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6 Temmuz 2018 tarihli 
Resmi Gazete’ de VUK, KDV 
Uygulama ve Gelir Vergisi 
Genel Tebliğleri 
yayımlanmıştır.

1- Gayrimenkul Yeniden 
Değerleme:
500 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile Kanuna 
eklenen geçici 5. madde 
uyarınca, bilanço esasına göre 
defter tutan tam mükellef gelir 
veya kurumlar vergisi 
mükelleflerinin aktiflerinde yer 
alan taşınmazlarının 
değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki 
artış oranı dikkate alınmak 
suretiyle yeniden hesaplanması 
uygulamasına ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmiştir.

2- 304 Seri No.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği ile 4447 sayılı 
Kanunun geçici 19. maddesi 
kapsamında  (Türkiye İş 
Kurumu'na kayıtlı işsizlerden) 
işe alınan ücretlilere ilişkin gelir 
stopaj teşvik uygulamasının usul 
ve esasları düzenlenmiştir.

3- KDV Genel Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 19 Seri No.lu 
Tebliğ ile;
• I/C kısmında bulunan hurda 

ve atık teslimi kısmına, 
"konfeksiyon kırpıntıları" 
ibareleri eklenmiştir.

• İstisnalar/İhracat 
İstisnası/Mal İhracı/Gümrük 
Beyannameli Mal İhracı 
bölümünde gümrüksüz satış 
mağazalarına ilişkin 
düzenlemeler getirilmiştir.

• Türkiye'de ikamet etmeyen 
taşımacılar ile fuar, sergi, 
panayır katılımcılarına 
yapılan teslim ve hizmetlerde 
istisnanın kapsamına otoyol 
ücretleri eklenmiştir.

• Yatırımlarda istisnaların 
düzenlendiği II/B bölümüne, 
Genel ve Özel Bütçeli Kamu 
İdarelerine, belediyelere ve 
köylere bağışlanan tesislerin 
inşasına ilişkin istisnaya dair 
düzenlemeler eklenmiştir.

Kur farkı:

• KDV iadesinde ortak hususlar 
başlığına kur farkına ilişkin 
aşağıdaki düzenleme 
eklenmiştir.

"1.6. İstisna Kapsamındaki 
İşlemin Gerçekleşmesinden 
Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen 
Kur FarklarıTam istisna 
kapsamındaki bir işlemin 
gerçekleşmesinden sonra, söz 
konusu işleme ilişkin mal ve 
hizmet alımlarına ait kur 
farkları ortaya çıkabilmekte 
olup, söz konusu kur farkı 
üzerinden ödenen KDV’lerin tam 
istisna kapsamındaki işlemin 
gerçekleştiği vergilendirme 
dönemine ilişkin yüklenilen KDV 
hesabına dahil edilerek iadesinin 
talep edilmesi mümkündür. 
Ancak, kur farkına ilişkin 
faturanın iade işlemleri 
sonuçlandırıldıktan sonra 
gelmesi halinde, işlemle ilgili mal 
ve hizmet alımlarına ait kur 
farkı üzerinden ödenen ve 
yüklenilen KDV hesabına dahil 
edilmesi gereken KDV, indirim 
hesaplarına dahil edildiği 
vergilendirme dönemine ilişkin 
iade hesabında dikkate 
alınabilir.”
• Kurumlar Vergisi Kanununa 

göre devir ve bölünme 
işlemlerinin yanı sıra  adi 
ortaklıkların sermaye şirketine 
dönüşmesi de II/F-4.3. 
bölümüne eklenmiştir.

• Gümrüklü alanlarda yapılan 
bazı hizmetlerin istisnası 
kapsamında KDV Kanunu 
17/4-ö maddesine göre 
düzenleme yapılmıştır (transit 
rejim kapsamında işlem gören 
mallar için verilen ardiye, 
depolama ve terminal 
hizmetleri).

10 Temmuz 2018 tarihli 
Resmi Gazete’de 1 Numaralı 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi 
yayımlanmıştır.

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı 
ve Bakanlıkların teşkilat 
yapılarına ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. 

- Hazine Müsteşarlığı Maliye 
Bakanlığı ile birleştirilerek 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
kurulmuştur.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı adını almış 
ve bakanlık bünyesinde 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
alt birim kurulmuştur.

- Maliye Bakanlığı bünyesinde 
bulunan Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bağlanmıştır.

