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3 Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de Strateji ve Bütçe
Başkanlığı Tarafından 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü Maddesinin (f) ve (y) 
Bentleri Kapsamında
Yapılacak İhalelere İlişkin
Esaslar yayımlandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı
tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesinin (f) 
ve (y) bentleri kapsamında yapılacak
ihalelere ilişkin esasların yürürlüğe
konmasına, anılan kanunun ek 11 
inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü maddesinin (f) bendinin
kapsamına ulusal araştırma-
geliştirme kurumlarının yürüttüğü
ve desteklediği araştırma-geliştirme
projeleri için gerekli olan mal ve
hizmet alımları ile finansmanının
tamamı Kanun kapsamındaki bir
idare tarafından karşılanarak elde
edilen sonuçların bu idare tarafından
sadece kendi faaliyetlerinin
yürütülmesinde faydalanıldığı haller
hariç, her türlü araştırma ve
geliştirme hizmeti alımları; (y) 
bendinin kapsamına ise
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
Cumhurbaşkanına bağlı olarak
kurulan ofisler ve başkanlıkların
Türkiye'nin tanıtımı, ülkedeki
yatırımların yahut finans
kaynaklarının artırılması veya dijital
dönüşüm ve teknolojik gelişimin
sağlanması amacıyla yapacakları mal 
ve hizmet alımları girmektedir.

11 Ekim 2018 tarihli Resmi 

Gazete ’de Orta Vadeli Mali 

Plan’ın onaylanması hakkında 

karar yayımlandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca 

hazırlanan karar kapsamında 

vergisel teşvikler gözden geçirilecek 

ve gelir politikalarının vergi adaletini 

pekiştirici yönde olması, vergiye 

gönüllü uyumun arttırılması ve 

kayıtlı ekonomiye geçişi 

hızlandırılması yönünde çalışmalar 

yapılacaktır. Bunun yanında 

İnteraktif Vergi İdaresi projesi ile 

tüm hizmetlerin elektronik ortamda 

sunulması ve küçük ölçekli 

mükelleflerin vergi kayıtlarının 

elektronik ortamda sunulması ve 

tutulması ile vergiye gönüllü uyumun 

arttırılması amaçlanacaktır.

16 Ekim 2018 tarihli Resmi
Gazete’ de İthalatta Kota ve 
Tarife Kontenjanı Tebliği 
yayımlandı. 

Bu tebliğ ile genel tarife kontenjanı 
dağıtımının tahsis yöntemine göre 
yapılacağı bilgisine yer verildi.

16 Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de 2019 yılına ilişkin 
İthalat Rejimi Kararı’na Ek 
Karar Çalışmalarına Yönelik 
Tebliğ yayımlandı.

Bu tebliğ ile, ithalat sırasında tahsil 
edilecek gümrük vergilerinin, Toplu 
Konut Fonu oranlarını belirleyen 
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 
hazırlanması aşamasında, ilgili 
şirketlerin, sivil toplum kuruluşları 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüş ve taleplerini; 14/5/1964 
tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş 
Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 
Cumhurbaşkanına tanıdığı yetki ve 
taraf olduğumuz Gümrük Birliği, 
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşması, Serbest Ticaret ve 
Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta 
olmak üzere uluslararası 
yükümlülüklerimiz göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

10 Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de Katma Değer Vergisi 
Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayımlandı. 

Bu tebliğ uyarınca, Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin
yedinci ve sekizinci bölümleri;
• Sorumlu sıfatıyla beyan

edilmeyen veya eksik beyan edilen
KDV tutarının satıcı tarafından
beyan edilmiş ve Hazineye
ödenmiş olması halinde sorumlu
adına

yapılacak tarhiyatta vergi aslının
aranmayacağı,

• Sorumlu tarafından beyan edilip
ödenmesi gerekirken satıcı
tarafından beyan edilen ve
Hazineye ödenen bu verginin
normal vade tarihinden ödendiği
tarihe kadar hesaplanan gecikme
faizinin alıcıdan aranacağı,

• Söz konusu verginin satıcı
tarafından beyan edilmiş
olmasıyla birlikte, tahakkuk eden
verginin ödenmemesi veya
ödenecek KDV'nin çıkmaması
nedenleriyle Hazineye
ödenmeyen vergi ile buna bağlı
ceza, faiz ve zamlar alıcıdan
aranacağı şeklinde değişik
yapılmıştır. 

