki dönemlere ilişkin her türlü vergi
tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu
olmak
üzere,
tüzel
kişiliği
olanların
kanuni
temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise
bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan
herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden
herhangi biri adına yapılır.
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 10 uncu maddesiyle;
213 sayılı Kanuna 278 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 278/A maddesi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Mükelleflerce; bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha
edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin,
takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce
değerlemesinin yapılabilmesine olanak sağlandı. İmha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce bu
kapsamda işlem tesis edilebilmesi için Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
İmha edilmesi gereken mallar:
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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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 11 inci maddesiyle;
213 sayılı Kanuna 280 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 280/A maddesi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye
şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar, yurt dışından
sermaye olarak Türkiye’ye getirilen döviz için belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması
yönünde yeni bir değerleme müessesesi getirildi.
(Yürürlük tarihi: 27.03.2018 tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere
27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Yurtdışından getirilerek sermaye
konulan yabancı paralar:

olarak

MADDE 280/A- Yatırım teşvik belgesi
kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye
şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden
hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek
sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu
dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf
olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel
bir fon hesabına alınabilir. Bu durumda olumlu kur
farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise
bu hesabın borcuna kaydedilir.
Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların,
işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap
dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf
edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine ait
vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet
değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden
hesap döneminin sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci
maddesine göre değerlenir.
Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı,
sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle
başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği
takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile
ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur.
Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve
bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu
hüküm uygulanır.
Mükelleflerin,
bu
madde
hükmünden
yararlanabilmeleri için ticaret siciline tescil tarihini
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik
belgesi almak için başvuruda bulunmuş ve işe
başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi
sonuna kadar bu belgeyi almış olması gerekir. Söz
konusu yabancı paralar; başvurunun süresi içinde
yapılmaması halinde müteakip ilk vergilendirme
dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde
ise işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap
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dönemi sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine
göre değerlenir.
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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Kanunun 12 inci maddesiyle;
213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 Elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin kağıt ortamında
düzenlenmesi ve elektronik olup olmadığına bakılmaksızın bu belgelerin Vergi Usul Kanununda
öngörülen süre ve şekilde düzenlenmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesileceği hususuna açıklık
getirildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Özel usulsüzlükler ve cezaları:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Özel usulsüzlükler ve cezaları:

a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve
alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine
uyulmaması

a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve
alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine
uyulmaması

Madde 353 – 1. Verilmesi ve alınması icabeden
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest
meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya
düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı
meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri
düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her
bir belge için 10.000.000 (240 TL) liradan aşağı
olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken
meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel
usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler
için kesilecek cezanın toplamı 5.000.000.000 (120.000
TL) lirayı geçemez.
2. (Değişik: 25/5/1995-4108/8 md.) Perakende
satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve
yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye
Bakanlığınca
düzenlenme
zorunluluğu
getirilen
belgelerin;
düzenlenmediğinin,
kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile
örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya
gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde,
her bir belge için 10.000 000 (240 TL) lira özel
usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir
tespit için 500.000.000 (12.000 TL) lirayı, bir takvim yılı
içinde ise 5.000.000.000 (120.000 TL) lirayı aşamaz
……….

Madde 353 – 1. Elektronik belge olarak
düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere,
verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası,
müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının
verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde
gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu
belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi
gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu
haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya
da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre
hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri
düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her
bir belge için 240 Türk lirasından aşağı olmamak üzere
bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ
farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler
için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk lirasını
geçemez.
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi
gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi,
ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu
listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenlenme
zorunluluğu
getirilen
belgelerin;
düzenlenmediğinin,
kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile
örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe
aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge
olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca
belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak
düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun
227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması
halinde, her bir belge için 240 Türk lirası özel
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usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir
tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise
120.000 Türk lirasını geçemez.
……….
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Kanunun 13 ünü maddesiyle;
213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin başlığı “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257,
mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne
uyulmaması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesileceği hususu Kanunda açık bir şekilde düzenlenerek
tereddütler giderildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257,
mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar
için ceza:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256,
257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar
için ceza:

Mükerrer Madde 355 – Bu Kanunun
86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan
zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir
Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen
zorunluluklara
uymayan
(Kamu
idare
ve
müesseselerinde
bilgi
verme
görevini
yerine
getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek
erbabı hakkında 1.000 (1.600 TL)Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 500 (800
TL) Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında
kalanlar hakkında 250 (400 TL) Türk Lirası, Özel
usulsüzlük cezası kesilir.

