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İZMİR
01.02.2019
Sayı : YMM.03.2019-10
Konu: Gelir Vergisi Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
30.01.2019 tarihli Resmi Gazetede “7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlamıştır.
Kanun ile gelir vergisi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

1)Evlerinde ürettikleri bazı ürünleri işyeri aşmaksızın satışında uygulanan esnaf muaflığını
asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar
üzerinden satışı da bozmayacağı eklenmiştir.
GVK madde 9/6 maddesinde yer alan oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf,
çorap, halı, kilim, ve madde de yazılı diğer mamuller gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlara
sağlanan esnaf muaflığına söz konusu malları sanal ortamda satış yapanları da eklenerek esnaf
muaflığının kapsamı genişletilmiştir.

2) Gelir Vergisi kanunu Tazminat Ve Yardımlarda Gelir Vergisi İstisnası nı düzenleyen
25. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Kanunun önceki ve değişen hali aşağıdaki gibidir.
Değişiklik Öncesi
1. Ölüm, engellilik, hastalık ve
işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama
tazminatı dahil) verilen tazminat ve
yapılan yardımlar

Değişiklik Sonrası
1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar
ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;

3) Vergiye Uyumlu Mükelleflere sağlanan indirimde aranan şartlarda değişiklik yapılmıştır.
GVK mükerrer 121. Maddesinde vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine %5
vergi indirimi müessesesi düzenlenmiştir. İndirimden yararlanmanın şartlarından biriside
beyannamenin ait olduğu ve iki önceki beyannamelerinin süresinde verilmiş ve ödenmiş olması
gerektiği, 10 TL ye kadar eksik ödemelerin ihlal sayılmayacağı belirtilmişti.
Yeni düzenleme ile 10 TL tutar 250 TL olarak belirtilmiş ayrıca aşağıdaki metin ilave
edilmiştir.
“Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak
terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin
sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.”
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4) İkale ve Benzeri Tazminat Ödemelerinden (7013 No’lu Kanun Öncesi) Kesilmiş Gelir
Vergisinin İade İmkanı Getirilmiştir.
İdare öteden beri ikale sözleşmeleri kapsamında yapılan ödemeler ücret sayılarak gelir vergisi
tevkifatı yapılması yönünde görüş vermiş, bu yönde de tarhiyatlar yapılmıştır.
Daha sonra İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatı adı altında yapılan
ödemeler 27 Mart 2018 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 No’lu Kanunla Gelir
Vergisi Kanununda ücret tanımı içine alınırken, belli sınırlara kadar olan ödeme tutarları da gelir
vergisinden istisna edilmiştir.
Bu defa 7162 sayılı kanun ile GVK’na geçici 89 uncu maddesi 27.3.2018 tarihinden önce bu
kapsamda yapılan ödemelerden tevkif edilen ve vergi dairesine yatırılan vergilerin hizmet erbabına
geri ödenmesi imkanı getirilmiştir. Zaman aşımı içerisinde başvuru yapılması, açılmış dava var ise
davadan vazgeçilmesi gerektiği geçici madde de belirtilmiştir.

5) Türkiye’de gerçekleştirilecek 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar

Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olarak KDV ve kurumlar vergisi istisnaları getirilmiştir.

KDV Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeler ile Türkiye’de
gerçekleştirilecek 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
müsabakalarına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla UEFA, katılımcı
futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyeti getirilmiştir.
Yine katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet
ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma
değer vergisinden müstesna edilmiştir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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