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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 14.02.2019 

         Sayı  : 2019/24 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

  -2018 Yılı 4’üncü Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi 

Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Akşamına Kadar 

Uzatılmıştır. 

 

 -Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Hakkında Vergi 

Usul Kanunu Sirküler Taslağı Kamuoyu ile Paylaşıldı. 

 -Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:306) Kamuoyu ile Paylaşıldı. 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Mührün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması 

ve Kaybolması Hakkında Duyuru Yayımlamıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 2018 Yılı 4’üncü Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi 

Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Akşamına 

Kadar Uzatılmıştır. 

 

 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi 

Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 

verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.  

 Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 

14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de 

kapsamaktadır. 

          Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, 

beyan edilen vergilerin kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeneceği tabiidir. 

2. Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Hakkında Vergi Usul 

Kanunu Sirküler Taslağı Kamuoyu ile Paylaşıldı. 

 Bilindiği gibi, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun’la 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 



 
 
 

2 
 
 
 

iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesi kapsamlı bir şekilde 

yeniden düzenlenmiştir.  

 2004 sayılı Kanun uygulamasında konkordato süreci (geçici mühlet, kesin 

mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) çeşitli aşamalarda 

düzenlenmiştir.  

 Konkordato halindeki borçlulardan olan alacakların, V.U.K’nun şüpheli veya 

değersiz alacaklara yönelik hükümleri karşısındaki durumu, detaylı bir şekilde 03.12.2018 

tarih ve 2018/239-8 sayılı Özel Bültenimizde yer almaktadır. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı da web sayfasına koyarak kamuoyunun bilgisine ve 

görüşüne sunduğu Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağı ile konkordato sürecindeki 

aşamalar itibariyle konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların, V.U.K’nun 

323’üncü maddesi kapsamında şüpheli alacak karşılığı uygulamasına ilişkin 

açıklamalara yer vermiştir.  

 Söz konusu sirküler taslağına, GİB portali haberler menüsünden ulaşabilirsiniz. 

3. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:306) Kamuoyu ile Paylaşıldı. 

 Seri No:306 Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 7161 sayılı ve 7162 sayılı 

Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere yönelik açıklamalar yer 

almaktadır.  

 

 Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalarımız; 22.01.2019 tarih ve 2019/17 ve 

06.02.1029 tarih ve 2019/21 sayılı Özet Bültenlerimizde yer almakta olup, değişikliğe 

uğrayan konular aşağıdaki gibidir:  

 

       -Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulaması,  

 

      -İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı 

uygulaması, 

  

      -Tazminat ödemelerinde istisna uygulaması,  

 

      -27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi,  

 

      -Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması.  

 

 Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nca çalışmalar devam ettirilmekte olup; Taslakta yer alan konuların 

geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 

kozkan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.  

 

 Söz konusu Tebliğ Taslağına GİB portalinden Mevzuat/Taslaklar menüsünden 

ulaşabilirsiniz. 
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4. Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Mührün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması 

ve Kaybolması Hakkında Duyuru Yayımlamıştır. 

 

 e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarında kullanılan Mali Mühür 

sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl olup, sertifikanın süresinin bitimine 3 ay kala Kamu 

Sertifikasyon Merkezi tarafından mükelleflere sistemde kayıtlı e-posta adreslerine, 

sertifikanın süresinin dolduğuna ilişkin bildirim yapılmaktadır.  

 

 Mali Mührün süresinin dolması nedeniyle e-Defter beratlarının kanuni süresinde 

yüklenememesi; mücbir sebep hali olarak değerlendirilmemekte ve beratların 

yüklenmesi için ek süre verilmemektedir.  

 

 Bu nedenle, mali mührün geçerlilik süresine ilişkin e-posta alan mükelleflerin 

sürenin dolmasını beklemeden yeni Mali Mühür başvurusunda bulunmaları önem arz 

etmektedir.  

 

 Mali Mührün süresinin dolmasının yanı sıra arızalanması, çalınması, kaybolması 

vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali 

Mühür edinilmesi tavsiye olunmaktadır.  
 

 

                                      Saygılarımızla 

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


