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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 16.01.2018 

        Sayı  : 2018/7 

 Değerli Müşterimiz;                                                       

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

 

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak 

Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar  

  

Madde No Konusu 2018 Yılında 

Uygulanacak Tutar (TL) 

 

 

177 

Bilanço hesabı esasına göre 

defter tutma hadleri 

-Yıllık alımların tutarı 

-Yıllık satışların tutarı 

-Yıllık gayrisafi iş hasılatı 

-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış 

tutarının toplamı 

 

190.000 

260.000 

100.000 

190.000 

232 Fatura kullanma mecburiyeti                  1.000 

313 Doğrudan gider yazılacak 

demirbaş ve peştamallıklar 

                 1.000 

 

 

 

 

 

 

352 

 

 

 

 

 

Birinci derece usulsüzlük cezası 

1-Sermaye şirketleri  

 

2-Sermaye şirketleri dışında kalan 

birinci sınıf tüccarlar ve serbest 

meslek erbabı 

 

3-İkinci sınıf tüccarlar 

 

4-Yukarıdakiler dışında kalıp 

beyanname usulüyle gelir 

vergisine tabi olanlar 

 

5-Kazancı basit usulde tespit 

edilenler  

 

6-Gelir vergisinden muaf esnaf 

 

 

 

 

                 148 

 

                   90 

 

 

                   45 

 

 

                   21 

 

 

                  12 

 

 

                5,70 
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İkinci derece usulsüzlük cezası 

 

1-Sermaye şirketleri 

 

2-Sermaye şirketleri dışında kalan 

birinci sınıf tüccarlar ve serbest 

meslek erbabı 

 

3-İkinci sınıf tüccarlar 

 

4-Yukarıdakiler dışında kalıp 

beyanname usulüyle gelir 

vergisine tabi olanlar 

 

5-Kazancı basit usulde tespit 

edilenler 

 

6-Gelir Vergisinden muaf esnaf 

 

               80 

 

               45 

 

                21 

 

                12 

 

                    5,70 

 

 

               3,20 

 

 

 

 

 

 

 

353 

 

Fatura ve benzeri evrak 

verilmemesi ve alınmaması ile 

diğer şekil ve usul hükümlerine 

uyulmaması 

 

1-Fatura, gider pusulası, müstahsil 

makbuzu, serbest meslek 

makbuzu verilmemesi, alınmaması 

 

-Bir takvim yılı içinde her bir belge 

nev’ine ilişkin olarak kesilecek 

toplam ceza 

 

2-Perakende satış fişi, ödeme 

kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu 

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 

irsaliyesi yolcu listesi, günlük 

müşteri listesi ile Maliye 

Bakanlığınca düzenleme 

zorunluluğu getirilen belgelerin 

düzenlenmemesi, kullanılmaması 

veya bulundurulmaması 

 

-Her bir belge nev’ine ilişkin olarak 

her bir tespit için toplam ceza 

 

 

 

 

 

                240 

 

             120.000 

 

 

 

               240 

 

 

 

 

             12.000 
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-Her bir belge nev’ine ilişkin bir 

takvim yılı içinde kesilecek toplam 

ceza 

 

6-Belirlenen muhasebe 

standartlarına, tek düzen hesap 

planına ve mali tablolara ilişkin 

usul ve esaslar ile muhasebeye 

yönelik bilgisayar programlarının 

üretilmesine ilişkin kural ve 

standartlara uyulmaması 

 

7-Kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak 

işlemlerde kullanılma zorunluluğu 

getirilen vergi numarasını 

kullanmaksızın işlem yapanlara 

            120.000 

 

 

 

 

 

              5.700 

 

 

 

 

 

 

               290 

 

 

 

 

 

 

Mük. Madde 

355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 

257 ve mükerrer 257. Madde 

hükmüne uymayanlar için ceza 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest 

meslek erbabı hakkında 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan 

çiftçiler ile kazancı basit usulde 

tespit edilenler hakkında 

 

3-Yukarıdaki bentlerle yazılı 

bulunanlar dışında kalanlar 

hakkında 

 

-Tahsilat ve ödemelerini banka, 

benzeri finans kurumları veya 

posta idarelerince düzenlenen 

belgelerle tevsik etme 

zorunluluğuna uymayanlara bir 

takvim yılı içinde kesilecek toplam 

özel usulsüzlük cezası 

 

 

 

             1600 

 

                800 

 

                400 

 

 

 

        1.200.000 

 

 

 

370 

İzaha davet 

-Kullanılan sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge tutarı 

          

              57.000 
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2. İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden 

Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin 

Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 

 

 Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya 

tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı 

desteği süresi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir 

eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. 