24 Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de, 2016/9073 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe Kömür İthalatına 
Ek Mali Yükümlülük 
Konulması Hakkında 
Karar’da («2016/9073 s 
Karar») değişiklik 
yapılmasına ilişkin 197 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi yayımlandı.

İlgili karar ile, 02/08/2016 
öncesinde Türkiye’ye sevk edilmek 
üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılan 
eşyanın, 15/09/2016 tarihine kadar 
ithalatına ilişkin gümrük 
beyannamesinin tescil edilmiş veya 
gümrük mevzuatı çerçevesinde özet 
beyanın verilmiş olması veya 
gümrük mevzuatı çerçevesinde özet 
beyanın verilmiş olması halinde bu 
eşyaya ilişkin olarak 2016/9073 s 
Karar’ın uygulanmayacağı;
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belirtilen eşyalara ilişkin olarak 
2016/9073 sayılı Karar bağlamında 
tahsil edilmiş ek mali yükümlülük 
ve bu ek mali yükümlülükten 
kaynaklanan her türlü vergi, resim 
ve harcın, başvuruya bağlı olarak 
gümrük vergisinin iadesine ilişkin 
usul ve esaslar çerçevesinde iade 
edileceği düzenlenmiştir.

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 
(mükerrer) Resmi Gazete’de, 
KDV, ÖTV ve Tapu Harcı
uygulamalarına ilişkin 287 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
yayımlandı.

Bu kararla;

• Konutlar ve işyerlerinde %18’lik 
KDV oranının 31 Aralık 2018 
tarihine kadar %8 olarak
uygulanmasına,

• Mobilyaların 31 Aralık 2018 
tarihi dahil olmak üzere
teslimindeki KDV oranı yüzde
18’den yüzde 8’ indirilmesine, 

• Beyaz eşyalarda ÖTV, 31 Aralık 
2018’e kadar yüzde sıfıra
indirilmesine,

• Ticari amaçla yük ve yolcu
taşıyan araçlarda KDV oranı
yüzde 1’e indirilmesine,

• Binek otomobillerin ÖTV 
oranlarında da 31 Aralık 2018 
tarihine kadar indirim
yapılmasına,

• Konut satışlarında KDV 
oranlarının yüzde 18’den yüzde
8’e indirilmesi ve tapu
harçlarının binde 20’den binde
15’e düşürülmesi uygulaması yıl
sonuna kadar uzatılmasına

ilişkin değişiklik yapılmıştır. 

Mobilyalar ve ticari amaçla yük ve 
yolcu taşıyan araçlarda söz konusu 
olan vergi oranında, değişiklik 
öncesi ve sonrasındaki durumla 
oluşan fark için vergi iadesinin söz 
konusu olmayacağı da göz önünde 
bulundurulmalıdır.
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Avrupa Birliği

Avrupa Parlamentosu küçük 
işletmeler için özel KDV 
düzeni hakkında reform 
önerisi üzerine son raporunu 
yayımladı
Avrupa Parlamentosu Ekonomik 
ve Parasal İşler Komitesi son 
dönemlerde, Avrupa 
Komisyonu’nun önerisi ile, küçük 
işletmeler (KOBİ) için özel KDV 
düzeni reformuna dair taslak
rapor hazırladı ve 16 Temmuz 
2018 tarihinde ise raporun son 
halini yayımladı.
Komite tarafından önerilen 
değişiklikler, rekabetin 
bozulmasını önlemek için Avrupa 
Birliği içindeki bu özel planın 
artan uyumlaştırılmasına, 
KOBİ'ler için gerçek idari 
basitleştirmelere ve daha hızlı bir 
uygulamaya odaklanmaktadır. 
Bununla birlikte, Komite, Taslak 
rapordaki çözüm önerilerinden, 
KOBİ'ler için özel plan amaçları 
için yapılan asgari değişiklikleri 
çıkardı.

