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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 24.01.2019 

         Sayı  : 2019/18 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-2018/Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının 

ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi, 

 

-E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Yansıtma Faturasının Dikkate Alınıp 

Alınmayacağı, 

 

-İşyeri ve Konut Kirasının Bir Başka Kişi Tarafından Banka Hesabına Gönderilip 

Gönderilemeyeceği, 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 2018/Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının 

ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi, 

 

2018/Eylül ve Ekim aylarında iş yerinde çalışan ancak, Kasım ve Aralık aylarında 

işten ayrılan personelin, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin olarak aldığı ücretlerinin Gelir Vergisi 

Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 TL'nin altına düşmesi 

halinde, ilave asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır. 

 

          Ancak, söz konusu personele, işten ayrıldıkları aya ilişkin ödenen kıst ücretleri 

nedeniyle, net ücretlerinin 1.404,06 TL'nin altına düşmesi halinde, işten ayrıldığı aya ilişkin 

ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

 

         Öte yandan, 2018 yılı Eylül ve Ekim aylarına ilişkin hak edilen ilave asgari geçim 

indirimi tutarlarının, Kasım ayı muhtasar beyannamesinde mahsup edilebileceği, 

mahsup edilemeyen tutarların daha sonraki aylarda verilecek muhtasar 

beyannameler üzerinde mahsup edilebileceği tabiidir. (İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığının 02.01.2019 tarih ve E.167 sayılı özelgesi) 
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2. E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Yansıtma Faturasının Dikkate Alınıp 

Alınmayacağı 

 

           İşletmelerin ürettiği mal veya hizmetin maliyetine girmeyen, gelirin elde edilmesi 

ve ticari faaliyetin devamı ile ilişkisi olmayan üçüncü kişiler adına yapılan giderlerin asıl 

muhatabına yansıtılmasında yansıtma faturası düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

          Ayrıca düzenlenen faturaya “fatura muhteviyatı işlemin bir masraf aktarımı 

olduğu ve masrafların gerçek ilgilisine intikal ettirildiğine” ilişkin bir şerh düşülmesi ve 

ekine masraf aktarımına konu işleme ait fatura veya benzeri belgenin bir örneğinin 

eklenmesi işlemin gerçek mahiyetinin tevsiki açısından yararlı olacaktır. 

 

          Doğal olarak yansıtma faturasını düzenleyen tarafın, bu durumu hasılat olarak 

değerlendirmemesi gerekmektedir. E-Fatura ve E-Defter uygulaması açısından 

yansıtma faturasının düzenlenmesinin bir önemi bulunmamaktadır. (Antalya Vergi 

Dairesi Başkanlığının 21.05.2018 tarih ve 104994 sayılı özelgesi) 

 

3. İşyeri ve Konut Kirasının Bir Başka Kişi Tarafından Banka Hesabına Gönderilip 

Gönderilemeyeceği 

 

          İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka 

veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. (Gelir Vergisi 

Seri No:268 genel tebliğ) 

 

          Buna göre konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde 

edenlerin, iş yerlerinde ise aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın işyerini kiraya 

verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini, banka veya posta ve telgraf 

idaresi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. 

 

          Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda; V.U.K’nun mük. 355’inci maddesinde 

yer alan hüküm uyarınca, mük.257’inci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara 

özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.          

 

          Tevsik zorunluluğuna uymayan her mükellefe her bir işlem için, işlem bedelinin 

%5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası uygulanır. Ancak kesilecek özel usulsüzlük cezası 

aşağıdaki tutarlardan az olamaz. Burada en az ceza haddi uygulaması yapılmaktadır. 

Miktar itibariyle yüksek olan ceza kesilir. Ayrıca bir mükellefe kesilecek özel usulsüzlük 

cezası miktarı, yıllık olarak (2019 yılı için) 1.480.000 TL’yi geçemez.(V.U.K mük. md:355) 
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Mükellefiyet Grubu 
Kesilecek Asgari Ceza Tutarı 

(2019 yılı) TL 

Birinci Sınıf Tüccarlar 

 
1.900 

Serbest Meslek Erbabı 

 
1.900 

İkinci Sınıf Tüccarlar 

 
980 

Basit Usule Tabi Olanlar 

 
980 

Defter Tutan Çiftçiler 

 
980 

Yukarıdakiler Dışında Kalanlar 

 
 490 

 

          Bu hüküm ve açıklamalara göre; işyeri ve konut kira ödemelerinde tevsik 

zorunluluğu olduğundan, kira bedellerinin kiracılar tarafından banka hesabına 

gönderilmesi gerekmektedir. 

                   

          Saygılarımızla 

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