Mükerrer Madde 355 – Bu Kanunun
86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan
zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir
Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen
zorunluluklara
uymayan
(Kamu
idare
ve
müesseselerinde
bilgi
verme
görevini
yerine
getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek
erbabı hakkında 1.000 (1.600 TL)Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 500 (800
TL) Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında
kalanlar hakkında 250 (400 TL) Türk Lirası, Özel
usulsüzlük cezası kesilir.
Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen
zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı
bendinde yer alanlara 1.000 Türk lirası, (2) numaralı
bendinde yer alanlara 500 Türk lirası, (3) numaralı
bendinde yer alanlara 250 Türk lirası özel usulsüzlük
cezası kesilir.
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Kanunun 14 üncü maddesiyle;
213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “üçte biri” ibaresi
“yarısı” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan indirim
oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarında indirme

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarında indirme

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
üçte biri;
İndirilir.
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.

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;
İndirilir.
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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Kanunun 15 üncü maddesiyle;
213 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi
“vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı.
(Yürürlük tarihi: 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak
üzere 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Tarhiyet öncesi uzlaşma:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Tarhiyet öncesi uzlaşma:

Ek Madde 11 – Maliye Bakanlığı, vergi
incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle
kesilecek cezalarda (359 uncu maddede yazılı fiillerle
vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek
vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma
yapılmasına izin verebilir.
Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde
tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava
açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz.
Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112 nci
maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temini edilememiş
veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış
olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar
verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra
uzlaşma talep edemezler.
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve
usuller Yönetmelikte belirtilir.

Ek Madde 11 – Maliye Bakanlığı, vergi
incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile
bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359
uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet
verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza
ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç)
tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.
Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde
tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava
açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz.
Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112 nci
maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temini edilememiş
veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış
olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar
verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra
uzlaşma talep edemezler.
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve
usuller Yönetmelikte belirtilir.
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Kanunun 16 ncı maddesiyle;
213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde kullanılan ve 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makina ve teçhizatın
mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider
yazılabilmesine imkan sağlandı.
(Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 30- Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz
mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine
Dair
Kanun
kapsamında
faaliyette
bulunan
mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı
sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile
aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında
iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak
amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu
Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen
faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle
hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada
faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan
rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili
kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri
belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen
yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak
üzere iktisap edilen ve madde hükmünden
yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar
Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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Kanunun 17 nci maddesiyle;
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer
alan “onbeş” ibaresi “onyedi” şeklinde, (5) numaralı bendinde yer alan “onaltı” ibaresi “onsekiz” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

AÇIKLAMA
- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan,
- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan,
araç olarak,
-Motor gücü: “Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre
tespit edilen ve kilovat (kw) olarak ifade olunan azami güç" olarak,
tanımlandı.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Tanımlar

Tanımlar
Madde 2- Bu Kanunda kullanılan terimlerin
taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:
1- Motorlu taşıt: Karada, havada insan, hayvan
ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle
hareket eden taşıtlardır.
2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en
çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu araçtır.
3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya
sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük
taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde
yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç
tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.
4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil
dokuz ile onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için
imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az
onaltı oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu
sınıfa dahildir.
6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları
şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için
imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle
temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı
itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır
(Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu
sınıfa dahildir.).
7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük
taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber
bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen
motorlu araçtır.
8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500
kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı
olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha
fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak

Madde 2- Bu Kanunda kullanılan terimlerin
taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:
1- Motorlu taşıt: Karada, havada insan, hayvan
ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle
hareket eden taşıtlardır.
2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en
çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu araçtır.
3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya
sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük
taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde
yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç
tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.
4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil
dokuz ile onyedi oturma yeri olan ve insan taşımak için
imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az
onsekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu
sınıfa dahildir.
6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları
şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için
imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle
temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı
itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır
(Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu
sınıfa dahildir.).
7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük
taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber
bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen
motorlu araçtır.
8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500
kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı
olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha
fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak
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Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

için imal edilmiş olan taşıtlardır.
9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük
taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya
uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği
kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü
ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal
edilmiş motorlu araçtır.
11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı
3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş
motorlu araçtır.
12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek
için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.
13- (Mülga: 6/5/2009-5897/3 md.)
14- (Mülga: 6/5/2009-5897/3 md.)
15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını
imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit
olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili
mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan
motor hacmidir.
16Azami
toplam
ağırlık:
Taşıtların
karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden
geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya
helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil
kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı
olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre
geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.
19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili
mevzuat gereğince trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava
vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve
ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan
unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim
vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder. Bu
verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları
Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik
Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre
tespit olunur.