Avrupa Birliği Konseyi KDV 
sisteminde işlevselliğin 
artırılması ve KDV kaçakçılığı 
ile mücadelenin 
geliştirilmesine yönelik 
değişiklikleri kabul etti 
Avrupa Birliği Konseyi’nde, güncel 
KDV sisteminin geliştirilmesini ve 
nihai KDV sisteminin takdimi 
öncesi KDV kaçakçılığıyla 
mücadeleyi amaçlayan yeni 
tasarının son metninde 2 Ekim 
2018 tarihinde mutabakata varıldı. 
Konsey tarafından, aşağıdaki 
konulara ilişkin uzlaşma metni 
yayımlandı: 
İdari işbirliği
Online yayınlarda KDV oranı 
Geçici tedbirler 
Sorumlu sıfatı ile KDV 
mekanizması

KDV alanında idari 
işbirliğini güçlendirmeye 
yönelik (AB) Konsey Tüzüğü, 
Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesinde yayımlandı 
2010/904 ve 2017/2454 sayılı 
Tüzüklerde değişiklik yapan katma 
değer vergisinde idari işbirliğini 

güçlendirmeye yönelik 2 Ekim 
2018 tarih ve 2018/1541 sayılı 
Konsey Tüzüğü Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesinde yayımlandı. 
Değişikliklerin, vergi dairelerinin 
sınır ötesi KDV kaçakçılığıyla 
mücadelede bilgi alışverişine 
yönelik usul kurallarında ilerleme 
sağlaması bekleniyor. Detaylı 
bilgiye değişiklik metninden 
ulaşılabilir. 
Değişikliğin büyük bir kısmı, 
Resmi Gazete’de yayımlanmasını 
takiben 20. günde yürürlüğe 
girecek olup bilişim alt yapısında 
modernizasyon gerektiren 
birtakım değişiklikler 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren yürürlüğe 
girecektir.
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Avrupa Birliği Konseyi 

işbirliği yapılamayan yargı 

alanlarının listesi üzerinde 

değişiklik yaptı.

2 Ekim 2018 tarihinde, Avrupa 

Birliği Konseyi (Konsey), 

listelenen yargı alanlarının 

verdiği taahhütler ışığında ve 

listeleme kararının henüz 

alınamadığı yargı mercilerinin 

değerlendirilmesine dayanarak, 

vergi amaçları hususunda 

işbirliği yapılamayan yargı 

bölgelerinin ilk olarak 5 Aralık 

2017 tarihinde yayımlanmış olan 

listesinin uyarlanmasına karar 

verdi.

Palau, AB meselelerini çözmek 

için yüksek politik düzeyde 

taahhütler verdiği için konsey 

Palau’yu Ek I’den Ek II’ye (vergi 

politikalarını iyileştirmek adına 

birtakım taahhütleri üstlenen ve 

yakın izlemenin konusu olan 

yetki bölgelerini listeler) taşıma 

kararı aldı.

Buna ek olarak, Lihtenştayn ve 

Peru, vergi işbirliğine ilişkin 

verdikleri tüm taahhütler ile 

uyumlu bulundukları gerekçesiyle 

Ek II'den çıkarıldı.

Hali hazırda, işbirliği yapılamayan 

yargı bölgeleri listesinde Amerikan 

Samoa, Guam, Namibya, Samoa, 

Trinidad-Tobago ve ABD Virgin 

Adaları olmak üzere altı ayrı yargı 

bölgesi bulunmaktadır.

Yılda en az bir kere revize 
edilmesine rağmen, Davranış 
Kuralları Grubu bu listenin 
güncellemesini istediği zaman 
önerebilmektedir.

GSG Hukuk – Aylık Vergi Hukuku Bülteni
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Dünya’dan 
Haberler

