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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 21.05.2018 

         Sayı  : 2018/28 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

       

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     
 

1- 31.10.2018 Tarihine Kadar(Bu Tarih Dahil) İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı % 8’e 

Düşürülmüştür. (2018/11750 Sayılı Kararname)           

Düzenleme ile 18.05.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar(bu tarih dahil) bina 

ve/veya bağımsız bölüm şeklindeki işyeri teslimlerinde % 8 oranında KDV 

hesaplanacaktır. 
 

2- SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşletime Açılmıştır. 

          

İşverenlerin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol 

edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime alınmıştır. 

            Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”,  “İşveren 

Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik 

Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi,  

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki 

üzerinden de erişilebilecektir. 

            Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının; 

            4447 sayılı Kanunun,  

           -Geçici 10 uncu (06111),  

           -Geçici 19 uncu (17103-27103), 

           -Geçici 20 nci (37103) maddeleri, 

            5510 sayılı Kanunun,  

           -81/1 inci maddesinin (ı) bendi (05510), 

           -81/2 inci maddesi (46486-56486-66486)  

kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin 

(sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.  

3- Yabancı Sermayeli Şirketlerin ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülüğü 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na istinaden yayımlanan 

Uygulama Yönetmeliğine göre; yabancı yatırımlarla ilgili ve istatistik amaçlı olarak 

kullanılacak bilgilerin yabancı sermayeli şirketler ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 

http://www.sgk.gov.tr/
http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi
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Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne 

bildirilmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda,  

- Yabancı sermayeli şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan EK:1 (Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu)’nu bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl 

Mayıs ayı sonuna kadar,  

        - İrtibat bürolarının faaliyetlerine ilişkin EK:4 (İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin 

Bilgi Formu)’nu yine Mayıs ayı sonuna kadar,  

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne 

göndermeleri gerekmektedir.  

            Yabancı sermayeli şirketlerin, yukarıda belirtilen formlar dışında; 

           -Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren EK:2 

(Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu)’nu, ödemeyi izleyen en geç 

bir ay içinde;  

            -Hisse değişikliklerini içeren EK:3 (Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri 

Bilgi Formu)’nu ise hisse değişikliğini izleyen bir ay içinde, 

gönderme yükümlülükleri bulunmaktadır.  

4- Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödenmesi 

2017 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yatırım indiriminden 

yararlanan mükelleflerin;  

- İndirim konusu yaptıkları tutarın, GVK’nun mülga Ek 1-6’ncı maddelerine istinaden 

hak kazanılan yatırım indirimine ilişkin kısımları üzerinden, GVK’nun geçici 61 ve 69 uncu 

maddesine istinaden % 19,8 oranında hesapladıkları gelir vergisi stopajını, 8 no.lu 

Kurumlar Vergisi Sirküleri gereğince,  

- Kâr dağıtımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, Mayıs ayının 23’üncü günü 

akşamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan ederek, aynı ayın 26’ncı 

günü akşamına kadar ödemeleri gerekir.  

Bilindiği gibi GVK mülga Ek 1-6 ncı madde kapsamına giren yatırımlar dışındaki, 

yani GVK’nun mülga 19’uncu maddesi kapsamındaki yatırımlardan kaynaklanan 

yatırım indirimi haklarının kullanımı stopaj gerektirmemektedir.  
 

5- Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması ile Elektronik Defter 

Beratlarının Yüklenmesi 

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-

Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi,  

Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi,  

04 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır. (VUK sirkü:103) 
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6- Yurtiçinden ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler ile Dövize 

Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalara 

Merkez Bankasına Sürekli Bildirim ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü 

Kapsamında Yıllık Hesap Dönemine İlişkin Bildirilen Verilerin Denetimi, Bu 

Verilerin Ara Dönemlerde Bildirilen Veriler ile Tutarlılığının Denetimi de Denetçi 

Tarafından KGK Düzenlemelerine Uygun Olarak Tamamlanması 

Yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize 

endeksli kredilerin toplamı 15 milyon ABD Doları ve üstünde olan firmalara Merkez 

Bankasına sürekli bildirim ve bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.               

Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetiminin, bu verilerin ara 

dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetiminin denetçi tarafından KGK 

düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması 

gerekmektedir.                

Bu denetim ilk defa 2018 için 2019 Mayıs sonuna kadar tamamlanacak olmakla 

birlikte, bu denetimi yapacak bağımsız denetçilerin 2018 yılının Mayıs ayı sonuna 

kadar seçilmesi gerekmektedir.  
 

Bilindiği gibi yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile 

dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 Milyon ABD Doları ve üstünde olan firmalar için 

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne kayıt ve bilgi girişinde bildirim yükümlülüğü 

olan firmaların 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ilişkin veri giriş süresi de 30.04.2018 iken 

T.C. Merkez Bankası’nca bu süre 18.05.2018 tarihine uzatılmıştır.  

Bu durumda olan firmaların 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin veri girişlerini 18.05.2018 

tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.  

7- Binek Otomobili, Otobüs, Minibüs, Kamyon ve Kamyonet Gibi Taşıtların 

İmalinde Kullanılan ÖTV’ye Tabi Bazı Elektronik Cihazlar İçin Ödenen ÖTV’nin 

İadesine İlişkin Usul ve Esaslar(ÖTV II sayılı liste tebliği seri no:4) 

Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunla(md:60) ÖTV II sayılı listeye dahil olan binek 

otomobili, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet gibi taşıt araçlarının imalinde kullanılan 

IV Sayılı Listeye dahil mallar (radyo, monitör, hoparlör vb.) için ödenen ÖTV’nin iadesi 

mümkün hale gelmiştir. 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu Tebliğ ile ÖTV iadesinin usul ve esaslarını 

belirlemiş bulunmaktadır. İade hakkı sadece binek otomobili, otobüs, kamyon vb. taşıt 

araçlarının imalatçılarına tanınmıştır. Bunların, “imalatçı ”olduklarını sanayi sicil belgesi 

ile tevsik etmeleri gerekmektedir.   

 

         - Binek otomobili vb. imalinde kullanılan IV Sayılı Listeye dahil mallar için ÖTV iade 

talebi ancak ve sadece işbu malların doğrudan ÖTV mükellefinden ve/veya 

doğrudan imalatçı tarafından ithal yoluyla iktisap edilmesi halinde mümkündür.  

Böylece, alış faturasında veya gümrük makbuzunda ayrıca gösterilmiş olan 

ÖTV’nin iadesi talep edilebilecektir.  
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8- Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen 

Ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin 

Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden ÖTV’nin Terkin Edilecek 

Kısmı Belirlenmiştir. (7103 sayılı Kanun geçici md:1) 

        

31.12.2019 tarihine kadar, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin; 

         -8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan,  

         -Kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından,  

         -İlgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek,  

         -Doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha 

kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde,  

         -Her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan 

sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında 

tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların 

cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas 

matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmının terkin edileceği hükme 

bağlanmıştır. 

           Bakanlar Kurulu, terkin edilecek ÖTV tutarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

(2018/11750 sayılı Kararname md:5) 

 

          -ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil 

ve arazi taşıtı cinsi araçlar için,  
 

 

 

         -Diğer araç cinsleri için 10.000 TL  

 

Bu düzenleme 27.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Kararnamenin yayım 

tarihi olan 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

         

                                   Saygılarımızla 

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

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL) Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL) 

Matrahı 26.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000 


