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SAYI :16  –OCAK 2019

 

VERGİ 

1. Ödeme emrine karşı dava açılmadan doğrudan idareye başvurmak çözüm olduğu gibi dava açma 
süresini de durdurmayacağı yönünde Danıştay kararları olduğundan dolayı hak kaybı 
yaşanmaması için doğrudan dava konusu yapılmalıdır. (ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 
itiraz süresi 15 gündür. Dikkat edilmelidir)  

2. Otomobil, konut ve mobilya sektörleri için yapılmış olan KDV ve ÖTV oranlarındaki indirimler 
31.03.2019 tarihine uzatılmıştır. 

3. 10.02.2016 tarihi itibari ile Ticari, Zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısı ile29 yaşından gün almamış 
olan ilk defa kendi adlarına gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler faaliyete başladıkları yıl itibari 
ile 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançların dönem başına 75.000,00.- TL lık 
kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş olup uygulama devam etmektedir. 

4. İşletme defteri sahipleri için Defter beyan portalı 01.01.2019 tarihi itibari ile devreye alınmıştır. 
5. 2019 dönemine ilişkin Defter Beyan Sistemi Kılavuzları yayımlanmıştır. 
6. 475 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 01.01.2019 tarihinden itibaren gazete ve dergilerin 

normal satışları %1, e-kitap ve e-dergi olarak satılması durumunda ise % 18 olarak KDV 
oranları yeniden belirlenmiştir. 

7. Ankara vergi mahkemesi 2018/606 esas 2018/1551 sayılı kararı ile hiç bir mal ve hizmet satımı 
olmayan, ya da indirilecek KDV si bulunmayan dönemlerde BA/ BS bildirimi verilmediği için 
usulsüzlük cezası kesilemeyeceği ile ilgili kararı bulunmakta olup, karar temyiz aşamasındadır. 

8. 2019 dönemi BA/BS usulsüzlük cezaları 1.900,00.TL'dir 
9. Bilindiği üzere 2018 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2019 yılına ait emlak vergi 

değerleri 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan 
%11,865 oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır. 

10. Şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımı özendiren bu düzenlemeyle; sermaye şirketlerinin 
ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan 
sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB 
tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, 
ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine 
ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır. Düzenlemeden, finans, 
bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
kapsam dışında bırakılmaktadır. 28.12.2018 tarihinde belirlenen oran %27,04 merkez 
bankasında belirlenmiştir 

11. 2019 Başından İtibaren Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin 
Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık %21,25 Olacağına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. 

12. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle 
Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 
Yayımlanmıştır. 
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SGK 

1. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı 1.015,43 -.TL üst sınırı ise 2.030,87.-TL sidir. 
2. 01.01.2019 tarihi itibari ile Günlük iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde 42,63.-TL, 

ayakta tedavilerde ise 56.84.-TL olarak belirlenmiştir. 
3. 01.01.2019 tarihi itibari ile düzenli ödenen bağkur primleri 754,61 .- TL, Düzensiz ödeyenler için 

882,51.- TL olarak tahakkuk edecektir. 
4. 01.01.2019 tarihi itibari ile ihya edilecek bağ kur primleri için günlük sınır Esnaf Bağkuru için 

29,42.- TL, Tarım Bağkuru için 25,49.- TL olarak belirlenmiştir. 
5.  01.01.2019 tarihi itibari ile askerlik ve doğum borçlanması için günlük borçlanma tutarı 27,29.-TL 

olarak belirlenmiştir. 
6. 01.01.2019 tarihi itibari ile çalışan sayısı 5 ve üzerinde olan işletmeler için BES zorunluluğu 

başlamıştır.  
7. 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 513 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesine göre BES sistemine dâhil olan firma çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla 
işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışan sayıları esas alınarak değerlendirme 
yapılması gerekmektedir. Birden fazla bağımsız şirketin bir araya gelmesi ile yapılan şirket 
yapılanmalarında ise her şirketin çalışan sayısı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Çalışanları bu 
sisteme dahil etmiş işverenler bakımından personel sayısı azalması değerlendirme dışıdır. 
Her şartta her işçisini bu plana dahil etmek zorundadır.  
Bireysel emekli sistemi kapsamında sistemin zorunlu olarak girmiş olan işçiler 2 ay içinde cayma 
haklarını kullanmaları durumunda, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 ( üç )  yıl içinde bir 
defalığına otomatik olarak bireysel emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 ( 
bir )  yıla kadar azaltmaya ve 5 ( beş ) yıla kadar arttırmaya yetkilidir.  

8. 7143 sayılı yapılandırma kanuna göre, 31/08/2018 tarihinde ödenmesi gereken peşin ve 1 inci 
taksit tutarı, 31/10/2018 tarihinden ödenmesi gereken 2 inci taksit tutarı ile ikiden fazla cari ay 
primini ödemeği için yapılandırılması bozulan borçluların, bu tutarları son ödeme tarihini takip eden 
günden, ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemesi halinde, yapılandırmaları geçerli (ihya edilecek) sayılacaktır. 
Ayrıca 31.12.2018 tarihinde ödenmesi gereken 3’üncü taksitin son ödeme tarihi herhangi bir 
geç ödeme zammı olmaksızın 22.2.2018 tarihine uzatılmıştır. 

9.  29.5.2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde 
üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin 
2’inci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık 
sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2019 tarihi sonuna kadar Afyonkarahisar ,Adıyaman 
,Ağrı Amasya ,Aksaray ,Ardahan ,Artvin ,Bayburt ,Batman ,Bartın ,Çankırı, Bingöl ,Çorum ,Erzurum 
Bitlis Düzce ,Giresun ,Diyarbakır ,Elazığ ,Gümüşhane ,Hakkâri ,Erzincan, Kahramanmaraş 
,Iğdır,Hatay Kilis ,Kars ,Karaman ,Niğde ,Mardin ,Kastamonu ,Ordu ,Muş ,Kırıkkale, Osmaniye ,Siirt 
,Kırşehir Sinop ,Şanlıurfa ,Kütahya ,Tokat ,Şırnak ,Malatya ,Tunceli ,Van ,Nevşehir Yozgat, 

Gökçeada,Bozcaada ilçeleri ,Rize ,Sivas ,Trabzon ve Uşak il ve ilçelerini kapsayarak uzatılmıştır.  
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11.  2019 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1. Dönem (01.01.2019 - 30.06.2019) Ücreti 6.017,00.-TL.     
       Olmuştur. 
12.  29 yaşından gün almamış olan ilk defa kendi adlarına gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler  
       Faaliyete başladıkları ay itibari ile Bağkur primi 24 ay istisna edilmiştir. 

DİĞER 
 

1. 30.12.2018 Tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8. Maddesi ile 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler 
eklenmiş olup, yasayla birlikte Poşet Ücreti Alınması ve Poşet Beyannamesi Verilmesi yükümlülüğü 
getirilmiştir. Geri kazanım katılım payları olarak anılacak olan ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip 
eden ayın 15’ine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atikambalaj.csb.gov.tr adresli internet 
sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi oluşturularak beyan edilecek ve beyanı takip eden ikinci 
ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenecektir. 

2.  01.01.2019 tarihi itibari ile Mal ve hizmet tedariklerinde alacaklıya yapılan geç ödemeler dolayısı ile 
ödenecek temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya hukuken geçersiz olduğu 
durumlarda uygulanacak faiz oranı yıllık % 21,25 ve alacağın tahsili masrafları için talep 
edilecek asgari gider tutarı 245,00 .-TL olarak tespit edilmiştir 

3. 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe giren 
7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 
inci maddesiyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen 
geçici 4 üncü madde ile 2/11/2016 tarihinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları 
itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsünden geçilmesi nedeniyle idari para cezası verilmeyeceği, verilmiş
 olanların tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçileceği, varsa yapılmış 
itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği ve 
söz konusu cezalar kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 
tahsilatların 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve 
iade edileceği ifade edilmiştir.  

4. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Aralık 2018 
döneminde 12 aylık TÜFE oranı 16,33 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu 
ay en fazla kira artışı % 16,33 oranında zam yapacaklar.   

5. 2019 yılı yazarkasadan düzenlenecek en azamı fiş tutarı, yani fatura düzenleme sınırı ile doğrudan 

demirbaş yazılacak demirbaş sınırı rakamı 1.200,00.- TL dır. 

Mesleğimiz ile ilgili olan konulara Bağımsız Mali Müşavirler Grubumuzun www.bmmgd.org.trinternet 

adresinden ulaşabilir, sorularınızı bu adres üzerinden sorular bölümünden sorabilirsiniz. 