Almanya
Maliye Bakanlığı, Avrupa 
Birliği'nden ayrılan Birleşik 
Krallık ‘ın ayrılmasına 
ilişkin vergi kanunları ile 
ilgili yasa tasarısı düzenledi
9 Ekim 2018 tarihinde Almanya 
Maliye Bakanlığı, Birleşik 
Krallık’ın Avrupa Birliği'nden 
ayrılmasına ilişkin vergi 
önlemlerini içeren kanun taslağını 
yayımladı.
Mevcut tasarı ile Alman vergi 
mükelleflerinin Birleşik Krallık’ın
Avrupa Birliği’nden ayrılmasının 
yol açacağı olumsuz sonuçlardan 
korunması hedeflenmektedir. 
Birleşik Krallık eğer bir ayrılma 
anlaşması olmadan veya geçiş 
süreci olmaksızın Avrupa 
Birliği'nden ayrılırsa, Alman vergi 
amaçları bakımından anlaşmanın 
tarafı olmayan üçüncü bir ülke 
olarak kabul edilecek ve artık 
sadece AB/AEA üye devletlerinde 
ikamet eden mükelleflere sunulan 
bazı ayrıcalıklar Birleşik Krallık 
için uygulamadan kaldırılacaktır. 
Genel bir ilke olarak, bu tür 
kurallar özellikle sınır ötesi 
yeniden yapılandırma işlemlerinde 
söz konusudur. Almanya’nın söz 
konusu sınır ötesi yeniden 
yapılandırma sonucunda  
devredilen varlıklar üzerindeki 
vergisel
haklarını kaybetmesine yol 
açabilecek boyuttaki iş bu 
transferlerden elde edilen sermaye 
kazançlarını sonucu adil piyasa 
değerlerinde kıymetlendirmesi ve 
vergilendirmesi hedeflenmektedir. 

Tüm varlıkların, Alman vergisel 
hususlara ilişkin yargı alanı 
içerisinde yer almaya devam 
etmesi halinde (yani kalıcı bir 
müessese içinde), sınır ötesi 
yeniden yapılandırma işleminde 
tarafsız vergi kuralı da aynı 
kalmaktadır.
Eğer varlıklar, Almanya'dan bir AB 
Üye Devletinde bulunan aynı vergi 
mükellefinin kalıcı bir kuruluşuna 
aktarılırsa; böyle bir transferden 
kaynaklanan herhangi bir sermaye 
kazancı, derhal vergilendirmeyi 
önlemek için 5 yıllık bir sürece 
yayılabilir.
Bununla birlikte, böyle bir varlık 5 
yıllık bir dönem içerisinde Avrupa 
Birliği dışına aktarılırsa, geri kalan 
miktarın derhal 
vergilendirilmesine neden olur.
Kanun tasarısı, söz konusu kuralın 
amaçları doğrultusunda Brexit’in 5 
yıllık süre boyunca sakıncalı bir 
netice teşkil etmeyeceğini ve bu 
nedenle  kalan miktarın derhal 
vergilendirilmesine yol 
açmayacağını belirtmektedir.

Fransa
9 Ekim tarihli Resmi 
Gazete’de Fransa dışındaki 
diğer Avrupa Birliği 
ülkelerindeki vergi 
mükelleflerinin KDV iadesi 
talep etmelerine ilişkin süre 
sınırlamalarını içeren 
kararname yayımlandı. 
Yeni hükümler uyarınca, diğer üye 
devletlerdeki vergi mükellefleri 
geri ödeme taleplerini ilgili takvim 
yılının 30 Eylül tarihinden önce 

iletmelidirler. Kararname ile 12 
Ekim 2008 tarihinden beri 
uygulanagelen KDV iade 
mekanizmasına ilişkin hükmün 
yerini Conseil d’etat ‘nın 4 Aralık 
2017 kararında işaret edilen 
hususlar almış oldu . Conseil
d’etat’nın verdiği bu kararla; 
yerleşik olmayan vergi 
yükümlüleri için katma değer 
vergisi iadesinde süre sınırlaması 
olmadığını  belirtmişti.

İngiltere
22 Ekim 2018’de HMRC 
ortaklık paketi yayımladı. 
Bu paketle Birleşik Krallık’ın
Avrupa Birliği’nden bir anlaşma 
yapmaksızın çıkması uygun hale 
getirildi. Paketle; gümrük 
vergileri, özel tüketim vergileri ve 
katma değer vergilerine ilişkin 
değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişikliklerin en önemli sonucu 
İngiltere ile Avrupa Birliği 
arasında  malların serbest 
dolaşımını ortadan kaldırmasıdır. 
Sınır ötesi ticarete ilişkin vergi 
yasa tasarısıyla Birleşik Krallık’ın
kendi vergilendirme tarifelerini 
belirleyebilmesi için gereken güç 
sağlanacak ve hükümet de KDV’ye 
ilişkin prosedürleri en yakın 
zamanda sağlamaya  çalışacaktır.
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