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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 23.06.2017 

        Sayı  : 2017/32 

  

 

                                                 

 Değerli Müşterimiz; 

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.   

 

1. Kağıt Ortamındaki Defterlerin Kapanış Tasdikleri 30 Haziran 2017 

Tarihine Kadar Yapılmalıdır. 

 

 Ticari defterlere ilişkin tebliğin 15 inci maddesince; yevmiye defterinin, 

izleyen hesap döneminin altıncı(Haziran) ayının sonuna kadar notere ibraz edilip 

son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile 

onaylanması zorunludur.  

 

 Türk Ticaret Kanunu’nda kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve 

yönetim kurulu karar defteri(Ocak ayında) ile sınırlandırılmıştır. Envanter defteri ile 

defteri kebir için bir zorunluluk yer almamaktadır. Ancak muhtemel ticari 

ihtilaflarda, defterlerin delil olma özelliği bulunduğundan kapanış tasdikinde yarar 

bulunmaktadır. 

 

 E-Defter kapsamında tutulan yevmiye ve defteri kebir için; elektronik defter 

beratı kapanış onayı olduğundan, başkaca onay yapılmayacaktır. 

 

2. Sigortalının Aynı İşverenin Farklı İşyerine Nakil Edilmesinde Dikkat 

Edilecek Hususlar, 

 

 Bilindiği üzere sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı 

işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya 

başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine 

nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş 

bildirgesinin yasal süresi dışında yapılsa dahi idari para cezası uygulanmamaktadır.  

 

 Yapılan yeni düzenleme ile sigortalının işten ayrılış bildirgesinin e-bildirge 

sistemi üzerinden verilmesi esnasında, sigortalının nakil olacağı işyeri sicil 

numarasının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

 

 Nakil yapılan işyeri aynı tüzel kişiliğe ait bir işyeri olmaması (vergi 

numaralarının farklı olması) halinde yasal süresi dışında yapılan işten ayrılış ve işe 

giriş bildirgeleri için idari para cezası uygulanacaktır. İşten ayrılış bildirgesinin e–

bildirge sistemi üzerinden yüklenmesi esnasında sicil numarasının tamamını boşluk 

bırakmadan girilmesi gerekmektedir.   
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3. Toplu İş Sözleşmesi İmzalamış İşverenlere, 2017 Yılında Sağlanacak 

Asgari Ücret Desteği Günlük Kazanç Tutarının Belirlenmesi 

Konusunda S.G.K Duyuruda Bulunmuştur. 

 

 6824 sayılı Kanunla; toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait 

işyerleri için 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için 

sağlanacak asgari ücret destek tutarına esas günlük kazanç tutarı 164,70 TL olarak 

belirlenmiştir.    

 

 İlgili düzenlemeye ilişkin olarak SGK tarafından duyuru yayımlanmıştır. Söz 

konusu duyuruda; “ÇSGB, Çalışma Genel Müdürlüğü Sendika Üyeliği ve İstatistik 

Daire Başkanlığına” müracaat ederek, 01.05.2017 ila 31.12.2017 tarihi arasındaki 

dönemlere ilişkin, ilgili destekten yararlanmaları mümkün olacaktır. Ayrıca 

tanımlama işleminin geç yapılması halinde, geriye dönük olarak ilgili destekten 

yararlanılabilecektir.   

 

4. KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsup İmkanı Yeniden 

Getirilmiş, Fakat İnceleme Şartına Bağlanmıştır. 

 

 Bilindiği üzere öteden beri KDV iade alacakları, vergi daireleri tarafından 

tüm vergi borçlarına mahsup edilebilmekteydi. Ancak 7 no’lu KDV tebliğ ile (genel 

uygulama tebliği IV/A-2.1.1)KDV iade alacaklarının, ÖTV borçlarına mahsubu 

ortadan kaldırılmıştı. 

 

 Ancak 13 no.lu KDV Genel Tebliği (R.G. 22 Haziran 2017-30104) ile 

 

 -KDV iade alacakları ÖTV vergi borçlarına mahsup edilebilecektir. (22 

Haziran 2017 tarihi itibariyle)   

         

 -Ancak mahsubun yapılabilmesi için, iade talebine konu ay ile ilgili olarak 

Vergi Müfettişleri tarafından inceleme yapılması ve olumlu inceleme raporunun 

vergi dairesine verilmiş olması şarttır. 

 

 -KDV alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunu talep eden mükellefler 

incelemenin sonuçlanmasını beklemek istemedikleri takdirde, %100 oranında 

(indirimli teminat verme – İTUS - hakkında sahip olsalar bile yine %100 oranında) 

teminat vermek suretiyle mahsup yaptırılabilir. Bu şekilde verilen teminat sadece 

vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. 

 

 -22 Haziran 2017 tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış olan, ÖTV borçlarına 

yönelik KDV iadesine dayalı mahsup talepleri münhasıran vergi inceleme 

raporunun sonucuna göre yerine getirilecektir. %100 oranında teminat verildiği 

takdirde, inceleme beklenmeksizin mahsup işlemi yapılacak, teminat vergi 

inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir. 
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5. Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemleri İçin 01.07.2017 

Tarihinden İtibaren Başlayacak E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu ile 

İlgili Gelir İdaresi Başkanlığınca Duyuru Yayımlanmıştır. 

 

 E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere; mal ihracı ve yolcu beraberi 

eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 01.07.2017 tarihinden itibaren e-Fatura 

düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.   

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı, 01.07.2017 tarihinde zorunlu olarak uygulanmaya 

başlayacak bu düzenleme ile ilgili olarak 16.06.2017 tarihinde internet sitesinde bir 

duyuru yayımlamıştır.  

 

 Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca aşağıdaki konularda hazırlanan, soru ve 

cevap dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

 -E-Fatura uygulaması, 

 

 -E-Fatura teknik uygulaması, 

 

 -İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı(tax free) faturalarının, E-Fatura olarak 

düzenlenmesi uygulaması, 

 

 -Başvuru ve mali mühür uygulaması, 

 

 -E-Defter uygulaması, 

 

 -E-Bilet uygulaması, 

 

 (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT SORULARI SSS.pdf) 

 
 

                 Saygılarımızla, 

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

http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT

