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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 20.02.2018 

        Sayı  : 2018/13 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde 2017 Yılına 

İlişkin Oran % 17,06 Olarak Açıklanmıştır. 

 

 Bilindiği üzere sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları 

üzerinden T.C. Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için en son açıklanan “bankalarca 

açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate 

alınarak, ,ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın  % 50’si, kurumlar 

vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim 

konusu yapılabilmektedir. (KVK md:10/ı) 

 

 Buna göre 30.01.2018 tarih ve KVK-47/2018/1 sayılı K.V sirkülerinde, nakit sermaye 

artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimine 2017 yılı için % 17,06 oranının esas 

alınacağı açıklanmıştır. 

 

2. Turizm Sektörü Çalışma İzinlerinde 2018 Yılı İçin Sağlanan Kolaylıklar 

 

 Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için ödenecek taban ücret ve istihdam 

ölçütlerinde 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olmak üzere yapılan düzenlemelerin 2018 

yılında da devam edeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi internet 

sitesinde duyurulmuştur.  

 

 Yayımlanan duyuruya göre; 

 

 -Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile 

bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor 

merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), 

 

 -Turizm seyahat acentaları,  

 

 -Belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları, 

 

 -Müstakil eğlence yerlerinde, 

 

çalışacak yabancılara en az ödenebilecek ücret, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte 

bulunan asgari ücretten daha düşük olamayacaktır.  

 

 -Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, 

eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık 
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gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı 

çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına 

ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.  

 

 -Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin 

bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, 

deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya kadar çalışma izni 

kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilecektir.  

 -Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen 

ücrete göre aylık 30 gün üzerinden ve tam süreli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

bildirilmesi uygulamasına devam edilecektir.  

3. Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan Köprülere İlave Olarak 

“Denizaltı Karayolu Tünellerinden” Geçişe İlişkin KDV Oranı da % 8 Olarak 

Belirlenmiştir. 

 Bilindiği üzere yap–işlet–devret modeli kapsamında yaptırılan köprülerin geçiş 

ücretlerine ait KDV oranı, II/B-30 sayılı listeye eklenmek suretiyle 30.06.2016 tarihinden 

itibaren %18’den %8’e indirilmişti.  

 

 KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı ana Kararnameye “denizaltı karayolu 

tünelleri” ibaresi eklenmiştir. (RG: 03.02.2018 – 30321, 2018/11333 sayılı Kararname) 

 

 Buna göre 03.02.2018 tarihinden itibaren yap–işlet–devret modeli kapsamında 

yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretleri %8 oranda KDV’ye tabi 

olmuştur.  

 Bu tanıma uyan Avrasya Tüneli KDV dahil geçiş ücretleri KDV indirimi etkisi ile 

azalmıştır.  Eskiden 21 TL olan otomobil geçiş ücreti ( 21,00 : 118 x 108 = ) 19,20 TL ; 

eskiden 31,50 TL olan minibüs geçiş ücreti ( 31,50 : 118 x 108 = ) 28,80 TL olarak yeniden 

belirlenmiştir. 

 

4. T.B.M.M’ye Sunulan Torba Kanun Tasarısı ile Sigorta Prim Teşvikleri Açısından 

Yapılması Öngörülen Değişiklikler 

 

 Kanunun yürürlüğe girmeden önce sigorta prim teşvik ve desteklerden 

yararlanılması amacıyla yapılan müracaatlar, yürürlük tarihini takip eden aybaşından 

itibaren bir ay içinde SGK’na yapılan müracaatlar çerçevesinde, önceki dönemlere 

ilişkin prim teşvik, destek ve indirimlerin tamamından yararlanabileceği öngörülmüştür. 

 

 Söz konusu bir aylık süreden sonra yapılacak olan müracaatlarda; gerekli 

koşulların sağlanması ve müracaat edilmesi şartıyla yararlanılmayan teşvik, destek ve 

indirimlerden geriye dönük olarak en fazla altı (6) aylık dönem için sigorta prim destek 

ve teşviklerden yararlanılabilecektir. 

 

 Bu nedenle müşterilerimizin önceki dönemlere ilişkin yararlanılmayan destek ve 

indirimlerin tamamından yararlanılması amacıyla SGK’ya belirtilen sürede müracaatları 

gerekmektedir. 
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 Ayrıca Kanun Tasarısında asgari ücret desteğinin 2018 yılında devam edeceği 

öngörülmüştür. 

 

5. Personele, Toplu Taşıma Araçları ile Evden İşe Gidip Gelmesi İçin Kent Kart 

Verilmesi 

 

 İşveren tarafından personele sağlanan bazı menfaatler gelir vergisinden istisna 

edilmiştir. Servis aracıyla personeli mesai öncesi uygun yerlerden alıp işyerine getirmek, 

mesai sonrası da bu araç ile tekrar uygun yerlere bırakmak şeklindeki menfaatler istisna 

kapsamındadır.  

 

 Ancak servis aracı tutmak yerine, personelin belediye otobüsü, metro, tramvay, 

tren, vapur gibi araçlarla işe gidip gelinmesinin sağlanması amacıyla kent kart vb. 

isimlerle anılan ve bu vasıtalara binilmesini sağlayan kart verilmesi ya da mevcut kartta 

yükleme yapılması amacıyla yapılan giderler bu kapsamda görülmemektedir. (GVK 

md:23/10) 

         

 Bu nedenle mali idare; 

 

 -Bu giderlere ait KDV’nin indirim konusu yapılmasına izin vermemektedir. 

 

 -Yine söz konusu olan giderin KDV dahil tutarı net ücret kabul edilerek, brüte 

gidilmek suretiyle stopaja tabi olunacağını belirtmektedir. 

 

 Belge düzeni yönünden; 

 

 Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalara göre şirket bünyesinde çalışan 

personelin; 

 

 -Kartlı ödeme sistemlerinin kullanıldığı şehir içi ulaşım vasıtaları(otobüs vb.) için 

yaptığı masrafların temin edilmesi halinde Vergi Usul Kanunu Sıra:382 numaralı genel 

tebliğinde belirtildiği şekilde yükleme yapılması sırasında bayilerce düzenlenecek bilgi 

fişinin de eklenmesi suretiyle tanzim edilecek bir bordroya(masraf listesi, masraf 

bordrosu) dayanılarak tevsik edilmesi, 

 

 -Kartlı ödeme sistemlerinin kullanılmadığı diğer şehir içi ulaşım vasıtaları(minibüs 

vb.) için yaptığı masrafların tanzim edilecek bir bordroya(masraf listesi, masraf 

bordrosu) dayanılarak tevsik edilmesi, 

 

mümkün bulunmaktadır.  

 

 Diğer taraftan söz konusu harcamaların gerçek miktarları üzerinden kayıtlara 

geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması 

gerekmektedir. (VUK md:228) 

 

 SGK Primi Yönünden; 

 

 Bilindiği üzere 5510 sayılı 80’inci maddesine göre ayni yardımlar, SGK prim 

matrahına dahil edilmez.  
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 Personele ev ile iş arasında gidip gelmesi için para vermek yerine, üzerine bu 

amaca yetecek tutarda kredi yüklenmiş kent kart vermek nakit değil ayın şeklinde 

ücret ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem yüklenen kredi tutarının SGK primi 

matrahına eklenmesini gerektirmez. 

 

 Ancak aynı amaçla da olsa personele nakit olarak yol parası verilmesi, bu 

paranın SGK prim matrahına girmesini gerektirmektedir. 

  

 

                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


