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Sayı : YMM.03.2018-20
Konu: 7104 sayılı yasa ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler (KDV hariç)

İZMİR
13.04.2018

Muhasebe Müdürlüğüne,
6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7104 sayılı yasa ile başta KDV kanunun olmak
üzere bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır.
Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler 09.04.2018 tarih ve YMM.03.2018-19 sayılı
sirklerimizde yer verilmiş olup, diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler kısaca aşağıda
özetlenmiştir.
1) Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından
doğan kazançlar değer artış kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu alım
satım işlerinde binde 30 (%3) harç alınması öngörülmüştür.
7104 sayılı kanunun 15. Maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80. Maddesine eklenen ibare
ile Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan
kazançların tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Değer artış kazancından istisna edilmekle beraber Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı listeye
eklenen paragraf ile alım satım bedeli üzerinden binde 30 harç alınması öngörülmüştür.
Maddenin yürürlük tarihi 06.04.2018 dir.
Gelir Vergisi kanununa eklenen geçici 88. Madde ile de bu istisnanın yürürlük tarihinden önce
istisna kapsamına alınan ticari plakaların satışı nedeniyle tarhiyat yapılmayacağı, daha evvel tarhiyat
yapılmış ise vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
2) Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yada depolarına yapılan
teslimler ÖTV açısından ihracat teslimi sayılmıştır.
ÖTV kanunu 5. Maddesinin değiştirilen 2. Fıkrası ve eklenen fıkra ile;
ÖTV kanununa ekli III (Kolalı, gazlı, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ) KDV Kanununa ekli IV
sayılı listede yer alan malların gümrüksüz satış mağazalarında (free shop) satılmak üzere bu mağaza
veya depolarına yapılan teslimler ihracat teslimi sayılarak ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu teslimi
yapanların alış vesikalarında gözüken ÖTV leri iade almaları mümkündür.
Bu düzenleme 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

1

