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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 25.05.2018 

         Sayı  : 2018/29 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

       

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     
 

1. Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Tarafından Duyuru 

Yayımlanmıştır.  

 Yayımlanan duyuruda geriye dönük teşviklere ilişkin başvurunun son gününün 

01.06.2018(dahil) tarihinin olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda geriye dönük sigorta prim 

teşviklerinden yararlanmak isteyen işverenlerin 01.06.2018 tarihine kadar elektronik 

ortamda başvuru yapması gerekmektedir. Söz konusu başvuru, dilekçe ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na başvuru niteliğini taşıyacaktır.  

 Ayrıca Kurum tarafından işletime açılan sistem sayesinde, yararlanılmayan ya 

da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türü başka bir teşvik türü ile 

değiştirilebilecektir. Söz konusu tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl belgeler 

01.06.2018 tarihi ve sonrasında verilebilecektir.  

 Uygulamanın kullanımına ilişkin kılavuza;  

 http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

2. Benzin, Motorin ve Lpg gibi Yaygın Olarak Tüketilen Bazı Mallarda 22.05.2018 

Tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı Web 

Sitesinde İlan Edilmiştir. 

 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, yapılacak litre veya kilogram 

başına ÖTV tutar değişiklikleri Resmi Gazete’de değil, Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde 

yapılmıştır. 

 Ayrıca ham petrolün uluslararası piyasalardaki fiyat değişikliklerine ve döviz 

kurundaki değişikliklere bağlı olarak ÖTV değişikliğinin sık sık–ortalama haftalık 

periyodlarla–yapılabilecek olması nedeniyle, ilgililerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web 

sitesindeki bu Duyuruları yakından takip etmesi gerekmektedir. 

3. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Yayımlanmıştır. 

 İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve 

Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile ilgili hususlara daha sonraki bültenimizde yer 

verilecektir.(21.05.2018 tarih ve 30427 sayılı R.G) 
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4. Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Mayıs 2018 Tarihinde 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Duyuru 

Yayımlamıştır.  

 Söz konusu duyuruda; 

 Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, 

 İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, 

 İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, 

 Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz 

pişmanlıkla beyan edilmesi, 

 Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere 

ayrıcalıklar, 

 İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız 

düzeltme imkânı, 

 Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, 

 Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı 

imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 

 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar 

için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma 

gibi imkânların getirildiği belirtilmiştir. 

           Ayrıca, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve 

ödenmekte olan alacakların yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacağı 

belirtilmiştir. 

          Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden 

borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan; 

 İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu 

taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının, 

 İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde 

ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin 

 tahsilinden vazgeçilecektir. 

 Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi 

için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş 

olması gereklidir. 

 Bu çerçevede, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken; 

 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 

yapılandırılan borçların 8. Taksit, 
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 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında 

yapılandırılan borçların 6. Taksit, 

ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması 

önem arz ettiği ifade edilmektedir. 

           Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi 

için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat 

edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir. 

 Ödemelerin; 

 

 -www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00 - 22:00 saatleri arasında), 

 

 -İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android) (02:00 - 22:00 saatleri 

arasında),  

 

 -GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android)(02:00 - 22:00 saatleri arasında),  

 

 -Anlaşmalı bankalardan, 

 

 -Vergi dairelerinden 

 

 yapılması mümkündür. 

         

                                          Saygılarımızla 

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