için imal edilmiş olan taşıtlardır.
9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük
taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya
uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği
kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü
ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal
edilmiş motorlu araçtır.
11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı
3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş
motorlu araçtır.
12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek
için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.
13- (Mülga: 6/5/2009-5897/3 md.)
14- (Mülga: 6/5/2009-5897/3 md.)
15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını
imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit
olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili
mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan
motor hacmidir.
16Azami
toplam
ağırlık:
Taşıtların
karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden
geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya
helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil
kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı
olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre
geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.
19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili
mevzuat gereğince trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava
vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve
ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan
unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim
vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder. Bu
verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları
Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik
Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre
tespit olunur.
21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını
imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit
edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür.
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Kanunun 18 inci maddesiyle;
197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine birinci fıkrasında yer alan (I) sayılı tarifeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu
motosikletler Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının % 25’i oranında vergilendirilecek.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Vergileme Ölçü ve Hadleri

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Vergileme Ölçü ve Hadleri

Madde 5- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve
benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye
göre vergilendirilir.
……….
……….

Madde 5- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve
benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye
göre vergilendirilir.
……….
(I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi
taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve
sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır
numaralarında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4,
5, 6 satır numaralarında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7,
8 satır numaralarında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler
9, 10 satır numaralarında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler
11, 12 satır numaralarında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler
13, 14 satır numaralarında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler
15, 16 satır numaralarında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler
17, 18 satır numaralarında,
ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden
vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
(I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı
bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan
taşıtlardan, motor gücü;
a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu
bölümün birinci satırında,
b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu
bölümün ikinci satırında,
c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu
bölümün üçüncü satırında,
d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü
satırında,
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yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i
oranında vergilendirilir.
……….
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Kanunun 19 uncu maddesiyle;
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine birinci fıkrasında yer alan (II) sayılı tarifeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Sadece elektrik motorlu Panel van, ve motorlu karavanlar, Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi
tutarlarının % 25’i oranında vergilendirilecek.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Madde 6- (I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar
dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye
göre, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava
Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir. Zirai ilaçlama amacıyla
kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için
(IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25
oranında uygulanır.
……….
……….

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Madde 6- (I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar
dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye
göre, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava
Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir. Zirai ilaçlama amacıyla
kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için
(IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25
oranında uygulanır.
……….
(II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu
karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde
yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan,
motor gücü;
a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci
satırında,
b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci
satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i
oranında vergilendirilir.
(II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet,
kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik
motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları
itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında
vergilendirilir.
……….



- 27 -

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
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Kanunun 20 nci maddesiyle;
197 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “motor silindir hacmi,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “motor gücü,” ibaresi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Kanunun “Vergiye etki eden değişiklikler” başlıklı maddesine sadece elektrik motorlu taşıtlar için
“motor gücü” ibaresi eklendi.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Vergiye etki eden değişikler:

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Vergiye etki eden değişikler:

Madde 11- Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine
esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami
toplam ağırlığı ve azami kalkış ağırlığı gibi
unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması
veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu
takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında
yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin
başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden
takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni
duruma göre ödenir.
Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model
yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.

Madde 11- Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine
esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor
gücü, azami toplam ağırlığı ve azami kalkış ağırlığı gibi
unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması
veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu
takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında
yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin
başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden
takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni
duruma göre ödenir.
Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model
yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.
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Kanunun 21 inci maddesiyle;
197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (I/A) sayılı tarifeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

AÇIKLAMA

 Sadece elektrik motoru olan. (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi

taşıtları ve benzerleri (I/A) sayılı tarifedeki tutarlarının % 25’i oranında vergilendirilecek.

(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Geçici Madde 8- 31/12/2017 tarihinden (bu
tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil,
kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A)
sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
……….
……….

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Geçici Madde 8- 31/12/2017 tarihinden (bu
tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil,
kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A)
sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
……….
(I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik
motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler
ikinci satırında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler
üçüncü satırında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler
dördüncü satırında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler
beşinci satırında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler
altıncı satırında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler
yedinci satırında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler
sekizinci satırında,
ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i
oranında vergilendirilir.
……….
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Kanunun 22 nci maddesiyle;
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar
ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi ve arabuluculuk son
tutanağına dayalı olarak verilen kararlarlar, 35.90 TL karar ve ilam harcına tabi olacak.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
(1) SAYILI TARİFE

DEĞİŞİKLİK SONRASI
(1) SAYILI TARİFE
……….

……….
……….

e)
Açılmış
davalarda
uyuşmazlıkların
arabuluculuk
yoluyla
çözümlenmesi
halinde,
arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen
kararlarda 35,90 TL
……….
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Kanunun 29 uncu maddesiyle;
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 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 katma
değer vergisinden istisna edildi.
(Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları
ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda
istisna

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları
ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda
istisna

Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler
vergiden müstesnadır.
……….

Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler
vergiden müstesnadır.
……….
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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Kanunun 30 uncu maddesiyle;
3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “gayrimenkullerin
kiralanması işlemleri” ibaresi “gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri
tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer
İstisnalar

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer
İstisnalar

Madde 17 –
……….

Madde 17 –
……….

4. Diğer İstisnalar:
……….

4. Diğer İstisnalar:
……….

d)
İktisadi
işletmelere
dahil
olmayan
gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile Sağlık
Bakanlığına
bağlı
hastane,
klinik,
dispanser,
sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir
Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve
hakların kiralanması işlemleri,
……….

d)
İktisadi
işletmelere
dahil
olmayan
gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen
alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi
işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik,
dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların
yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde
belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
……….
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Kanunun 31 inci maddesiyle;
3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
-Sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde,
-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi, ile
ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,
-6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma
laboratuarlarında 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 istisna edildi.
(Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
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 ArGe, 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
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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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Kanunun 42 nci maddesiyle;
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 2020 yılı sonuna kadar (1.1.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında);
– İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle
işverene prim desteği sağlandı.
– İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha
yüksek tutarda prim desteği sağlanmaktadır.
– Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlendi.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere olmak üzere 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 19- Kuruma kayıtlı işsizler
arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında
özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe
alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede
toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş
olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan
bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin
imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi
halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin
sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510
sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen
prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı
ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;
işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde
sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi
primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim
desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı
Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına
giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu
süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın,
18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek
sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar
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için 18 ay olarak uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen bilişim sektöründe
destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2
Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları
arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal
süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde
ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu
maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre
tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar
uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya
yapılandırma devam ettiği sürece bu madde
hükmünden yararlandırılır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad,
unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim
ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya
dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme
sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından
yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği
anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar
gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri
alınır.
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve
denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı
tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek
14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması
kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini
aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan
sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp
yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan
dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate
alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre
kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene
sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek
tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep
edilemez.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum
ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734
sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine
istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında
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uygulanmaz.
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510
sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce
tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının
hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle
Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet
belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi
vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar
sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa
sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü
aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten
yararlandırılır.
Bu madde kapsamında destekten yersiz
yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek
tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta
olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı
sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerinden yararlanamaz.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir,
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
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Kanunun 43 üncü maddesiyle;
4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 2017 yılında sigortalı sayısı 1 ila 3 olan, İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektöre ait
işyerlerince, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve kuruma kayıtlı işsizler
arasından olmak kaydıyla işe alınanlar için işverene PEK alt sınırı üzerinden işverene prim desteği
sağlanmaktadır.
Ayrıca destek kapsamındaki sigortalılar için prim desteğiyle birlikte 2018/Aralık ayına kadar
sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucunda
bulunacak tutar Kurum tarafından ücret desteği olarak işverene ödenecektir.
Bu madde kapsamında sağlanan prim ve ücret desteği 2018/Aralık ayını geçmemek üzere
sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.
Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanacaktır.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere olmak üzere 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 20- 2017 yılında Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3
olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu
sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait
işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük
ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı
işsizler arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden
itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe
girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on
günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe
bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı olmamaları, 2017 yılında işyerinden Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde
kayıtlı
sigortalı
sayısının
ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları
tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli
olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca
belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin
tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve
destek tutarı Fondan karşılanır.
Destek kapsamındaki sigortalılar için birinci
fıkrada belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık
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ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının
destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının
53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar,
ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenir
ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği
2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere,
sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan
başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.
Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki
sigortalı için destekten yararlanır. İşyerlerinde
destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısını
değiştirmeye ve destekten yararlanılacak toplam
sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal
süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde
ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu
maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre
tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar
uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya
yapılandırma devam ettiği sürece bu madde
hükmünden yararlandırılır.
Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış
olan sigortalının işten ayrılıp yeniden işe başlaması
halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması
kaydıyla 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere
söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten
yararlanılır.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene
sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek
tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep
edilemez.
2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına
alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı
halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık
prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa
sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer
alan destekten yararlanamaz.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum
ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734
sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine
istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında
uygulanmaz.
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Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve
denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı
tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek
14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin
birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması
durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu
maddede yer alan destekten yararlanılamaz.
Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle
arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları
destekten yararlanmayı etkilemez.
Bu madde kapsamındaki desteklerden yersiz
yararlanıldığının tespiti halinde; yararlanılan sigorta
primi desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası
ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından, yararlanılan ücret desteği tutarı ilgili destek
ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren
yasal faiziyle birlikte Kurum tarafından işverenden
tahsil edilir.
Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan
ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek
ve indirimlerden yararlanılamaz. Bu destekten
yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren
sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin
ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer
sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanılamaz.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir,
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
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Kanunun 44 üncü maddesiyle;
4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 2020 yılı sonuna kadar (01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;
Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan sigortalılar nedeniyle
ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı ve damga vergisi
teşviki sağlanmaktadır.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere olmak üzere 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 21- Bu Kanunun geçici 19
uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe
alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî
ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına
isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin
asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı,
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden terkin edilir.
Bu
madde
kapsamında
yapılan
ücret
ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga
vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün
sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı
Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren
çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre;
işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18
yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından
küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı
sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde
kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci
maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan
çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı
olarak uygulanır, prim ve ücret desteği sağlanmayan
aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz.
Bu madde kapsamında teşvikten yararlanılmış
olan çalışanın teşvik süresini tamamlamadan işten
ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede
belirtilen şartların sağlanması kaydıyla üçüncü fıkrada
belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere söz
konusu çalışan için, yeniden işe başladığı tarihteki
durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten
yararlanılabilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı
teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan
benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden
yararlanamaz.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum
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ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734
sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine
istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında
uygulanmaz.
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi
kapsamındaki desteklerden faydalananlar hariç olmak
üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510
sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce
tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının
hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle
Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet
belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi
vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar
sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa
sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü
aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu Kanunun
geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
süre kadar bu maddede yer alan vergi teşviklerinden
yararlandırılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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Kanunun 56 ıncı maddesiyle;
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; ekli (1), (2),
(3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 ÖTV Kanununa ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ile uyumlu hale getirildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
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Kanunun 57 nci maddesiyle;
4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “9302.00” ibaresi
“9302.00.00.00.00” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “Millî İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,” ibaresi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Kanunun (IV) sayılı listesindeki 9302.00 00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların,
Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslimi veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından ithali ÖTV’ den
istisna edildi.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Diğer istisnalar

