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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 25.03.2019 

         Sayı  : 2019/43 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme 

Süreleri Uzatılmıştır. 

 

 -İkinci El Oto Ticareti ile Uğraşanların % 18 Oranında KDV Ödeyerek Satın 

Aldıkları Araçların Tesliminde de % 18 Oranında KDV Hesaplanacaktır. 

 

 -SGK 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 19. Maddesi Gereğince Uygulanacak Olan 

Ücret ve Prim Desteğine İlişkin Genelge Yayımlamıştır. 

 

 -SGK Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin (APHB) 

E-Bildirge V.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi Hakkında Genel Yazı 

Yayınlamıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme 

Süreleri Uzatılmıştır. 

 

 22 Mart 2019 tarihli ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 

 

 -25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 

Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme 

süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar, 

 

 -25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık 

Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati 

bitimine kadar 

 

uzatılmıştır. 

 

 Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün 

sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. 
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2. İkinci El Oto Ticareti ile Uğraşanların % 18 Oranında KDV Ödeyerek Satın 

Aldıkları Araçların Tesliminde de % 18 Oranında KDV Hesaplanacaktır. 

 

 İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce; 

 -2007/13033 sayılı Karar’ın 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı (% 

18) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, 

 -Bu araçların alımında uygulanan KDV oranının (yani % 18’in) uygulanacağı 

düzenlenmiştir. (Cumhurbaşkanı 845 sayılı Kararı) 

 Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan açıklamada; bu 

düzenlemenin, ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım 

satımlarında KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla yapıldığı 

ve bu mükelleflere aldığı KDV oranından araçları satabilme imkânı getirildiği 

belirtilmektedir. 

 

3. SGK 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 19. Maddesi Gereğince Uygulanacak Olan 

Ücret ve Prim Desteğine İlişkin Genelge Yayımlamıştır. 

 

         7166 sayılı Kanunla; istihdam teşviki olarak bilinen, ücret ve prim desteği 

düzenlemesi yapılmıştır. Söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.03,2019 tarihli 2019/7 sayılı 

Genelge ile açıklanmıştır. (22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı R.G) 

 

         01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve 7103 sayılı Kanunla 

uygulanan sigorta prim desteğine ek olarak bu tarih aralığında işe alınan sigortalılar 

için ayrıca 3 aylık süre için gün sayısı x 67,36 TL ücret desteği de verilecektir.  

 

 Bu destekten yararlanabilmenin en önemli şartı işe alınan sigortalının, iş 

sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları 

tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesinin feshedilmemesidir.  

 

 Teşvikten yararlanmanın diğer şartları ise sigortalı ve işyeri yönünden ayrı ayrı ele 

alınabilir.  

 

 Buna göre;  

 

 Sigortalı Yönünden;  

 

 -01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,  

 

 -Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,  

 

 -İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı olarak 

bildirilmemiş olması,  
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         İşyeri Yönünden;  

 

 -Özel sektör işvereni olması,  

 

 -2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda 

bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,  

 

 -İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe 

alındıkları tarih itibariyle 9 aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin 

çalıştırılması,  

 

 -Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 

yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  

 

 -Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  

 

 -Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası 

ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,  

 

 -Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen 

çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,  

 

        Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

        Bu şartların sağlanması halinde;  

 

       -2019 Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart, Nisan  

 

       -2019 Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan, Mayıs  

 

       -2019 Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs, Haziran  

dönemleri boyunca ücret desteğinden faydalanılabilecektir.  

 

       Genelgede, işten çıkış kodu “1, 4, 5, 15, 17, 19, 20, 22, 25 ve 34 olan sigortalıların, 

iş sözleşmesinin işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence 

feshedilmesi halinde o sigortalılar için yararlanılan ücret destek tutarının gecikme 

cezası/zammı ile birlikte geri alınacağı’’ belirtilmiştir.  

 

       İşe alınan sigortalının 9 aylık süre içerisinde aşağıda belirtilen işten ayrılış kodları ile 

işten çıkışı yapılması durumunda, SGK tarafından faydalanılan destek tutarı Kurum 

tarafından gecikme zammı ile beraber geri istenilecektir.  

 

       Ücret desteğinden faydalanma durumu işverenin inisiyatifine bırakılmış olup, bu 

kapsamda ücret desteğinden yararlanmak istenilip istenilmediğine karar verilmesi 

gerekmektedir.  
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4. SGK Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin (APHB) 

E-Bildirge V.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi Hakkında Genel 

Yazı Yayınlamıştır. 

 

 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü ve 5 inci maddesine tabi sigortalılar ile sosyal 

güvenlik destek primine tabi sigortalılar için işverenlerce cari aya ilişkin düzenlenecek 

aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde,  

 

         Süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün 

bulunmadığından, süresi dışında verilen aylık prim hizmet belgelerinin kağıt ortamında 

düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik 

merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekte idi.  

 

        Ancak, SGK tarafından 14.03.2019 tarih ve 99779835 sayılı Genel Yazı ile yapılan 

değişiklikle; 

 

 -Yasal süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında "(B)-

Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile SGK internet sayfasında bulunan “e-SGK-

İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir.  

 

 Söz konusu uygulama 2008/10. Ay aylık ve prim hizmet belgesi ve sonrası 

dönemlere ilişkin olarak kullanılabilecek olup, "(B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” 

kodu ile belgelerini gönderebileceklerdir.  

 

 Sisteme yüklenen belgeler gerekli incelemeler yapılarak onaylanabilmesi 

amacıyla bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezinin onay 

ekranına düşecek ve ilgili ünitenin onayının ardından tahakkuk ve hizmet kayıtları 

oluşacaktır. İşverenlerce sisteme kaydedilen belgeler için toplu onay 

yapılamayacaktır. 

 

 Ünite tarafından denetime gönderilen belgelerin tahakkuk kısmı denetime sevk 

ile oluşacak ve işverenlerce oluşturulan tahakkuk ödenebilecektir. Bu tür belgelerin 

hizmet kayıtları denetim neticesine göre oluşturulacaktır.  

 

 İşverenler sisteme kaydetmiş oldukları belgelerin ne aşamada olduğuna ilişkin 

bilgiye e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” 

menüsü üzerinden ulaşabileceklerdir. 

  

                                Saygılarımızla 

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