24 Temmuz 2018 tarihli 
Resmi Gazete’de Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Teşkilatı 
Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi yayımlandı.

Kararname ile Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenen temel 
hedef, ilke ve amaçlar 
çerçevesinde mali plan, program, 
araştırma ve benzeri faaliyetlerin 
yürütülmesi amacıyla 
Cumhurbaşkanlığına bağlı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
kurulmuştur.
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31.07.2018 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 
7143 sayılı Vergi ve Diğer 
Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanunun Başvuru Süresi 
Uzatıldı

Resmi Gazete’nin 31.07.2018 

tarihli ve 30495 sayılı mükerrer 

sayısında yayımlanan 7 Karar 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

7143 sayılı Kanuna başvurma 

süresi 27 ağustos 2018 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ile 

kanunun aşağıda sayılı 

alacaklara ilişkin hükümleri süre 

uzatımı kapsamına alınmıştır: 

 Kesinleşmiş vergi alacaklar,

 Kesinleşmemiş veya dava 

safhasında bulunan alacaklar,

 İnceleme ve tarhiyat 

safhasında bulunan işlemler,

 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik 

Kurumu alacakları,

 Ön değerlendirme, araştırma 

veya tespit aşamasında olan 

eksik işçilik prim tutarları ile 

kesinleşmemiş idari para 

cezaları,

 Kanunun 10. maddesi 6. 

fıkrasında sayılı 5510 sayılı 

Kanun kapsamındaki 

alacaklar,

 SGK tarafından fazla veya 

yersiz ödendiği tespit edilen 

alacaklar,

 Belediyelerin ve bunların 

bağlı kuruluşları ile 

sermayesinin %50’sinden 

fazlası bunlara ait şirketlerin 

mülkiyetlerinde bulunan 

taşınmazlar hakkında 

yaptıkları irtifak hakkı ve 

kiralama işlerinden 

kaynaklanan alacaklar,
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Uluslararası 
Vergi Hukuku 
Haberleri

OECD-G20 

Çok Taraflı Vergi Anlaşması 

(MLI) Yürürlüğe Girdi

Çok Taraflı Vergi Anlaşması
(MIL), Slovenya’nın 15.onay
belgesini (22 Mart 2018)
OECD’ye göndermesini takiben 1
Temmuz 2018’de yürürlüğe
girmiştir. Daha önce, Avusturya
(22 Eylül 2017), Man Adası (19
Ekim 2017), Jersey (15 Aralık
2017) ve Polonya (23 Ocak 2018),
onay belgelerini OECD’ye tevdi
etmişti. Yürürlüğe girmesi ile
MLI bu beş yargı alanı içinde
doğrudan hukuki geçerlilik
kazanmıştır. Anlaşma, 1 Ocak
2019 tarihinden itibaren ortaya
çıkan vergi tevkifatları
bakımından etkili olacaktır.
Ancak farklı durumlarda, farklı
hükümler için farklı yürürlük
tarihleri bulunmaktadır.

Çok taraflı antlaşma, sözleşmenin
taraflarını MLI’da bulunan
çekince, bildirimler ve ikili
anlaşanın ülkelerin beyan ettikleri
vergi antlaşmaları listesinde yer
alması koşuluyla onay belgesini
tevdii etmeleri sonrasında
etkileyecektir. Bu nedenle MLI,
onaylama belgelerinin tevdi
tarihine bağlı olarak imzacı
ülkeler açısından yürürlüğe
girecektir.

OECD 

CRS küresel ağının 
genişlemesiyle ilgili 
güncellemeyi yayımladı

OECD, 5 Temmuz 2018'de Ortak
Raporlama Standardı Çok Taraflı
Yetkili Otorite Anlaşması (CRS 
MCAA) kapsamında kurulan yeni
bir ikili değişim ilişkileri ağı 
yayınlamıştır.

CRS kapsamında offshore finansal
hesap bilgilerinin otomatik
değişimi için uluslararası ağ şu
anda 90'ın üzerinde ülkeyi 
kapsamaktadır. İlgili bilgi değişim 
ağı Eylül 2018’den itibaren 100’den 
fazla ülkeyi destekleyecektir ve hali 
hazırda 3200’den fazla ikili bilgi 
değişimi gerçekleşmiştir. 

