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6 Eylül 2018 tarihli Resmi 

Gazete ’de Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

yayımlandı

İlgili tebliğ kapsamında Aralık 
2017 öncesi vergilendirme 
dönemlerine ilişkin olarak 
haklarında; sahte belge veya 
yanıltıcı belge kullanma, 
beyanname vermeme, defter ve 
belge ibraz etmeme gibi 
olumsuz tespitleri bulunan 
mükellefler KDV artırım 
tutarlarının tamamını ödedikleri 
tarihten itibaren özel esaslar 
kapsamından çıkarılacağı açıkça 
ifade edilmiştir. Ayrıca, bahsi 
geçen mükelleflerin hesap 
tutarlarının tamamı ile bir 
taksite ait tutarın %10’u kadar 
banka teminat mektubu 
göstermeleri halinde genel 
esaslara dönüşleri 
sağlanmanktadır. Taksit 
ödemesinde aksama olması 
durumunda ise ödenmemiş 
taksitlerin muaccel hale geleceği 
belirlenmiştir. Son olarak, 7143 
sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin dokuzuncu fıkrası 
kapsamında yer alan 
mükelleflerden, hakkında 
olumsuz tespitleri bulunan 
mükelleflerin KDV artırımında 
bulunmaları halinde konu olan 
Tebliğ'de yer alan hükümlerden 
faydalanacağı düzenlenmiştir.

6 Eylül 2018 Tarihli Resmi
Gazete’ de yayımlanan
Tahsilat Genel Tebliğ'ine 
Göre Amme Alacaklarına 
ilişkin uygulamalara 
değişiklik getirildi.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci maddesinde 
yapılan değişiklikle halen yıllık 
%12 olarak uygulanmakta olan 
tecil faizi oranı yıllık %22 
oranında, amme alacakları için 
%1.40 olarak uygulanan 
gecikme zammı oranı ise her ay

için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 
olarak değiştirilmiştir.

13 Eylül tarihli Resmi Gazete ’de 
Türk Parası Kıymetini Korumu 
Hakkında 32 Sayılı Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar (Karar Sayısı: 85) 
yayımlandı

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na 
göre «Türkiye’de yerleşik kişilerin, 
Bakanlıkça belirlenen haller dışında, 
kendi aralarındaki menkul ve 
gayrimenkul alım satım, taşıt ve 
finansal kiralama dahil her türlü 
menkul ve gayrimenkul kiralama, 
leasing ile iş, hizmet ve eser 
sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden 
veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırılamaz.» şeklinde Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Kararın 4 üncü maddesine bahsi geçen 
g bendi eklenmiştir. Aynı karara geçici 
madde de eklenmiştir. Geçici madde 8’e 
göre g bendinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde, söz 
konusu bentte belirtilen ve daha önce 
akdedilmiş yürürlükteki sözleşmeler 
Türk parası olarak taraflarca yeniden 
belirlenir şeklinde değiştirilmiştir. 

19 Eylül 2018 tarihli Resmi  
Gazete ’de yayımlanan Türkiye 
Muhasebe Standartları (TMS) 
Uygulama Kapsamına İlişkin 
Kurul Kararı ile işletmelerin 
münferit ve konsolide finansal 
tablolarının hazırlanmasında 
esas alınacak standartlar 
belirlenmiştir.

Bu değişikliğin amacı kurum, kuruluş 
ve işletmelerin münferit ve konsolide 
finansal tablolarının hazırlanmasında 
esas alınacak Türkiye Muhasebe 
Standartlarının belirlenmesidir. 

İlgili Kurul kararına göre, finansal 
tabloların hazırlanmasında 
TFRS’lerin uygulanmasına, 
bağımsız denetime tabi olup ekli 
listede yer almayan kurum, kuruluş 
ve işletmelerin finansal tablolarının 
hazırlanmasında BOBİ FRS’nin
uygulanmasına ancak söz konusu 
kurum, kuruluş ve işletmelerin 
isteğe bağlı olarak TFRS’leri
uygulayabileceğine karar 
verilmiştir.

