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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 27.06.2018 

         Sayı  : 2018/47 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu başlıkları; 

 

 -Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kriteri Değiştirilmiştir. 

 -Prim Desteğine ilişkin 2018/22 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.(4447 sayılı Kanun 

geçici md:19) 

 -7143 Sayılı Kanunun Getirdiği Yapılandırma İmkanlarından Yararlanmak 

İsteyenlerin Başvuru Alternatifleri, 

 -Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri E-Beyanname Sisteminden 

Verilebilmektedir. 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.       

 

B. Konu özetleri;  

1. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kriteri Değiştirilmiştir. 

 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 

(24.06.2016 tarih ve 30458 sayılı R.G)  

 Değişiklik Yönetmeliği ile küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) kriterlerinden 

yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 40 Milyon TL olma sınırı 

125 Milyon TL’ye yükseltilmek suretiyle KOBİ tanımı genişletilmiştir.  

 Yine, KOBİ’lerin kendi içinde sınıflandırılmasını düzenleyen 5’inci maddede 

değişiklik yapılmıştır. 

 Buna göre; 

 -Mikro işletme sınırı 1 Milyon TL’den 3 Milyon TL’ye, 

 -Küçük işletme sınırı 8 Milyon TL’den 25 Milyon TL’ye, 

 -Orta büyüklükteki işletme sınırı da 40 Milyon TL den 125 Milyon TL’ye  

yükseltilmiştir.  
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2. Prim Desteğine ilişkin 2018/22 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.(4447 sayılı Kanun 

geçici md:19) 

 4447 sayılı Kanun’un Geçici 19. maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin 

2018/22 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile 4447 sayılı Kanun’un 

geçici 19. maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

 Genelge’de destekten yararlanılabilmesi için sigortalı ve işveren açısından 

genel şartlara yer verilmiştir.  

 Söz konusu teşvikten; 

 -01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında yararlanılabilecek olup Genelge ile 

teşvikten yararlanılabilecek süreye ilişkin detaylar,  

 -İşsizlik Fonu tarafından karşılanacak destek tutarının nasıl hesaplanacağı, 

 -Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler,  

 -Diğer teşvik kanunlarından yararlanan işverenlerin söz konusu teşvikten 

yararlanabilme şartları,  

 -Destekten yararlanmak için yapılması gereken işlemler, 

 -5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde on gün ve 

üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin teşvikten yararlanabilme, 

konuları detaylıca açıklanmıştır.  

3. 7143 Sayılı Kanunun Getirdiği Yapılandırma İmkanlarından Yararlanmak 

İsteyenlerin Başvuru Alternatifleri 

 Bilindiği gibi, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

 Söz konusu Kanunla,  

 

 -31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında 

güncelleme,  

 

 -Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,  

 

 -Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,  

 

 -Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 

indirim,  

 

 -Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin 

silinmesi,  

 

 -Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,  

 

 -İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale 

getirilmesi,  
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 -Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,  

 -İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,  

 -Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,  

 -Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,  

 -Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,  

 -Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,  

 -Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,  

gibi önemli imkanlar getirilmiştir. Bunlardan yararlanma süreleri 29.05.2018 tarih ve 

2018/32 sayılı Özet Bültenimizde yer alan Vergi Affı Takvimi ile bilgilerinize sunulmuştur.  

 Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için 31 Temmuz 2018 

tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kanundan 

yararlanmak isteyen borçlular doğrudan bağlı oldukları vergi dairelerine 

başvurabilecekleri gibi,  

 -Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet ana sayfasında, Hızlı Erişim 

alanında yer alan interaktif vergi dairesi aracılığıyla kullanıcı şifresi veya e-devlet şifresi 

ile,  

 -e-devlet hizmet kapısında (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı logosu 

altında T.C Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile,  

de hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler.  

4. Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri E-Beyanname Sisteminden 

Verilebilmektedir. 

 Bilindiği gibi, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı 

Kanun kapsamındaki vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin tüm 

başvurular Kanunun yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinde alınmaya başlanmıştır.  

 Kanun kapsamında verilecek matrah ve vergi artırımı beyannameleri de 13 

Haziran 2018 tarihinden itibaren e-Beyanname Sistemi üzerinden verilebilmektedir. 

5. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksitinin 30 Haziran 

2018 Tarihine Kadar Ödenmesi 

 Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası aidatları ilk taksitinin  30 Haziran 2018 

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 

 Yönetmeliğe göre yıllık aidat yanında odalara her yıl için; 

 

 -Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde 

gösterilen ticarî kazanç toplamı,  
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 -Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin 

beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı, 

 

üzerinden binde beş oranında munzam aidat ödenmektedir. 

 

 Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve 

Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Bu tarihler 2018 yılı için aşağıda belirtilmiştir.  

 

 -1.Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran2018   

 

 -2.Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim 2018  

  

              

       Saygılarımızla 

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


