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İZMİR
21.01.2019
Sayı : YMM.03.2019-7
Konu: 7161 sayılı yasa ile Vergi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlamıştır.
Kanun ile yapılan bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle
elde ettikleri paralar Banka Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden
sonra gelmek üzere “ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler
nedeniyle elde ettikleri paralar,” bendi eklenerek BSMV den istisna edilmiştir.
Madde 18.1.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2) Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış
personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’inin gelir vergisinden
istisna edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 23. Maddesine eklenen 17 nolu bent ile Türk Hava Kurumu ile
sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin
gerçek safi değerinin %70’inin gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca bu oranı %100’e kadar
artırma ve sıfıra indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
Bu düzenleme 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18/1/2019 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
3) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün
senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi istisnası
31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
Geliri Vergisi Kanunu geçici 76 ıncı maddesinde 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 76 ncı maddesinde 31.12.2018 tarihine kadar gelir/kurumlar vergisinden
istisna edilmiştir. Yapılan düzenleme ile istisna uygulaması 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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4) KVK geçici 9. Maddesinde 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayi yatırımları
için aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki teşviklerden daha yüksek oranda
yararlanılmasına imkanı veren düzenlemenin 2019 yılında yapılan yatırım harcamalarına da
uygulanması sağlanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9. Maddesi ile; 2017 ve 2018 yılında imalat sanayine
yönelik bu kapsamda gerçekleşen harcamalar için bu indirimin uygulanmasına yönelik yasadaki
azami katkı oranlarının 15 er puan yükseltilmesi, vergi indirim oranının % 100 olarak uygulanması,
mahsuben uygulamadaki oranın ise % 100 e kadar belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki
verilmiştir.
Bu defa; 7161 sayılı Kanun ile bu avantajlı uygulamanın sürdürülmesi ile ilgili yetki 2019 yılı
harcamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Ayrıca Cumhurbaşkanına bu maddede yazılı süreyi 5 yıl uzatma yetkisi verilmiştir.
Bu değişiklik yayımı tarihinde (18.1.2019) yürürlüğe girmiştir.
Bu madde yetki maddesi olup, 2019 harcamalarında da uygulanması için Cumhurbaşkanı
kararı ile yetkinin kullanılması gerekecektir.
5) OSB ler ile küçük sanayi sitelerinin bazı tesislerine ilişkin alt yapı işlerinin KDV den
istisna edilmesine yönelik hükümlerin yer aldığı KDV Kanunu 13/j Maddesine “yenilenebilir
ve diğer enerji tesisleri” ibaresi eklenmiştir.
3065 sayılı KDV Kanununun 13/j maddesine “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenerek
organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilebilir ve diğer enerji (jeotermal, güneş,
rüzgar, vb.) tesislerinin yapımına ilişkin kendilerine veya kendileri tarafından oluşturulan iktisadi
işletmelere yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir.
Madde 18/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
6) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından
yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ile Kültür
ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli
yayın teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
Bu düzenleme 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18/1/2019 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
7) KDV Kanununun matraha dahil unsurlar başlıklı 24. Maddesine “kur farkı” ibaresi
eklenmiştir.
3065 sayılı KDV Kanununun 24/c maddesine hüküm eklenmek suretiyle kur farklarının
KDV’ne tabi olduğu konusu kanun hükmüne bağlanmıştır.
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İdare kanunda kur farkı yazmamasına rağmen matraha dahil unsurlar sayıldıktan sonra gibi
kapsamında kur farklarının KDV’ye tabi şeklinde uygulamakta idi. Değişikliğin gerekçesinde öteden
beri KDV ye tabi olan kur farklarının kanuna yazılması denildiğinden önceki dönemlerinde KDV ye
tabi olduğu sonucu anlamına gelmektedir.
Bu düzenleme 18/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
8) YTB kapsamındaki imalat sanayi yatırımlarında 2017 ve 2018 yıllarında yapılan
inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019
yılında da sürdürülmesi sağlanmıştır.
3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 37 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat
sanayi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar
nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade
edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca süre uzatımı için
Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
Madde yayımı tarihinde (18.1.2019) yürürlüğe girmiştir.
9) Şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme
sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’nin kapsamı dışına çıkarılmıştır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli III sayılı listenin (A) cetvelinde değişiklik
yapılmak suretiyle şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış
içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’nin kapsamı dışına çıkarılmıştır.
Kanun ile ÖTV kanuna eklenen geçici 8. Madde ile 8/1/2019 tarihinden önce ithal veya teslim
edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile
bebek ve devam sütü sayılan içecekler ile ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV tarhiyatı
yapılmayacağı; daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş olan cezalardan varsa açılmış olan
davalardan feragat edilmesi şartıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, ancak
tahsil edilmiş olan tutarların red ve iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Madde yayımı tarihinde (18.1.2019) yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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