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VERGİ 
1) 7020 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun metninde;  kesinleşmiş kamu alacaklarının 

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere, vergi uyumlu mükelleflerin amme borçlarının tecili ile 

ilgili hükümlere ve diğer bazı kanunlarda yapılan değişikliklere yer verilmiştir.Kanun 

hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili 

daireye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

2) 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde E-Fatura düzenlemesi uygulaması 

zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluğu bulunan mükelleflerin en kısa sürede hazırlıklarını yapması 

gerekmektedir..Tebliğ de yapılan düzenleme ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım 

zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil 

olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, 

ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir 

3) 30.06.2017 tarihine kadar yevmiye kapanış tasdiklerini noterde yaptırmayı unutmayınız. 

4) 1 Haziran 2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2017/10310 sayılı İthalat 

Rejimi Kararına Ek Karar ile plastik ve diğer maddelerden olan gözlükler, güneş gözlükleri ve 

görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlüklerin ve bunların aksam ve parçalarının ithalatında 

ilave gümrük vergisi uygulaması kararı alınmıştır. 

5) Vergi incelemesi veya Sorumlu sıfatıyla 2.nolu KDV Beyannamesi vermesi gerekirken, sehven 
vermeyen taraf 2.nolu kdv beyanını, geriye doğru beyan ederek, faturanın takvim yılına 
bakılmaksızın ödediği takvim yıl aşılmamak şartıyla 1.nolu kdv beyannamesinde indirim konusu 
yapabilir..(11.nolu kdv tebliğ Md:18). 

6) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi 2. Taksiti son ödeme tarihi 30.06.2017 dir 

7) Sahte belge düzenlemek amacıyla  mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemeyle tespit edilen 

mükellefe iştirak eden 3568 sayılı yasayla yetki almış meslek mensubuna 3 yıl süreyle geçici 

meslekten men cezası uygulanacaktır. Cezanın uygulanabilmesi için kesilen vergi ziya cezasının 

kesinleşmiş olması gerekmektedir. 

8) Faaliyetleri gayrimenkul alım, satım, kiralama işleri haricinde olan mükelleflerin şirket aktifinde 2 
tam yıl bulunan gayrimenkullerin elden çıkarılmasında Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden 
istisnadan yararlanabilmesi,  gayrimenkul satışını yapmadan önce, Cins tahsisi yaparak satışı bu 
şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir.  Cins tahsisi yapılmadan satılan gayrimenkuller 
istisnadan yararlanamaz. Tapuda mutlaka gayrimenkul gözükmesi gerekmektedir.  

9) Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik ve Zorunluluğu ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Konut Kiralama ile 

Araç Kiralama hizmetleri Tahsilat sınırlarında önemli değişikliklerde bulunulmuştur. (268-459 

Nolu Gelir vergisi Genel Tebliği)  
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SOSYAL GÜVENLİK 

1.) 6736 Sayılı kanuna göre Sgk borçlarını yapılandıran mükellefler 2. Taksitlerini 30.06.2017 

tarihine kadar ödemek zorundadırlar. Ödeme yapmamaları halinde yeni çıkmış olan 7020 

sayılı kanuna göre bu borçlardan yapılandırma yapamayacaklardır.  

2.) Sosyal güvenlik kurumu nakil işe giriş ve çıkış ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeyi 

yapmıştır; 

işverenler çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer işyerlerinde çalıştırmaya devam 

edecekler ise;  

İlk olarak sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri ve ayrılış nedeni “16-Nakil” 

olarak seçmeleri,işten ayrılış bildirgesine 26 haneli işyeri numarasını yazarak işten ayrılış 

bildirgesini vermeleri gerekmektedir.  

işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği işyerinden işe giriş 

bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden 

aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer 

işyerinde çalışan sigortalı” seçeneği işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil” alanına 26 

haneli işyeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini düzenlemeleri gerekmektedir.  

3.) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları 

Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eşler” ibaresi  1 Haziran 

2017 tarihi itibarıyla “anne/baba” şeklinde değiştirilmiştir. 

DİĞER KURUMLAR 

1.) İstanbul ticaret odası 2017 yılı aidat ve munzam aidat borçlarının son ödeme günü 

30.06.2017 dir. (1. Taksit) 

2.) 10.06.2017 Tarihinde TURMOB ‘da yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile SMMM , 

YMM odalarının Yönetmelikleri ile Staj Yönetmeliğinde  düzenlemeye gidilmiştir.  

3.) KOSGEB 2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği 31.07.2017 Tarihinde kadar 

uzatılmıştır. 

4.) İstanbul Kalkınma Ajansından İşletmelerin imalat, finansal, yeni pazarlar bulma konusunda 

Gelişimi ile ilgili Güdümlü Proje Desteği Alınabileceği unutulmamalıdır. 

 

Mesleğimiz ile ilgili olan konulara Bağımsız Mali Müşavirler Grubumuzun www.bmmgd.org.tr 
internet adresinden ulaşabilir, tüm sorunlarınızı bu adres üzerinden sorularınız bölümünden 

sorabilirsiniz… 

http://www.bmmgd.org.tr/

