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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 22.11.2018 

         Sayı  : 2018/89 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

           Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-Dövizli Sözleşmelerin Türk Parasına Uyarlanmasında Damga Vergisi Uygulaması, 

 

-Nihai Ana Şirketi Türkiye’de Bulunan Çok Uluslu Şirketlerden OECD Düzenlemeleri 

Kapsamındaki Ülke Bazlı Raporlama Yükümlülüğü Bulunanların 2017 Hesap Dönemi 

İçin Raporlamasını Yurt Dışındaki İştirakleri Aracılığıyla Yapmalarını Öneriyoruz. 

 

-SGK’da 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İlişkin Tecil ve Taksitlendirme 

İşlemleri, 

-SGK Emeklilik İşlemleri Konulu Genelge Yayımlamıştır. (06.11.2018 tarih ve 2018/38 

sayılı) 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Dövizli Sözleşmelerin Türk Parasına Uyarlanmasında Damga Vergisi Uygulaması 

 

          “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar”ın” uygulanması kapsamında, döviz cinsinden kararlaştırılmış 

sözleşmelerdeki bedellerin Türk parası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen 

kağıtlarda damga vergisi uygulaması aşağıda yer almaktadır. 

 

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu ya da özel 

kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi 

bulunmaktadır. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde değişikliğe 

ilişkin kağıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, anılan Karar kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan 

sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası (TL) olarak yeniden belirlenmesine ilişkin 

düzenlenen kağıtların; 

-Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir 

değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması, 

-Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk 

sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği 
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tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun 

çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi, 

-İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması, 

şartlarını birlikte taşıması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga 

vergisi aranmayacaktır. 

Diğer taraftan, sözleşme bedelinin Türk Lirasına uyarlanmasına yönelik 

düzenlenen kağıdın, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir 

değişiklik yapılmaksızın, düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz 

satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi 

durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması 

kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami 

tutardan ödenmiş olması halinde ise, değişikliğe ilişkin kağıdın yukarıda belirtilen 

nitelikleri haiz olması kaydıyla, artan bedel nedeniyle bu kağıttan ayrıca damga vergisi 

aranmayacaktır. 

Bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme 

yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki 

unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler 

çerçevesinde damga vergisi aranılacağı tabiidir. 

Örnek 1: 

05.05.2016 tarihinde toplam sözleşme bedeli 100.000 USD olan bir sözleşme 

imzalandığını; 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 2016 tarihli sözleşmenin 

diğer koşullarında bir değişiklik olmaksızın sözleşme bedelinin Türk parası ile değiştirilmesi 

için 14.09.2018 tarihinde ilk sözleşmeye atıf yapan bir sözleşme düzenlenmiş olduğunu 

varsayalım (14/9/2018 tarihinde geçerli TCMB döviz satış kuru 1 USD=6,3681). 

İlk sözleşmedeki toplam tutarın değiştirilmesi durumunda; 

Değişikliğe ilişkin sözleşmenin düzenlendiği 14.09.2018 tarihi itibarıyla 05.05.2016 

tarihli sözleşmenin toplam bedeli, (100.000 USD *6,3681) 636.810 Türk Lirası olarak 

dikkate alınacaktır. Buna göre, bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin 14.09.2018 

tarihli sözleşmede, 

-Bedelin 636.810 Türk Lirası veya altında bir bedel olarak belirlenmesi 

durumunda, değişikliğe ilişkin kağıt nedeniyle damga vergisi aranmayacaktır. 

-Bedelin 636.810 Türk Lirasını geçmesi halinde, değişikliğe ilişkin kağıt için artan 

tutar üzerinden nispi damga vergisi alınacaktır. 

İşin bir kısmının gerçekleşmesi nedeniyle bakiye tutarın değiştirilmek istenmesi 

durumunda: 

Değişikliğe ilişkin sözleşmenin düzenlendiği 14.09.2018 tarihi itibarıyla 05.05.2016 

tarihli sözleşmeye konu işin %60’ının tamamlandığı durumda, kalan %40’lık kısmı için ilk 

sözleşmenin bedeli, (40.000 USD *6,3681) 254.724 Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır. 

Buna göre, işin kalan kısmına ilişkin bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine yönelik 

düzenlenen 14.09.2018 tarihli sözleşmede, 
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-Bedelin 254.724 Türk Lirası veya altında bir bedel olarak belirlenmesi 

durumunda, değişikliğe ilişkin kağıt nedeniyle damga vergisi aranmayacaktır. 