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Diğer istisnalar

Madde 7
……….

Madde 7
……….

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife
pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat
Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar
tarafından ithali,
……….

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 00.00.00 ve 93.03
tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat
Teşkilâtı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı,
Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,
……….
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Kanunun 58 inci maddesiyle;
4760 sayılı Kanunun 7/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve
2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde
değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
Kanunun 7/A maddesinde yer alan motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Madde 7/A – Kanuna ekli (I) sayılı listede yer
alan
2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.13
ve
2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde;
Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458
sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında
yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve
soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına
(araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu
miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına
çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. (1) Maliye
Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin
usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre
işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya
yetkilidir.

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Madde 7/A – Kanuna ekli (I) sayılı listede yer
alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P.
numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen
sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun
ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı
taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip
yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu
ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak
kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi
vergiden müstesnadır. (1) Maliye Bakanlığı, bu
maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları
belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem
yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya
yetkilidir.
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Kanunun 59 uncu maddesiyle;
4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili
olarak,
ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, başvuran ihracatçılara, Maliye
Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilecek.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Verginin tecili

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Verginin tecili

Madde 8 – 1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin
(B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan
malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler
tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel
tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil
olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden
aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye
dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde
tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere
uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi
dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken
vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin
mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen
gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak,
tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
belirtilen
mücbir
sebepler
dolayısıyla
terkin
edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili
dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil
edilir.
2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim
edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce
ihracatçılardan
tahsil
edilmemesi şartıyla,
bu
mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların
ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından
itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen
vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun
olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi
vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte
tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen
malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen

Madde 8 – 1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin
(B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan
malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler
tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel
tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil
olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden
aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye
dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde
tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere
uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi
dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken
vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin
mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen
gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak,
tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
belirtilen
mücbir
sebepler
dolayısıyla
terkin
edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili
dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil
edilir.
2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim
edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce
ihracatçılardan
tahsil
edilmemesi şartıyla,
bu
mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların
ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından
itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen
vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun
olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi
vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte
tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen
malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen
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mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde,
tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için
geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının
ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk
eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların
tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil
ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir

mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde,
tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için
geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik
durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi
halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten
itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara,
Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi
halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre
verilebilir.
3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının
ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk
eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların
tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil
ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir
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Kanunun 60 ıncı maddesiyle;
4760 sayılı Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Motorlu taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel
tüketim vergisinin, beyan edilmesi halinde imalatçılarına iade edilmesi yönelik düzenleme yapıldı.
(Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
MADDE 9/A - Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin
8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P.
numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV)
sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri
belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel
tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına
iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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Kanunun 61 inci maddesiyle;
4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “belirlenen oranları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını” ibaresi
eklenmiş ve “mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

AÇIKLAMA
 (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve
üst sınırlarını bir katına kadar artırmaya , sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılındı.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Oran veya tutar

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Oran veya tutar

Madde 12 –
……….

