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GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI



Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 506) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 315 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına
verilen yetkiye dayanılarak, 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, “Uçak ve uçak
simülatörleri”nin faydalı ömür ve amortisman oranlarında değişiklik yapılmıştır.
 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki
listede yer alan mallar için, aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi
tutarları, yürürlük tarihi 13/3/2019 olmak üzere yeniden belirlenmiştir.


306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile; 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı ve 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı
Kanunlarla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca;
-

Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulamasına,
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı
uygulamasına,
Tazminat ödemelerinde istisna uygulamasına,
27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi
kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine
yönelik açıklamalar yapılmıştır.


307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 307 Seri No.lu Gelir

Vergisi Genel Tebliği ile; 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere
vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
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Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi,
Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV
İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar
Yayımlandı.

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
-

Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) uzatılmıştır.

-

Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV
oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

-

Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

-

Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların
teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) uzatılmıştır.

-

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer
alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü
geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin
ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
uzatılmıştır.

-

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz
eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının
süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

-

Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan
benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı
taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0
ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
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 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.
842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;
-

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi
çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere
uygulanacak tevkifat nispetleri,

-

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi
çerçevesinde döviz cinsinden elde edilen mevduat faizleri ve kar payları için
uygulanacak tevkifat nispetleri
yeniden belirlenmiştir.
Ayrıca, yine bu Kararla, BSMV nispetleriyle ilgili olarak varlık finansmanı fonları

tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık
gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri
karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca varlığa
dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV nispeti yeniden
belirlenmiştir.
 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
İkinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımlarında KDV
oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla, bu mükelleflerin aldığı KDV
oranından araçları satabilme imkânı getirilmiştir.

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No : 25) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Tebliğ ile;
-

7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 24 üncü maddesine
eklenen “kur farkı” ibaresine ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili
bölümleri değiştirilmiştir.
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-

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin istisna kapsamında
yapılabilecek mal teslimleri ve hizmet ifalarına yönelik hükümleri içeren 3065 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine, 7161 sayılı Kanunun 17 nci
maddesiyle eklenen “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresine ilişkin olarak KDV Genel
Uygulama Tebliğinin ilgili bölümleri değiştirilmiştir.

-

7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(n) bendinde hüküm altına alınan basılı kitap ve süreli yayınların teslimine yönelik
istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir.

-

7162 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 40 ıncı madde
kapsamında 2019 (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
müsabakalarına yönelik getirilen istisna hükmüne ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

-

3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alınan ve 6/2/2019 tarih ve 718
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sektör ve vergi oranları belirlenen hasılat esaslı
vergilendirmeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No : 26) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğ ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından alım satıma
konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarlarının 22/3/2019
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirimine imkan sağlanmaktadır.
 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme
Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır.

29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar
uzatılmıştır.
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MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı.
Vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan %5 vergi indirimi
uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi
İndirimi” broşürü hazırlanmıştır.
 81 İlde 30. Vergi Haftası etkinlikleri devam etmektedir.
 Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı.
Yeni iş kuran gençlere, üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı
bırakmak ve bir yıl süreyle sigorta primlerinin Hazinece karşılanması suretiyle gençlerimizin
girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki
uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim
Teşviki” Broşürü güncellenerek yayınlanmıştır.


İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı.

Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına
yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz yeni hizmetimiz
olan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Broşür
yeni hizmet kapsamları güncellemesi yapılarak yayınlanmıştır.

UYGULAMA VE VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI


GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı.

Başkanlığımız tarafından geliştirilen GİB Forum, mükelleflerimiz ve meslek mensupları
başta olmak üzere vergi ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan herkese Başkanlığımız görev
alanında yer alan konular ile Başkanlığımız tarafından geliştirilen uygulamalarla ilgili
konularda hızlı ve doğru bir bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.
GİB Forum’da yer alan soru ve konulara verilen cevaplar 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 413 üncü maddesinde düzenlenen özelge veya sirküler mahiyetinde değildir.
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 İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi
İndirimi Müessesesine (%5) İlişkin Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre
vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede
sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir.
Bu kapsamda, mükelleflerimizin beyannamelerini vermeden önce durumlarını
sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı Başkanlığımızın https://ivd.gib.gov.tr
adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan “Sorgulamalar” sekmesi altında gelir vergisi
mükellefleri için uygulamaya açılmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI


Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması Akdedilmesine İlişkin İlk Tur Müzakereler Ankara’da
Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı arasında bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 5-8 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara'da
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye adına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım BOZBIYIK, Kamboçya
Krallığı adına ise Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Sayın SENG Cheaseth
başkanlığında yürütülen müzakereler olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleştirilmiş olup,
Anlaşmanın maddelerinin büyük bölümü üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.
Anlaşmada uzlaşılamayan konular üzerinde mutabakata varılması sonrasında,
Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi ile her iki ülkenin girişimcileri bakımından
vergisel yönden istikrarlı bir yatırım ortamı sağlanmış olacaktır.
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VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI/DEFTERDARLIK
 Afyonkarahisar Defterdarlığına Bağlı Bolvadin Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet
Binasında Faaliyetine Başlamış Bulunmaktadır.
Afyonkarahisar Defterdarlığına Bağlı Bolvadin Vergi Dairesi Müdürlüğü Şazi
Mahallesi İstasyon Caddesi No: 14/3 Bolvadin/AFYONKARAHİSAR adresinde 18/02/2019
tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır.
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