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İstanbul, 31.12.2018 

 

 

DUYURU 432 

 

Konu: Döviz kurları, imar barışı ödemelerinin kaydı, bozulan yapılandırma ve matrah 

artırımları için ödeme imkanı, zorunlu BES’e ilişkin kimi değişiklikler ve motorlu taşıtlar 

vergisinde artış oranı hk. 

 

1.31.12.2018 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

31.12.2018 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna 

göre 29.12.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.  
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Not: Efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise 

nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da alacak niteliği göstermeleri 

sebebiyle, döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur 

 

2. İmar Barışı Ödemelerinin Kaydı 

 

 7143 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen 

kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenip eklenemeyeceği ya da gider yazılıp yazılmayacağı 

sorusuna cevaben yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesinde aşağıdaki ifadeler yer 

almaktadır. 
 

“…şirketiniz adına kayıtlı taşınmaz için 7143 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 

yararlanacağınız imar barışına istinaden ödenecek olan kayıt bedelinin, taşınmazın iktisadi 

kıymetini artıran giderler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu taşınmazın maliyet 

bedeline eklenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmamış olması halinde, maliyet 

bedeline dahil edilecek söz konusu tutarın taşınmazın kalan amortisman süresine göre itfa 

edilmesi; taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmış olması halinde ise, maliyet bedeline 

eklenen söz konusu tutarın taşınmaza ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranı dahilinde aktife 

alındığı tarihten itibaren itfa edilmesi icap etmektedir.” 

 3. 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödemelerini Süresinde Yapmayanlara 

Kanundaki İmkanlardan Faydalanmaları İçin Yeni İmkân Tanındı- 2018 Yılı Aralık ve 

2019 yılı Ocak ayında Ödenmesi Gereken Taksitlerin Ödeme Süreleri 2019 Yılı Şubat Ayı 

Sonuna Uzatıldı 

 

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanun ile 7143 

sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda 

bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları 

süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 

yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme 

zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu fıkra 

kapsamında yapılacak ödemeler için bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 

(b) bentleri hükümleri uygulanmaz. 

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu 

Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin 

ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı 

fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi 

nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan 

borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede 

ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları 

başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda 

olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.       

(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun 
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hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında 

belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde 

tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari 

para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve 

bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

(5) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında 

bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma 

hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları bu maddenin birinci fıkrasında 

belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde 

tamamen ödemeleri hâlinde 5 inci madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi 

türleri ile ilgili olarak; 

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh 

işlemleri, 

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak; 

1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri, 

2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin 

yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve 

mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, 

re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil 

işlemleri, 

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. Bu Kanun hükümlerine uygun 

ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme 

süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi 

hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; 

bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, 

takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar 

infaz edilmez, yargılama giderleri taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile 

tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının 

tahsilinden vazgeçilir. 

(6) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun 

hükümlerini ihlal eden borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun 

kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu 

Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil 

edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan 

mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği 

tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir. 

(7) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında 

bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını 

kaybetmiş olan mükelleflerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gereken 

tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, bu mükellefler de anılan madde 

hükümlerinden yararlanır.” 
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4. Onsekiz Yaşından Küçük Çalışanların da Zorunlu BES Kapsamına Alınması- 

Kırkbeş Yaşın Tespiti- 5 ila 9 İşçi Çalıştıran İşyerlerinin 01.01.2019 Tarihinden İtibaren 

Zorunlu BES Kapsamına Alınması 

 

27.12.2018 Tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların İşverenleri 

Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) ile 4857 

sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca çalışan sıfatını haiz olmak 

kaydıyla, onsekiz yaşını doldurmamış çalışanlar da bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına 

dahil edilecektir. 

 

Kırkbeş yaşını doldurmuş çalışanlar halen kapsam dışıdır. Ancak çalışanların kırkbeş 

yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim 

yılının ilk günü esas alınacağı Yönetmelikte açıklanmıştır. Ancak bu değişiklikten önce emeklilik 

planına dahil edilmesi gereken çalışanların kırkbeş yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, 

4632 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca 1/1/2017 tarihi esas alınacaktır. 

 

Yönetmelik uyarınca çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı 

olarak çalışanlar en geç 1/1/2019 tarihinden sonraki ilk ücret ödemesinden işveren tarafından 

kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile 

emeklilik planına dahil edilir. 

 

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün 

işyerlerindeki çalışanların toplamı esas alınır. Birden fazla bağımsız şirketin bir araya gelmesiyle 

oluşan şirket yapılanmalarında ise, çalışan sayısı her bir şirket için ayrı ayrı veya toplu olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Çalışan sayısının belirlenmesinde, 1.1.2019 tarihinde kapsama girecek işyerleri için bu 

tarihten önce ilgili mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi gereken en son 

bildirimde (Kasım ayı bildirgesinde) yer alan veriler esas alınacaktır. 

 

Yönetmelik için tıklayınız. 

 

5. 2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden 

Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537) 

31.12.2018 Tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılında Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin 

Karar uyarınca, 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden 

değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci 

maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve 

geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında 

motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Durum bilgilerinize sunulur. 

                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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