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Sayı : YMM.03.2018-25
Konu: GVK, KDV, ÖTV, Harçlar Kanunu, VUK’nu ilgilendiren BKK yayınlanmıştır.

İZMİR
07.05.2018

Muhasebe Müdürlüğüne,
5 Mayıs 2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11674 sayılı BKK ile bazı
vergi kanunlarında belirlemeler yapılmıştır.
BKK yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. BKK ile hususlar aşağıdaki gibidir.
1)İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi olarak sağlanan menfaatlerde
hizmetin dışarıdan alınması durumunda ücret istisnası olarak dikkate alınacak tutar asgari
ücretin %50 si olarak belirtilenmiştir.
7103 sayılı yasa ile getirilen ve 27.03.2018 tarihinden geçerli düzenleme ile işverenlerce, kadın
hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ücret
istisnasıdır. Ancak bu hizmetin dışarıdan alınması durumunda her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin
aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadır. Bakanlar Kurulu kanun metnindeki yetkiye
istinaden %15 olan oranı %50 olarak belirlemiştir.
Buna göre işyerinde kreş/gündüz bakım evi hizmeti vermeyenlerin, kadın çalışanlar için bu
hizmetin dışarıdan alınması durumunda asgari ücretin yarısına kadar kısmı ücret istisna olacaktır.
2) Sanayi Sicil Belgesine haiz imalatçıların 2019 yılı sonuna almaları halinde amortisman
süresi faydalı ömrünün yarısı dikkate alınacak makine ve teçhizat listesi yayınlanmıştır.
7103 sayılı yasa ile VUK ne eklenen geçici 30. madde ile 2019 yılının sonuna kadar sanayi sicil
belgesine sahip mükelleflerin münhasıran imalatta kullanacakları makine ve teçhizat ile aynı sürede
yatırım teşvik belgesi kapsamında alacakları makine ve teçhizat için amortisman süresi faydalı
ömürlerinin yarısı dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar
Kuruluna yetki verilmiştir.
Ekli BKK’nın 4. Maddesi ile bu yetki kullanılmıştır. BKK ekinde yer alan listedeki makine ve
teçhizatta amortisman süresi faydalı ömrünün yarısı dikkate alınacaktır. Küsuratlı çıkan süreler bir
üst tam sayı dikkate alınır. Kullanılmış olanları ile aksam, parça ve aksesuarında bu madde geçerli
değildir.
3) Sanayi Sicil Belgesine haiz imalatçıların 31.12.2019 tarihine kadar istisna kapsamında
KDV siz alabilecekleri makine ve teçhizat listesi yayınlanmıştır.
KDV Kanununa 7103 sayılı kanun ile eklenen geçici 39. Maddesine göre 31.12.2019 tarihine
kadar sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin imalatta kullanacakları makine ve teçhizat alımında
KDV istisnası getirilmiştir. KDV siz alınacak makine ve teçhizatı belirlemeye BKK na yetki verilmiştir.
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Ekli BKK’nın 4. maddesi ile sanayi sicil belgesine haiz imalatçıların KDV siz alabilecekleri makine
ve teçhizat listesi BKK’nın ekindeki listede yayınlanmıştır. İstisna sadece makine ve teçhizatta geçerli
olup, kullanılmış olanları ile aksam, parça ve aksesuarında istisna geçerli değildir.
4)Konut ve işyerlerinde tapu harçları 31.10.2018 tarihine kadar binde 15’e düşürülmüştür.
BKK’nın 5. Maddesi ile 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) binde 20 olan tapu harcı, konut
ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15 olarak belirlenmiştir. Tapu harcı
indirimi sadece konut ve işyeri teslimlerinde geçerli olup arsa da indirim söz konusu değildir.
5) %18 KDV oranına tabi konutların 31.10.2018 tarihine kadar teslimi %8 e düşürülmüştür.
KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı BKK’na eklenen geçici 3. Madde ile; 31.10.2018
tarihine kadar %18 oranına tabi konutların tesliminde %8 vergi uygulanacaktır.
5)Bazı alkollü içeceklerde maktu ÖTV oranı yeniden belirlenmiştir. Değişen maktu ÖTV
tutarları aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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