-Bedelin 254.724 Türk Lirasını geçmesi halinde, artan tutar üzerinden nispi damga 

vergisi alınacaktır. 

Örnek 2: 

05.05.2016 tarihinde 10 yıllık sözleşme imzalandığını, sözleşmede yıllık bedelin 

10.000 USD, toplam sözleşme bedelinin ise 100.000 USD olduğu belirlemelerine yer 

verildiği; daha sonra 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 20.09.2018 tarihinde 

sözleşme bedelinin Türk parasına çevrildiğini ve sözleşme süresinin de aynı bedelle 1 yıl 

uzatıldığı varsayıldığında, sözleşmenin Türk Lirasına çevrilmesinde bedel artmasa dahi 

süre uzatımı nedeniyle uzatılan süre için belirlenen yeni bedel ve uzayan süre dikkate 

alınmak suretiyle damga vergisi hesaplanması gerekecektir. 

Diğer taraftan, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu 

sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu 

sözleşme ihtiva ettiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi 

damga vergisine tabi olacaktır. 

2. Nihai Ana Şirketi Türkiye’de Bulunan Çok Uluslu Şirketlerden OECD 

Düzenlemeleri Kapsamındaki Ülke Bazlı Raporlama Yükümlülüğü Bulunanların 

2017 Hesap Dönemi İçin Raporlamasını Yurt Dışındaki İştirakleri Aracılığıyla 

Yapmalarını Öneriyoruz. 

 

Bilindiği gibi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin olarak yapılması gereken belgelendirme konusunda 

değişikliğe gitmiş ve Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) ve Ana Rapor (Master File) 

düzenlemeleri getirmiştir.  

Bu kapsamda genel olarak 01.01.2016 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri 

için, bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam 

konsolide grup geliri 750 milyon EURO (tutar bazı ülkelerde değişiklik gösterebilmektedir) 

ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesi tarafından, 

raporlanan hesap döneminden sonraki 12’nci ayın sonuna kadar, Ülke Bazlı 

Raporlama yapılması ve bu raporun elektronik ortamda sunulması öngörülmektedir.  

Nihai Ana İşletme: Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu devlette 

uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal 

tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu devlette borsada işlem 

görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hakim işletmesini ifade 

etmektedir.   

Buna ilave olarak 01.01.2016 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için, Çok 

Uluslu İşletmeler Grubu kapsamında bulunan ve bir önceki hesap dönemi 

bilançosundaki aktif büyüklüğü ve net satış hasılat tutarı 50 milyon EURO (tutar bazı 

ülkelerde değişiklik gösterebilmektedir) ve üzerinde olan işletmeler tarafından kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilme süresini takip eden ikinci ayın sonuna kadar bir “Ana 

Rapor” hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye 

ibraz edilmesi gerekliliği öngörülmektedir.  
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Çok Uluslu İşletmeler Grubu: Farklı devletlerde mukim olan iki veya daha fazla 

işletmenin dahil olduğu grubu veya bir devlette mukim olan ve bir başka devlette iş 

yeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olan 

bir işletmenin dahil olduğu grubu ifade etmektedir.  

Grup: Ortaklık ya da kontrol ilişkisi aracılığıyla bağlı olan ve yürürlükteki muhasebe ve 

finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması 

gereken ya da gruptaki herhangi bir işletmenin hissesi borsada işlem görse idi, 

konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan, işletmelerin tümünü ifade 

etmektedir.  

Ayrıca yine bazı ülkelerde Ülke Bazlı Raporlama yapılacaksa hangi ülkeden 

yapılacağına dair bildirim yükümlülükleri getirilmiştir.  

Birçok ülke OECD ile paralel hareket etmiş ve 2017 hesap dönemleri için 

elektronik ortamda verilmesi gereken Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin mevzuat 

değişikliklerini tamamlamıştır.  

          Türk vergi idaresi ise bu kapsamda, 16 Mart 2016 tarihinde 3 Seri No.lu Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği (3 Seri No.lu 

Tebliğ)’ni TASLAK olarak yayımlamıştır.  

          Söz konusu tebliğ ile Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporlamayı ve ana raporu da içeren 

üç aşamalı belgelendirme sistemine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür. Ancak söz 

konusu Tebliğ Taslağı’nın 2018 yılı içerisinde yayımlanması ihtimali bir hayli zayıflamıştır.  