Madde 12 –
……….

2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak
üzere;

2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak
üzere;

……….

……….

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen
oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar
indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03
G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim
vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya,
bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde
tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve
yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar
belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO
normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz
edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî
oranına kadar çıkarmaya,
……….

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen
oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi
matrahlarının alt ve üst sınırlarını bir katına kadar
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde
kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan
(….) malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı,
emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük
taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;
uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan
katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda
yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar
çıkarmaya,
……….
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Kanunun 62 nci maddesiyle;
4760 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11,
2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11,
2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde ve “2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P.
numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listede doğrultusunda, fuel oil ve motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları
güncellenmektedir.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Geçici Madde 5 - 31/12/2019 tarihine kadar,
Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11
ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların
yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile
birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan
santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı
veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A)
cetvelinde
yer
alan
2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.13
ve
2710.19.45.00.12
G.T.İ.P.
numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi
vergiden müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Geçici Madde 5 - 31/12/2019 tarihine kadar,
Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
2710.19.62.00.10,
2710.19.62.00.11,
2710.19.64.00.10,
2710.19.64.00.11
ve
2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca
elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil
yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan
santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı
veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A)
cetvelinde
yer
alan
2710.19.43.00.11
ve
2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı
malların aynı
amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir
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Kanunun 66 ncı maddesiyle;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde
20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara ödenmekte olan aylıkların kesilmesini
gerektirmeyecek.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Ölüm
aylığının
hak
sahiplerine
paylaştırılması
MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde
hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;
a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu
bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri
hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke
mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
olması halinde % 75'i,
b) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun
kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma
gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu
anlaşılanların veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli
olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan
kızlarının, her birine % 25'i,
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan
sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya
sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları
arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının
ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana
veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden
başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her
birine % 50'si,
d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse
bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde
etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından
daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam
% 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Ölüm
aylığının
hak
sahiplerine
paylaştırılması
MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde
hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;
a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu
bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri
hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke
mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
olması halinde % 75'i,
b) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun
kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma
gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu
anlaşılanların veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli
olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan
kızlarının, her birine % 25'i,
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan
sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya
sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları
arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının
ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana
veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden
başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her
birine % 50'si,
d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse
bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde
etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından
daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam
% 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde
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olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın
yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i,
oranında aylık bağlanır.
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış
veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme
bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra
doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda
belirtilen esaslara göre yararlanır.
Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı
sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın
aşılmaması
için
gerekirse
hak
sahiplerinin
aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın
yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i,
oranında aylık bağlanır. Ancak, hak sahibi
çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi
halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel
oluşturmaz.
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış
veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme
bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra
doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda
belirtilen esaslara göre yararlanır.
Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı
sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın
aşılmaması
için
gerekirse
hak
sahiplerinin
aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.
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Kanunun 67 uncu maddesiyle;
5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı işverence
aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilecek.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Prim belgeleri ve işyeri kayıtları

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Prim belgeleri ve işyeri kayıtları

MADDE 86- Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci
maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek
primine tabi sigortalılar için işverenlerce Kuruma
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin
şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi
ve diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve
belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından
başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl
süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri
süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol
ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde
onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.
İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun
7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme
edimini yerine getirmek üzere geçici olarak
devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş
ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen
belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden
Kuruma
verilmesinden,
işveren
ile
birlikte
müteselsilen sorumludur.
Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve
ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz
günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence
ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi
gereken süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği,
ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme
yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin
verileceği kurum ile diğer hususlar Kurumca çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını
gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet
belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde
verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli
sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen
sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya

MADDE 86- Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci
maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek
primine tabi sigortalılar için işverenlerce Kuruma
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin
şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi
ve diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve
belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından
başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl
süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri
süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol
ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde
onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.
İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun
7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme
edimini yerine getirmek üzere geçici olarak
devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş
ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen
belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden
Kuruma
verilmesinden,
işveren
ile
birlikte
müteselsilen sorumludur.
Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve
ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve
eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve
hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden
az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu
nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili
olduğu dönemi, saklanması ve diğer hususlar Kurumca
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını
gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine
rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve
belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz günden az
bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yapılan
tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan
verilmesi halinde Kurumca re’sen düzenlenir ve
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muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca
re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur.

muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil
olunur.
……….