24 Eylül 2018 tarihli resmi 
gazetede Özel Tüketim 
Kanununa Ekli Sayılı Listede 
Yer Alan Bazı Malların Özel 
Tüketim Vergisi Oranlarına 
Esas Özel Tüketim Vergisi 
Matrahlarının Yeniden 
Tespiti Hakkında karar 
yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili 
karara göre, 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II) 
sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P 
numaralı mallardan, tablodaki «-
Diğerleri» satırı altında yer 
alanlarının, özel tüketim vergisi 
oranlarına esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının yeniden tespiti 
hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe 
konulmasına, mezkûr Kanunun 12 
nci maddesi gereğince karar 
verilmiştir. İlgili karar göre Motor 
silindir hacmi 1600 cm3’ü 
geçmeyenler araçlar için Özel
tüketim vergisi matrahı 70.000 
TL’nin altında kalan araçlar %45, 
Özel tüketim vergisi matrahı
70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi
aşmayanlar %50 olarak belirlendi.
Yine aynı kararın 2 nci maddesi 
uyarınca da bu karar yayımı 
tarihinde yürülüğe girecektir.
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Uluslararası 
Vergi Hukuku 
Haberleri

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 Komisyonu’nun AB-
28 2016 KDV Açığı Raporları
yayımlandı

Avrupa Komisyonu(EC) 21 Eylül
2018’de,  2016 senesine dair KDV 
boşluğu ile ilgili son çalışma ile
ilgili bir basın açıklaması yayımladı. 
Avrupa Komisyonu’nun
çalışmasına göre AB-28 KDV Açığı
2016'da 147.1 milyar Euro'ya ulaştı.

"KDV açığı", ülke ekonomisi ve fiili
KDV mevzuatı ile ilgili gözlemlenen
bilgiler göz önüne alındığında, 
aslında toplanan KDV gelir miktarı
ile toplanması beklenen teorik tutar
arasındaki fark olarak tanımlanır. 
Söz konusu çalışma, KDV 
boşluğunun yalnızca KDV 
dolandırıcılığına eşdeğer olarak
görülemeyeceğini vurgulamaktadır. 
KDV boşluğu; KDV dolandırıcılığı, 
KDV kaçakçılığı ve KDV’den 
kaçınmanın yanı sıra, iflas ve vergi
borçları ve ayrıca ulusal hesaplarda
raporlama sorunlarından
etkilenebilir.

En küçük KDV boşlukları
Lüksemburg'da (%0.85), İsveç'te
(%1.08) ve Hırvatistan'da (%1.15) 
gözlendi. En büyük KDV boşlukları
ise Romanya (35.88%), Yunanistan
(29.22%) ve İtalya (25.90%) olarak
gösterildi.

OECD

Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü(OECD)
ülke bazında ek kılavuz 
raporunu yayımladı

13 Eylül 2018 tarihinde Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 
Eylem 13 altında geliştirilen
OECD/G20 Matrah Aşındırma ve
Kar Aktarımı’na ilişkin Eylem
Planı’na göre ülke bazında(CbC) 
raporlama uygulamasına ilişkin ek
kılavuz yayımladı.

Yeni rehber, alınan temettülerin 
işlenmesiyle ilgili soru ve cevapları 
ve çok uluslu işletmelerin 
konsolide finansal tablolarını 
hazırlarken oransal konsolidasyon 
uyguladığı durumlarda 
raporlanması gereken çalışan 
sayısını içermektedir.

Güncellenmiş kılavuz ayrıca, bir
CbC raporunun Tablo 1'in 
tamamlanması için azaltılmış
miktarların kullanılmaması
gerektiğini açıklığa
kavuşturmuştur ve Rehber’de  
birleşme, satın alma ve devralma
davalarında uygulanacak yaklaşım
hakkında mevcut yorumlayıcı
rehberlerin özetlendiği bir tablo
da yer almaktadır.
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İrlanda Kurumlar Vergisinde
Yol Haritasını Yayımladı

5 Eylül 2018 tarihinde, Maliye
Bakanlığı İrlanda’nın son 
zamanlardaki ve gelecekteki
Kurumlar Vergisi politikasını içeren
Kurumlar Vergisi Yol Haritası’nı bir
kılavuzla yayımladı.

Söz konusu belge,

-Avrupa Birliği’nin Vergi’den 
Kaçınmayı önleme direktiflerini

-İrlanda Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 2017 incelemesini

-İrlanda Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun gözden geçirilmesi ile
ilgili müzakereler ve Vergi’den 
kaçınmayı önleme direktiflerinin
uygulamasını;

-Diğer uluslararası yükümlülüklerin
uygulanmasını;

• Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü Çok taraflı Vergi 
Anlaşması (MLI) 

• Avrupa Birliği DAC6 Direktifi
• Avrupa Birliği Uyuşmazlık Çözüm

Mekanizması Direktifi-
Uluslararası karşılıklı yardım
mekanizması/

• AB ile işbirliğinde olmayan 
ülkeler listesi

kapsamaktadır.