          İlgili mevzuatın Türkiye’de henüz yürürlüğe girmemesi sebebiyle; iştiraklerinin 

bulunduğu ülkede 01.01.2017 ve sonrasında biten hesap dönemlerine ilişkin Ülke Bazlı 

Raporlama yükümlülüğü başlayan çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki nihai ana 

işletmelerinin Ülke Bazlı Raporlamalarını ilgili mevzuatın yürürlüğe girdiği bir ülkede 

bulunan iştirakini vekil işletme (surrogate company) olarak atayıp, raporu kendi 

namına o ülkede ibraz etmesi gerekmektedir. Hesap dönemleri normal takvim yılı olan 

işletmeler için bu tarih 31.12.2018’dir. 

 

          Buna göre örneğin, 2016 hesap dönemi konsolide grup cirosu 750 milyon Euro’yu 

geçen (A) Holding’in nihai ana şirketi Türkiye’de yer alıyor ve A Holding’in konsolide 

tablolarına giren iştiraklerinden herhangi bir tanesi Hollanda, Lüksemburg, Almanya, 

ABD, İngiltere, Romanya, İrlanda, Katar vs. gibi Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü 

yürürlüğe girmiş bir ülkede bulunuyorsa; A Holding’in 2017 hesap dönemine ilişkin 

raporlama yükümlülüğü Türkiye’de Ülke Bazlı Raporlama mevzuatı yürürlüğe girmediği 

için iştirakin bulunduğu bu ülkelerden herhangi birinde yapılacaktır. A Holding’in hesap 

dönemi takvim yılı ise bu raporun en geç 31.12.2018 tarihine kadar verilmesi 

gerekmektedir.  

          Dikkat edilmesi gereken nokta iştirak tarafından verilecek raporda sadece ilgili 

iştirakin değil bütün grubun verilerine yer verilecektir. Birden fazla iştirakte Ülke Bazlı 

Raporlama yükümlülüğü olsa da raporun tek bir iştirakin bulunduğu ülkede verilmesi 

yeterlidir.  

          Ülke Bazlı Raporlamada genel olarak aşağıdaki bilgiler istenmektedir.  

         -Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir miktarı, 

vergi öncesi kar/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar 
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vergisi, nominal sermaye, geçmiş yıl karları (dağıtılmamış karlar), çalışan sayısı ile nakit 

ve nakit benzeri dışında maddi duran varlıklar,  

         -Çok uluslu işletmeler grubunun her bir işletmesinin adı/unvanı, kurulduğu yer 

(faaliyette bulunduğu yer kurulduğu yerden farklı ise faaliyette bulunduğu yer dahil) ile 

ana ticari faaliyetlerinin mahiyeti.  

          Bunun dışında her ülkenin kendi mevzuatına göre Ülke Bazlı Raporlama yapılan 

ülkenin bildirilmesi (notification) gerekebilmektedir.  

3. SGK’da 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İlişkin Tecil ve Taksitlendirme 

İşlemleri 

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci 

maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A 

maddeleri kapsamında farklı usullere göre yürütüleceğinden; 

 

          -S.G.K 2011/53 sayılı Genelgenin Birinci kısım ikinci Bölümünün “2.Tecil ve 

taksitlendirme işlemleri” başlığı “2. 48 inci madde kapsamında tecil ve taksitlendirme 

işlemleri” şeklinde değiştirilmiş, 

 

          -Birinci Kısım, ikinci Bölümüne 3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve 

taksitlendirme işlemleri” başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir. 

 

           Buna göre; 

 

          -01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihi itibariyle 1 yılı 

aşmayan sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi 

kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemi kapsamında uyumlu prim borçlusu sayılarak 

tecil ve taksitlendirmeden faydalanabilmek için gerekenler;  

 

a)Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olunması,  

 

b) Ünite de en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,  

 

c) Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim 

hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş 

olması,  

 

d) Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,  

 

e) Mali açıdan çok zor durumun bulunması,  

 

f) Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b 

sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması.  

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların bağlı 

bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak 

başvuru yapmaları gerekmektedir.  
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4. SGK Emeklilik İşlemleri Konulu Genelge Yayımlamıştır. (06.11.2018 tarih ve 

2018/38 sayılı) 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 15.11.2018 tarihinde Emeklilik İşlemleri hakkında genelgesi yayımlanmıştır.  

 

Emeklilik işlemleri ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 

Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 

Kanuna göre borçlanılan süreler dikkate alınarak bağlanan aylıklara ilişkin uygulama 

usul ve esasları genelge ile açıklanmıştır.  

 

          Kanuna göre sigortalı sayılanlar belirtilmiş olup, sigortalılık, hizmet kayıtları ve buna 

ilişkin Genelgede yer almayan hususlar ile ilgili olarak 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı 

“Sigortalılık İşlemleri” konulu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

 

                             Saygılarımızla 

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