……….
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Kanunun 68 inci maddesiyle;
5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin başlığı “Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut
kapıcılığı” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına “10 gün ve daha fazla olan sigortalılar” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar” ibaresi eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim
ödeme işlemleri konut kapıcılığı işyerleri içinde uygulanacak.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı
EK MADDE 9 – Ev hizmetlerinde bir veya
birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve
çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine
göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha
fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların
bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca
hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın
sonuna kadar yapılır. Süresinde yapılmayan bildirim
için işverene 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanır.
……….

DEĞİŞİKLİK SONRASI
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve
konut kapıcılığı
EK MADDE 9 – Ev hizmetlerinde bir veya
birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve
çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine
göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha
fazla olan sigortalılar ile konut kapıcılığı işyerlerinde
çalıştırılan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların
bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca
hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın
sonuna kadar yapılır. Süresinde yapılmayan bildirim
için işverene 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanır.
……….
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Kanunun 69 uncu maddesiyle;
5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Vakıf üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan özel
hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılması sağlandı.
(Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
EK MADDE 16- Vakıflar tarafından kurulan
yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile bu
Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde
hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör
işyerleri; bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı
Kanun, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür
Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 3294 sayılı
Kanun, 2828 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan
prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan
dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim
kurumları, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73 üncü
maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın
aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri
tarafından, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı
Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294
sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca
yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden
usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim
kurumları ve okul aile birlikleri, ek 17 nci maddenin
ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin
yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak
üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve
indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamaz ve
yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve
indirimler değiştirilemez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve
Turizm
Bakanlığı,
Maliye
Bakanlığı,
Hazine
Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri
alınarak Kurumca belirlenir.
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Kanunun 70 nci maddesiyle;
5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde
gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde
Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak
üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek.
(Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer
kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve
indirimlerinden
yararlanılabileceği
halde
yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların
sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip
eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi
şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla
altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya
yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri
başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile
değiştirilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı
halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış
işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin
değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler
tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip
eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma
başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya
yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri
başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile
değiştirilebilir.
Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte
bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin
yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için
maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından,
yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise,
talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz
esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından
başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu
Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı
fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü
borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca
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yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere
müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup
yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili
kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme
sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden
peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan
işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.
Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru
şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru
tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte
hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre
mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda
davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine
yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare
üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine
hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen
kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun
yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından
vazgeçilmiş sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve
Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca
belirlenir.
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Kanunun 71 nci maddesiyle;
5510 sayılı Kanunun geçici 66 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA
 10.06.2003

tarihi ile 13.05.2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı
işlerinde meydana gelen eş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve
çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi
olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
GEÇİCİ MADDE 66- 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile
13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin
yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda
ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil
kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her
türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya
ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık
bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin
primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca
Kuruma ödenir.
Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak
sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm
tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.
Birinci fıkra kapsamında olan ve 2008 Ekim ayı
başından önce ölen sigortalının hak sahibi eş ve
çocuklarından artan hisse bulunması hâlinde ana ve
babaya 506 sayılı Kanunun mülga maddelerindeki, bu
tarihten sonra ölen sigortalının ana ve babasına ise
Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde
etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından
daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve
aylık bağlanır.
Bu madde kapsamında yazılı istekte bulunan
hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından
başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye
yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken
tespit edilir

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 66- 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile
13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin
yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda
ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil
kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her
türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya
ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık
bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin
primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca
Kuruma ödenir.
Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak
sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm
tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.
Birinci fıkra kapsamında olan ve 2008 Ekim ayı
başından önce ölen sigortalının hak sahibi eş ve
çocuklarından artan hisse bulunması hâlinde ana ve
babaya 506 sayılı Kanunun mülga maddelerindeki, bu
tarihten sonra ölen sigortalının ana ve babasına ise
Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde
etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından
daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve
aylık bağlanır.
Bu madde kapsamında yazılı istekte bulunan
hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından
başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye
yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.
Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen
sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu
yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu
kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında
istihdam edilir. İstihdam edilecek kişilerin Devlet
Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılır ve işçi
kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması
ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu
ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre

- 59 -

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler

istihdam hakkından yararlanacak kişilerin tespiti, bu
kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer
hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine
Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.
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Kanunun 72 nci maddesiyle;
5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 27.03.2018 tarihinden önce ilgili kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi
çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmayanların bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılmaları durumunda ödenmekte olan gelir ve aylıkları kesilmeyecek.
(Yürürlük Tarihi: 270.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 74- Bu maddenin yürürlük
tarihinden önce ilgili kanunlarına göre gelir veya aylık
bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve
dengi
öğrenim
görmesi
halinde
20
yaşını,
yükseköğrenim
yapması
halinde
25
yaşını
doldurmayanların bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların
kesilmesini gerektirmez.
Bu maddenin yürürlük tarihinden önce
çalışmaları nedeniyle ilgili kanunlarına göre gelir veya
aylıkları kesilen ve bu Kanunun 34 üncü maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesinde belirtilen şartları
taşıyanlardan, gelir veya aylık bağlanması için yazılı
istekte bulunanların gelir ve aylıkları, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren
başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye
yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.
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Kanunun 73 üncü maddesiyle;
5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

AÇIKLAMA
 İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği
uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27.03.2018)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 75- Bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri
uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük
kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını
geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına
alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam
prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için
Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin
Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup
edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
Ancak (a) bendinin uygulanmasında Bakanlar
Kurulunca belirlenecek prime esas günlük kazancı
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş
sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait
işyerleri için ayrıca tespit edilebilir.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad,
unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim
ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya
dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme
sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu
katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem
tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas
kazançlarını 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri
için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik
Sigortası Fonunca karşılanan tutar gecikme cezası ve
gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri
hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2018
yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ait aylık prim ve
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hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim
ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve
incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı
durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve
taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme
devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden
yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu
Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir
önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve
hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim
yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2017 yılından
önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2017 yılında
sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın
(b) bendi hükümleri uygulanır.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta
primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda
işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası
Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde
sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi
uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az
olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü”
çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için
birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca
belirlenecek günlük kazanç iki kat olarak ve 2017
yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının
yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı
dikkate alınır.
Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I)
sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve
pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler
tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve
sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet
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alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının
belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının
idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci
fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından
karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak
edişinden kesilir.
2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine
ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya Maliye Bakanlığına verilecek
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı
sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle
Kurum tarafından belirlenir.
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Kanunun 74 üncü maddesiyle;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ve 17 nci
maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

AÇIKLAMA
Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi mükellefiyetine ilişkin düzenleme yürürlükten
kaldırıldı.
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)
(01.01.2019 tarihi itibariyle kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 01.01.2022 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere)
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Muafiyet ve İstisnalar

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Muafiyetler MADDE 4……….
ö) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi
Türkiye’de
bulunmayan
kurumlar
tarafından
karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de tam
veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun
hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından
ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan
izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri
(Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi
bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi
altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına
engel teşkil etmez.).
……….

AÇIKLAMA
 Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 9 uncu fıkrası Vergi Usul Kanununun 10 uncu
maddesine taşındığından yürürlükten kaldırıldı.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse
Değişimi
Tasfiye
MADDE 17……….
(9) (Ek: 16/6/2009-5904/6 md.) Tasfiye
edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan
mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine
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ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve
kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere;
tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden,
tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından
herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları,
tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak
amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye
hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki, bu
fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu,
tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.
……….
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AÇIKLAMA
31.12.2019 tarihine kadar ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04
G.T.İ.P. numaralarında yer alan 16 yaş ve üzerindeki araçların adına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler
tarafından, ilgili mevzuat gereği kayıt ve tescilleri silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç
edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde aynı cins yeni bir aracın ilk
iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 TL’nı aşmamak üzere araçların cinsleri ve
özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisine esas matrahı gibi) göre Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilecektir.
(Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ 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
3
araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm ’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.
(2) Birinci fıkra kapsamında yeni aracın ilk
iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin,
Bakanlar Kurulunca söz konusu araç için tespit edilen
tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi tahsil
edilmez, tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan
tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında
kullanılmaz.
(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile
kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar
(meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları
hariç) bu madde hükümlerinden faydalanamaz.
(4) İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan
araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate
alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında
aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit
olunur.
(5) Bu madde kapsamında ihraç edilen aracın,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun
168 inci, 169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği
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şekilde geri gelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında
terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin tarihinden
tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi
ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi
dairesine ödenmeden araç ithal edilemez.
(6) Bu madde hükümlerinden haksız olarak
faydalanılması halinde, zamanında ödenmeyen özel
tüketim vergisi faydalanandan, 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
(7) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan
tutarı; sıfıra kadar indirmeye, aracın hurdaya
çıkarılması veya ihraç edilmesi durumuna göre
farklılaştırmaya, hurdaya ayrılacak veya ihraç edilecek
araçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve
bunlarda aranılacak nitelikleri belirlemeye yetkilidir.
(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca
müştereken belirlenir.
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