Birleşik Krallık

2019 yılı dijital 
hizmetlerinin tedarikinde 
KDV değişiklikleri: 
Danışmanlık

11 Eylül 2018’de, HMRC, 
Avrupa Birliği genelindeki 
tüketicilere sunulan dijital 
hizmetlere ilişkin KDV 
değişiklikleriyle ilgili HM taslak 
Hazine emri hakkında yorum 
almak üzere KDV:2019 yılı 
dijital hizmetlerinin tedarikinde 
değişiklikler adı altında teknik 
bir danışmanlık başlattı. 
Söz konusu danışmanlık 
çerçevesinde önerilen önlemler 
şu şekilde sıralanabilir;
• Dijital hizmetlerin satışında 

bir yıl içerisinde Avrupa 
Birliği'ne yapılan toplam 
tedarik için 10.000 GBP’ye
(sterlinin eşdeğeri) tekabül 
eden bir eşik belirlenmelidir.

• Diğer amaçlar için KDV'ye 
kayıtlı olmayan Avrupa 
Birliği dışı işletmelerin, 
Avrupa Birliği üye 
ülkelerindeki tüketicilere 
yapılan dijital hizmetlerin 
satışı ile ilgili KDV'yi 
hesaplayabilmeleri için Mini 
One Stop Shop (MOSS) 
düzenini kullanmalarına izin 
verilmelidir.

• Söz konusu danışmanlık 
hizmeti 8 Ekim 2018 
tarihine kadar sürmektedir.

Birleşik Krallık
Brexit referandumu: 
HMRC’nin sadece Avrupa 
Birliği ile ticaret yapan 
işletmelere tavsiyesi

13 Eylül 2018 tarihinde HMRC, 
sadece AB ile ticaret yapan KDV 
tescilli işletmelere İngiltere'nin 
Avrupa Birliğinden herhangi bir 
anlaşmaya varılmadan ayrılması 
halinde söz konusu olabilecek 
gümrük, tüketim vergisi ve KDV ile 
ilgili değişiklikleri açıklayan 
belgeleri yayınladı.
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Katar

Ülke bazında verilen 
raporlama kararı yürürlüğe 
girdi.

Ülke bazında raporlama (CbCR) 
(kararı) ile ilgili 2018/21 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2018 
tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak 10 Eylül 2018 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 
Bu kararın yürürlüğe girişi, Katar’ın 
ülke bazında Otomatik Değişimine 
İlişkin Çok Taraflı Yetkili Otorite 
Anlaşması’na taraf oluşunun 
akabinde gerçekleşmektedir. 

CbCR ile ilgili BEPS Eylem 13 
raporunda sunulan ve Model CbCR
mevzuatının sınırları çerçevesinde 
hazırlanan işbu karar, Katar yetkili 
makamına ülke bazında rapor 
hazırlamak ve sunmak için çok 
uluslu şirketlerin belirli bazı

yükümlülüklerini ortaya 
koymaktadır. CbrC için konsolide 
bütçe eşiği 3 milyar OAR (700 
milyon Euro) belirlenmiştir. 

İlgili karar, 1 Ocak 2017 ve 
sonrasında başlayan mali yıllara 
uygulanır ve raporların 
raporlanabilir mali yılın bitiminden 
sonra 12 ay içinde sunulması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, 1 
Ocak 2017 itibariyle başlayan mali yıl 
için raporun 31 Aralık 2018 tarihine 
kadar sunulması gerekmektedir. 

Çin 

Ar-Ge faaliyetleri için süper 
kesinti arttı.

20 Eylül 2018’de Maliye Bakanlığı, 
Vergi Dairesi ve Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı müştereken araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) 
ile ilişkili olarak süper kesintiyi 
arttıran bir sirküler (2018/99 
sayılı Sirküler) yayımladı. İlgili 
sirküler uyarınca, Ar-Ge 
faaliyetlerinin henüz gayrimaddi
bir şekilde sonuçlanmamaları 
halinde işletme kârının 
belirlenmesinde bir kesinti 
öngörülmekte ve bu kesintinin bir 
işletmenin Ar-Ge faaliyetlerine 
uygulanan üretim maliyeti ve 
giderlerinin % 75’i oranında 
artırılabileceği düzenlenmektedir. 
Ar-Ge faaliyetlerinin gayrimaddi
bir şekilde meydana geldiği 
durumlarda, söz konusu 
gayrimaddi varlığın amortismanı, 
kurumlar vergisine istinaden, 1 
Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 
arasındaki dönemde % 175 
oranında artırılabilmektedir.
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Dünya’dan 
Haberler
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