Özet Bülten
Tarih : 20.12.2017
Sayı : 2017/69
Değerli Müşterimiz;
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize
sunuyoruz.
1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının Tespitinde Götürü Gider
Uygulamasını Tercih Eden Mükelleflerde, Götürü Gider Oranı % 15 Olarak
Dikkate Alınacaktır.
7061 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle;
-Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde götürü gider usulünü tercih eden
gelir vergisi mükelleflerinin, kira hasılatlarının %15'ini götürü gider olarak dikkate
alabilecekleri,
-Anılan düzenlemenin 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul
sermaye iratlarına da uygulanmak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği,
hükme bağlanmıştır.
Buna göre, 2017 yılına ait gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde götürü gider
uygulamasını tercih eden mükellefler, götürü gider oranını % 15 olarak dikkate
alacaktır.
300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde anılan uygulamaya ilişkin açıklama
ve örneklere yer verilmiştir.(14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı R.G)
2. Döviz Kurlarının T.C Merkez Bankası Tarafından İlan Edildiği Saatten
Sonra(15.30’dan) Döviz Cinsinden Düzenlenen Bir Faturada Dikkate Alınacak
Döviz Kuru
Bilindiği üzere T.C Merkez Bankası tarafından günlük döviz kurları her gün
saat:15.30’da ilan edilmektedir. Kurlar ise ertesi gün Resmi Gazete’de
yayımlanmaktadır.
Bu durumda günlük döviz kurlarının T.C Merkez Bankasınca ilan edildiği
saatten(15.30’dan) sonra döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, faturanın
düzenlendiği gün içerisinde 15.30’da ilan edilen döviz kuru mu, yoksa faturanın
düzenlendiği tarihten bir gün önce ilan edilip ertesi gün(faturanın düzenlendiği gün)
Resmi Gazete’de yayımlanan döviz kuru mu dikkate alınmalıdır.
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Yurtiçindeki müşteriler adına düzenlenecek faturaların, Türk para birimi ile
düzenlenmesi esastır. Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine
göre düzenlenmesi de mümkündür. Ancak, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen
belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı bulunmamaktadır.
Yurtiçi firmalara yapılan satışlara ilişkin olarak yabancı para birimi kullanarak
düzenlenen faturalarda yer verilmek suretiyle, fatura muhteviyatı döviz cinsinden
tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde;
-Alıcı ile yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmiş olması
durumunda, sözleşmede belirlenen döviz kurunun,
-Alıcı ile yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmemiş olması
durumunda ise, faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazete’de yayımlanan T.C
Merkez Bankası döviz alış kurunun,
dikkate alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan T.C Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği,
dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı(resmi tatiller, hafta sonları
ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden ilk iş
gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate
alınması gerekmektedir.
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının; 18.08.2017 tarih ve 256502 sayılı özelgesi)
3. Transfer Fiyatlandırmasında Maliye Bakanlığı ile Peşin Fiyatlandırma Anlaşması
Yapma Usulü Yeniden Düzenlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğle, “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü
yeniden düzenlenmiştir. (07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı R.G)
4. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav ve
Belgelendirme Sınav Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Karşılanma Süresine
İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
Yayımlanan duyuruda;
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve
belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge ve
sınav ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin son tarih olan
31.12.2017 tarihinin, 31.12.2019 olarak değiştirildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda
sınavlarda başarılı olan kişilerin belge ve sınav ücretlerinin tamamının İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanması teşviki 2 yıl süreyle uzatılmıştır.
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5. 2017/Kasım Ayına İlişkin Bazı Prim Ödeme Sürelerine Dair SGK Tarafından
Açıklama Yapılmıştır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği doğrultusunda yapılan açıklamada;
işverenlerin 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına
ilişkin sigorta primlerini en geç “26.12.2017” tarihine kadar ödemeleri gerektiği
belirtilmiştir.
Ayrıca, borçlarını çeşitli Kanunlar uyarınca taksitlendiren işverenlerin, söz konusu
borçlara ilişkin ödemelerini ödeme planlarındaki tarihleri baz alarak yapmaları
gerektiği belirtilmiştir.
6. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu
değişikliğe ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. (05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı
R.G)
6.1.Yönetmeliğe meslek mensubu, aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar ve
prim hizmet beyannamesinin tanımları eklenmiştir.
6.2.Yönetmeliğin “Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usulü ile Zorunluluk Hali”
başlığı altına;
-İşverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgâhının bulunduğu bölgede
meydana gelen arızalar,
-İşlem yapmayı engelleyici durumlar veya terör olayları gibi durumlar ve buna
ek olarak Kurum’a verilmesi gereken her türlü bilgi, belgelerin verilememesi,
-Ödenmesi gereken prim ödemelerinin yapılamaması veya Kuruma yapılması
gereken başvuruların yapılamaması,
durumunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce söz konusu durumların tespit edilmesi ve
bu hususun da Kurum Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde sorunların
ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününe kadar yerine getirilmesine olanak
tanınacağı hususu eklenmiştir.
6.3.Yönetmelikte “e- sigorta ile” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde
değiştirilmiştir.
6.4.İşverenin talebi üzerine, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin
bitiminden itibaren bir ay içerisinde tekrar verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik,
taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı işlerinde yeni bir iş yeri bildirgesi verilmesine
gerek olmadan söz konusu işlerin yürütüldüğü işyeri dosyası üzerinde işlemler
yürütülebilecektir.
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6.5.Yönetmelikle;
-İstihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermemek,
-Aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla,
-Devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu aynı
olan ve sigortalı çalışan tüm işyerlerinin,
-Birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine,
Kurumca izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem
göreceği ünite, Kurum tarafından belirlenecektir.
6.6.İşveren, işyeri bildirgesi ekinde 1 ay içinde Kuruma vermesi gereken;
-Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,
-Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise
tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
Yönetmelik’le yapılan değişiklik uyarınca 7 iş günü içerisinde vermekle
yükümlüdür.
6.7.Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve
Belge İstenmesi” başlığı uyarınca;
-5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Diğer gerçek veya tüzel kişiler
-Kamu idareleri ve Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan,
münferiden istenilen bilgi ve belgelerin 1 aylık süre içerisinde gönderilmesi zorunlu
tutulmuştur. Bilgi ve belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içerisinde
gönderilmemesi veya noksan gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.
6.8.Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması başlığı
altındaki hükümlerde değişlik yapılmıştır. Buna göre;
Ayı içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;
-Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu
kanıtlayan izin belgesi,
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-Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
-İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
-Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
-Yönetmelik’te sıralanan belgelerin,
Kurumca istenilmesi ve ibraz edilmemesi halinde, Yönetmelik’te sayılan belgeler
Kurumca resen düzenlenerek tahakkuk eden gecikme zammı ve idari para cezası
Kanun hükümlerince tahsili cihetine gidilir.
6.9.Yönetmeliğin “Belge, Bildirge ve Beyannamelerin Kasten Gerçeğe Aykırı
Olarak Düzenlenmesi” başlığı altında değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
-Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin,
-Daha az prim ödemek,
-Yararlanamayacağı sigorta prim
yararlanmak veya daha fazla yararlanmak,

teşvik,

destek

veya

indirimlerinden

-Özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını
tamamlamak,
-İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak,
gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde
Türk Ceza Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda
bulunulacağı ve bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde
primlerin Kuruma irat kaydedileceği, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil
cihetine gidilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Saygılarımızla
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)
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