 

3. Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılıp Sayılmayacağına İlişkin SGK Duyuru 

Yayımlamıştır. 

 

 Yayımlanan duyuruda; basın yayın organlarında konuyla ilgili gerçeği 

yansıtmayan haberler yapıldığı ve bu doğrultuda stajyer veya öğrencilerin sigortalılık 

başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişikliğin 

olmadığı belirtilmiştir. 

 

4. Bazı Vergi Kanunlarındaki Tarih, Süre, Tutar, Had ve Oranların Yeniden Tespitine 

İlişkin Karar Yayımlanmıştır. (2017/11176 Sayılı BKK, 01.01.2018 tarih ve 30288 

Sayılı RG.) 

 

 -Binek otolara ait ÖTV’nin hangi oran üzerinden hesaplanacağına ilişkin 

rakamsal limitler yükseltilmiştir. Yapılan artırım yaklaşık enflasyon artış oranında olup, 

binek oto satış fiyatlarında enflasyon ve /veya kur farkından kaynaklanan bir üst orana 

tabi olma durumunu önlemeye yöneliktir. 

 

 -ÖTV Kanununa ekli III sayılı Listeye dahil edilerek ÖTV’ye tabi hale getirilen 

makaronlar için nispi vergi oranı % 0(sıfır), birim başına asgari maktu vergi tutarı 0,0500 

TL olarak belirlenmiştir. 

 

 -Çiftçilere tarıma yönelik azami 15.000 TL’na kadar kredilere KKDF kesintisi % 

0(sıfır) olarak belirlenmiştir. 

 

 -Tütün Fonu ile ilgili kararın 2/1. maddesinde yer alan 300 dolar/ton ibaresi 150 

dolar/ton şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 -Bireysel katılım yatırımcıları için uygulanan indirim süresi 31.12.2022 tarihine 

kadar uzatılmıştır.(GVK geç. md:82) 

 

5. 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri 

 

 5.1.Konutlara ait çevre temizlik vergisi 

 

 Bilindiği üzere konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak 

ve su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir. 2017 yılı için metreküp 

başına büyükşehir belediyelerinde 28 kr, diğer belediyelerde 21 kr olarak 

uygulanmaktaydı. 01.01.2018 tarihinden itibaren büyükşehir belediyelerinde 32 kr, 

diğer belediyelerde 24 kr olarak belirlenmiştir. 
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    5.2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 

 

 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, Kanunda 

yazılı tarifeye göre alınmaktadır. Büyükşehirlerde bu vergiler % 25 artırımlı 

uygulanmaktadır. 2018 yılı için geçerli tarife aşağıdaki gibi ilan edilmiştir.(Belediye 

Gelirleri Genel Tebliği Seri No:50) 

 

 Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre 

 Temizlik Vergisi 

 

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1. Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece 

1.Grup 2.900 2.200 1.800 1.600 1.370 

2.Grup 1.800 1.370 1.100    900    800 

3.Grup 1.370    900    800    570    450 

4.Grup    570   450    340    290    220 

5.Grup    340   290    200    190    160 

6.Grup   190   160    100     90     68 

7.Grup    68    53        37     32     24 

 

 Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 

 

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece 

1.Grup 3.625 2.750 2.250 2.000 1.172 

2.Grup 2.250 1.712 1.375 1.125 1.000 

3.Grup 1.712 1.125 1.000    712    562 

4.Grup   712    562    425    362    275 

5.Grup   425    362    250    237    200 

6.Grup   237    200    125    112      85 

7.Grup    85     66     46      40     30 

 

 

                        Saygılarımızla 

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