AB
Avrupa Birliği Konseyi 2018 
yılı için ülke bazında 
tavsiyelerde bulundu

Avrupa Birliği Konseyi, 13 Temmuz 
2018 tarihinde, yıllık izleme 
sürecini (bkz. Avrupa Birliği-5, 
News 28 Mayıs 2018), Üye 
Ülkelerin ekonomik, istihdam ve 
mali politikalarına ilişkin 2018 ülke 
bazında önerilerini (CRS) 
yayınlayarak sonuçlandırmıştır. 
Öneriler, Haziran 2018'de ECOFIN 
tarafından onaylanmıştır (bkz. 
Avrupa Birliği-1, 29 Haziran 2018).

2018 CRS, 27 AB Üye Ülkesini 
kapsamaktadır.  Yunanistan 
Ekonomik bir düzenleme programı 
içerisinde yer aldığından öneriler 
kapsamında ele alınmamıştır.  

Davranış Kuralları Grubu 

Lüksemburg'un fikri haklar 
rejimi zararlı değildir

Davranış Kuralları Grubu 6 
Temmuz 2018’de yayınladığı 
100931/18 sayılı kararı ile, 
Lüksemburg’un fikri mülkiyet 
rejimine ilişkin  yasa tasarısını 
değerlendirdi. 

Grup, Lüksemburg’un fikri 
mülkiyet rejimini Davranış 
Kuralları kriterlerine göre 
değerlendirmesi sonucunda 
rejimin  zararlı olmadığı kararına 
varmıştır.

Bununla birlikte,  emsallere 
uygunluk ilkesine yönelik olarak 
sabitlenmiş bir miktar kar indirimi 
konusunu eleştirmiştir. Grup 
emsallere uygunluk ilkesi 
ekseninde hangi indirilmiş oranın 
vergi matrahı bakımından kabul 
edilebilir olacağı endişesini 
taşımaktadır. İlgili kararın 
yayımlandığı tarih itibari ile Grup 
bahse konu sorun hakkında 
herhangi bir pozisyon almamıştır. 

Yeni fikri mülkiyet rejimi 
Lüksemburg parlamentosu 
tarafından 26 Mart 2018 tarihinde 
kabul edilmiştir.  

GSG Hukuk – Aylık Vergi Hukuku Bülteni



www.gsghukuk.com

Sayı - 28

5

Fransa

Transfer fiyatlandırması
dokümantasyonu – ayrıntılı
içerik ve biçim

30 Haziran 2018 tarihinde, Resmi

Gazetede büyük şirketler

tarafından sağlanacak olan

transfer fiyatlandırması

belgelerinin içeriğini ve formatını

detaylandıran 2018-554 sayılı

karar yayımlanmıştır. Karar, Mali 

Prosedür Kitapçığındaki R. AA-1 

maddesini (Livre des procédures

fiscales, LPF) açıklamaktadır. 

Ayrıca, belgelerin elektronik bir

biçimde sunulması gerektiğini

belirtilmekle birlikte yurtiçi

dökümantasyon gereklilikleri de 

OECD standartlarına uygun hale 

getirilmiştir.

Almanya

Maliye Bakanlığı, 5 Temmuz 2018 
tarihinde uluslararası ilişkili
kuruluşlar arasında maliyet
paylaşımı (masraf tevzii) 
konusunda yeni bir kararname
yayınlamıştır. Yeni kararname, 31 
Aralık 2018 tarihinden sonra
imzalanan ilgili şirketler
arasındaki maliyet paylaşımı
anlaşmalarına uygulanacaktır.  
Kararname maliyet paylaşım
sözleşmelerine “emsallerine
uygunluk" ilkesinin
uygulanmasını şart koşmaktadır. 
Buna göre bir maliyet paylaşım 
sözleşmesinin koşulları , 
katılımcıların katkılarının değeri, 
bağımsız kuruluşların, elde
etmeyi bekledikleri toplam
beklenen faydaların orantılı
payları dikkate alındığında, 
karşılaştırılabilen koşullar altında
katkıda bulunmayı kabul
edecekleri tutar ile uyumlu
olmalıdır. Kılavuz ayrıca, OECD 
Çok uluslu şirketler için
Fiyatlandırma Rehberi ve Vergi
İdareleri'nin (2017) Bölüm
VIII'de belirtilen prensipleri
uygulanabilir olarak belirtmiştir

Kaynak: IBFD Tax Portal,tax-news
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