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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 07.01.2019 

         Sayı  : 2019/7 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması 

Gerekmektedir. 

 

-İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı 

Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ 

(İhracat:2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (İhracat:2018/9) 

-Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli 

Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (VUK G.T. Sıra No:504) 

 

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 02.11.2016-

31.12.2018 Tarihleri Arasında Geçilmesi Nedeniyle Verilen İdari Para Cezalarına İlişkin 

Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması 

Gerekmektedir. 

 

1.1. 2019 Yılına Ait Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı Sonuna Kadar 

Düzenlenmesi Mecburiyeti, 

 

Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler, isterlerse yıllık 

beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.  

Tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda Yeminli Mali Müşavir 

ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşme yapma işleminin OCAK ayı içinde 

tamamlanması gerekmektedir.  

Ocak ayı içinde (yani süresinde) düzenlenecek olan sözleşmelerin, 3568 sayılı 

Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Tebliğ uyarınca Şubat ayı sonuna kadar internet vergi 

dairesine elektronik ortamda girişinin yapılması zorunludur. Ayrıca YMM’ler tarafından 

vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin 

eklenmesi gerekmektedir. 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı R.G.) 
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1.2. YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamanın Sonuçları 

 

-Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî 

tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) 

İNCELENMİŞ BELGE OLARAK KABUL EDİLİR.  

Tam tasdik yaptıran işletmeler, Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma 

sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar 

incelemeye tabi tutulmazlar. (18 no.lu Tebliğ)  

-Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair kurumlar vergisi 

istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. (25 no.lu Tebliğ)  

-Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır 

söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.  

-2018 yılı aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışları 19.820.000 TL’de az olan firmalar 

beyannamelerini 4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak 

mecburiyetindedirler. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, bu 

mecburiyetten muaf olurlar.  

-Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik 

yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” 

şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan 

vermek külfetinden kurtulurlar.  

-Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir 

ve kurumlar vergisi stopajının 100.000,- TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik sözleşmesi 

düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iadesi 

mümkündür.  

-Tam tasdik yaptırılması, tasdik konusu ile sınırlı olarak mali müşavirlik hizmeti 

alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.  

2. İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı 

Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ 

(İhracat:2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 

(İhracat:2018/9) 

         Ticaret Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan 2018/9 sayılı Tebliğ ile 2017/4 

sayılı İhracat Tebliğinin belge süresi ve ek sürelerle ilgili 8’nci maddesinde, vergi resim 

harç istisnası belgesinin iptaline ilişkin 18’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

(31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı mük:4 R.G.) 

 

         Ayrıca İhracat Tebliğine vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin 

geçici 2’nci madde ilave olunmuştur. Düzenleme yayım tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 
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3. Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak 

Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (VUK G.T. Sıra No:504) 

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414/3. maddesinde; “Bu Kanunda yer alan 

maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza 

miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had 

ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle 

tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise 

iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine 

getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.  

 

        Bilindiği gibi 503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılına ait yeniden değerleme 

oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir. 

 

        Bu hükümler uyarınca Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115,153/A, 177, 232, 

252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde 

yer alan hadlerin 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak miktarları 

2018 yılında uygulanan tutarların 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) 

artırılması suretiyle belirlenmiş olup, 504 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 

(31.12.2018 tarih ve mük:3 30642 sayılı R.G.) 

 

        Bu hadlerin değişiklikten önceki miktarları ile yeni miktarları ekli listede yer 

almaktadır. 

 

4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 02.11.2016-

31.12.2018 Tarihleri Arasında Geçilmesi Nedeniyle Verilen İdari Para Cezalarına 

İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 

 

          7159 Sayılı Kanun Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna 4 üncü geçici madde eklenmek suretiyle, 

30/2 uncu maddesi uyarınca kesilen bazı idari para cezaları için af getirilmiştir.  

 

          Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11 ile bu maddenin 

uygulamasına ilişkin açıklamalar yapmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde (yani 31.12.2018 

tarihinde) yürürlüğe girmiştir.  

 

          Söz konusu düzenlemeye göre; 02.11.2016 tarihi (bu tarih dâhil)ile 31.12.2018 

tarihleri (bu tarih dâhil) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü’nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan 

araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanun’un 30/2 maddesine göre idari para cezası 

verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecektir. Verilmiş olanlar tebliğ 

edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecektir. 
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4.1. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler  

 

         Düzenleme kapsamında olan fiillere ilişkin olarak Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın;  

 

         -İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek,  

 

         -Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek,  

 

         -Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine 

bildirilmeyecektir.  

 

4.2. Vergi dairelerince yapılacak işlemler  

 

          Kanun kapsamında olan fiillere ilişkin olarak takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş 

idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin 

terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.  

 

          Geçici 4 üncü maddede “…varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar 

hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip 

giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.” hükmü yer 

aldığından, 

 

          Bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf 

olduğu dava bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle 

“mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için” ilgili 

mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.  

 

4.3. Ödenen tutarların iadesi  

 

          Kanun kapsamına giren idari para cezalarından ödenmiş olanların iadesi, 

ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır.  

 

          Ödemenin;  

 

         -Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. 

(PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi 

dairesine gönderilmek üzere,  

 

         -Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya 

anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi’ne gönderilmek üzere,  

herhangi bir vergi dairesine bu Özet Bültenimiz ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 

28.02.2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. 
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          Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı 

gün elektronik ortamda iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29.03.2019 tarihine 

kadar gerçekleştirilecektir.  

 

          Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler 

dışında muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde, ödemenin yapıldığı 

muhasebe birimine bu Özet Bültenimiz ekinde yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri 

içeren bir dilekçe ile 28.02.2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. İade 

işlemleri ilgili muhasebe birimi tarafından 29.03.2019 tarihine kadar yapılacaktır.  

 

                            Saygılarımızla 

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

 


