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DUYURU 421 

 

Konu: Vergi uygulama tebliğleri hk. 

1.Taşınmazların Yeniden Değerlemesinde Usul ve Esaslar 

06.07.2018 Tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 500 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununa 7144 sayılı Kanun ile eklenen geçici 

31. madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış 

oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 

açıklanmıştır. 

Söz konusu Tebliğde; 

- Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin kimler olduğu,  

- Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin neler olduğu,  

- Yeniden değerlemeye esas değerin nasıl tespit edileceği,  

- Yeniden değerleme uygulamasının mükellefin isteğine bağlı olduğu ve zorunluluk arz 

etmediği,  

- Yeniden değerlemenin hangi süreler arasında yapılabileceği,  

- Yeniden değerlemenin nasıl yapılacağı,  

- Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının pasifte özel fonda gösterileceği 

ve % 5 oranında vergilendirileceği,  

- Yeniden değerleme sonrası iktisadi kıymetin yeni değeri üzerinden amortismana tabi 

tutulacağı  

hususlarında açıklamalar bulunmaktadır. 

 

Tebliğ için tıklayınız. 

2.4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere 

İlişkin Gelir  Stopaj Teşvikinin Usul ve Esasları 

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci 

maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari 

ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 

asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar 

beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin 

edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmaktadır.  

06.07.2018 Tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 304 Seri No.lu Gelir 

Vergisi Genel Tebliğinde, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 7103 sayılı Kanunla eklenen 

Geçici 21 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 

Tebliğ için tıklayınız. 
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3.KDV Uygulamalarında Yapılan Düzenlemeler 

06.07.2018 Tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar  

3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu 

kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan 

(mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik 

yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış 

bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci 

el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış 

bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu 

kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. 

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması 

yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından 

uygulanacaktır. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 

kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el 

motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, İkinci 

El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için 

verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. 

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari 

işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki 

belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması 

için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. 

Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el 

motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya 

taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz. 

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi 

için, araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı 

değişiklik yapılmaması gerekmektedir. 

Örnek 1: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden (A) Otomotiv Ltd. Şti., KDV 

mükellefi olmayan Bay (B)’den 32.000 TL’ye ticari araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.den 

hizmet almak suretiyle, satın alınan aracın yıllık bakımı yaptırılmış ve otomobile çelik jant 

taktırılmıştır. Bu hizmetin karşılığı olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL KDV ödenmiştir. 

Daha sonra söz konusu otomobil KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. KDV mükellefi olmayan 

Bay (B)’den satın alınan araca yıllık bakım yaptırılması ve çelik jant taktırılması, otomobilin 

vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından, söz konusu aracın satışında özel matrah 

uygulanacak ve alış bedeli olan 32.000 TL düşülmek suretiyle 8.000 TL özel matrah üzerinden 

(8.000 x 0,18 =) 1.440 TL KDV hesaplanacaktır. Ayrıca taşıtın yıllık bakımı ile çelik jant 

takılmasına ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 900 TL KDV, (A) Otomotiv Ltd. Şti. tarafından 

indirim konusu yapılabilecektir. 

Söz konusu aracın, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında tanımlanan binek otomobillerinden olması durumunda, özel 

matrah üzerinden %1 oranında KDV uygulanacağı tabiidir. 

Örnek 2: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden Bay (A), KDV mükellefi 

olmayan Bay (B)’den 1978 model kullanılamaz halde bulunan bir aracı 10.000 TL bedelle satın 
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almıştır. (C) Servis A.Ş.den hizmet almak suretiyle, söz konusu aracın motoru dahil birçok 

parçası değiştirilmek suretiyle yenilenmiş ve (C) Servis A.Ş.ye 20.000 TL+3.600 TL KDV 

ödenmiştir. Yenilenen araç Bay (A) tarafından KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. Söz konusu 

aracın motor dahil birçok parçasının değiştirilmek suretiyle yenilenmesi, taşıtın vasfında esaslı 

bir değişiklik oluşturduğundan söz konusu aracın tesliminde özel matrah uygulanmayacak, 

toplam satış bedeli olan 40.000 TL matrah üzerinden KDV hesaplanacaktır. Diğer taraftan, aracın 

yenilenmesine ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 3.600 TL KDV, Bay (A) tarafından indirim 

konusu yapılabilecektir. 

 

Tebliğ ile ayrıca; 

 

- Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. 

- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre 

faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların 

depolarına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamına alınmasına yönelik açıklama ve 

düzeltmeler yapılmıştır. 

- Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılara uygulanan istisna kapsamına otoyol geçiş 

ücretleri dahil edilmiştir. 

- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 

bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli 

yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 

huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi 

ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, 

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 

dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna uygulamasına ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmiştir. 

- Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de 

yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının 

bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki istisna 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

- Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde 

yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin istisna 

kapsamına alınmasına yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

 - İthalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören 

mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

- Tam istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur 

farklarının iadesine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

 

 Tebliğin tamamı için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 
  

                 Saygı ile, 

                                                                                                          ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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