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02/04/2018 

Sirküler 2018 / 04 

Konu : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 Sayılı Kanun 

 

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması 

hakkındaki 7103 sayılı kanun 27/03/2018 gün ve 30373 (2) . MÜKERER Sayılı Resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile yapılan düzenlemelerdeki Vergi Kanunlarında yapılan değişikler içerisinde önem arz 

edecek olan maddelere aşağıda yer verilmiştir. 

 

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:  

1- Binaların çatı ve cephelerinde yenilenebilir enerji üretenler esnaf muaflığı 

kapsamına alınmaktadır. (GVK 9.madde) 

 

2- Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı 

vergiden istisna edilmiştir. (GVK 23 üncü maddesinin birinci fıkrası) 
 

i. Yapılan düzenlemede, işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi 

hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu 

hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari 

ücretin aylık brüt tutarının %15’ni geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi 

yardımları ücret istisnası kapsamına alınmaktadır.  Ödemenin çalışanlara nakden 

yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı 

aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet 

erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler 

ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.  

 

3- Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni 

eklemeler yapılmıştır. (GVK 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) 

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 
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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.) 

Yukarıda belirtilen kanun maddesi değişikliğinde 1475 sayılı İş kanunu kapsamında çalışan 

işçilerin kıdem tazminatları yine gelir vergisi istisnası devam etmektedir. Daha önce vergi 

idaresinin eleştiri konusu yapmış olduğu yukarıda (b) bendinde açıklanan tazminat türleri 

ücret niteliğinde değerlendirilmekte ve gelir vergisi talep edilebilmekteydi. 7103 sayılı 

kanun kapsamında yapılan değişiklikle gelir vergisinden istisna tutulduğu netleştirilmiş 

oldu. 

 

4- Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini 

sağlandı. (GVK 32) 
 

"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 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." 

 

- VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

1- Kurumlarda, tasfiye öncesi dönemlere ilişkin sorumluluk. (VUK 10) 
 

"Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve 

tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen 
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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 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." 

 

2- İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı 

olmaksızın mükelleflerce değerlenecek. (VUK 278/A) 

7103 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'na "İmha edilmesi gereken 

mallar" başlıklı 278/A maddesi eklenmektedir. Bu madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, 

çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken 

emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce 

değerlemesinin yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz 

eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine 

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 mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını 

aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği 

düzenlenmektedir. 

 

 

3- Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından 

getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi 

tutulmayacaktır. (VUK 280/A) 

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 
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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 

dönemi sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir. Maliye Bakanlığı 

bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

 

4- Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen 

fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmiştir. ( e-Fatura 

uygulamasında özel usulsüzlük cezaları) (VUK353) 

7103 SAYILI KANUN MADDE 12- 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil 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. 
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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 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." 

5- VUK Mükerrer 355 inci maddesinin başlığı değişti yeni fıkra eklendi. (e-Tebligatta 

ceza uygulaması) 

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. 

"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." 

 

6- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3'ten 

1/2' ye çıkarılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu'nun "Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme" 

başlıklı 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3'ten 1/2'ye 

çıkarılmaktadır. 
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7- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından 

çıkarılmıştır. 

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. 

Vergi Usul Kanunu'nun "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma" başlıklı Ek 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat 

öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır. 

 

8- Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık 

daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan 

sağlanmaktadır. (VUK Geçici 30) 

"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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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

1- OSB'ler ile Küçük Sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarında KDV istisnası 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"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," 

 

2- Okul kantinlerinin kiralamasında KDV istisnası getirilmiştir. 

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. 

 

3- Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası 

"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. 
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İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim 

yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, 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 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." 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                Saygılarımızla,                                                 

                                                                                          Ulusoy Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 

 

 

 

 


