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Vergi Sirküleri 

 

No: 2019/2 

 

  Tarih: 30/01/2019 

Konu: 7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler 

 

   

 

 

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun 30 

Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Söz konusu Kanun ile 

yapılan önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 

1) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış tutarı asgari ücretin yıllık 

brüt tutarından fazla olmayanların gelir vergisinden muaf tutulması 

 

Bu Kanunun 2'inci maddesi  ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt 

tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi 

eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için 

geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden satanların gelir vergisinden muaf tutulması sağlanmıştır. 

(Yürürlük tarihi: 30.01.2019) 

 

2) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneklerinin ve 4857 

sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisinden 

istisna tutulması 
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Bu Kanunun 2. maddesi ile 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli 

ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli 

ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”.  

Yapılan bu düzenleme ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik 

ödeneklerinin ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatlarının gelir 

vergisinden istisna tutulması sağlanarak işsizlik kapsamında verilen hangi tazminatların 

istisnaya konu edileceği açıklığa kavuşmuştur. (Yürürlük tarihi: 30.01.2019) 

 

3) Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müsessesinde yapılan değişiklikler 

Bu Kanunun 3. maddesi ile 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “10 Türk lirasına” ibaresi “250 Türk lirasına” 

şeklinde değiştirilerek vergiye uyumlu mükelleflere indirim düzenlemesinde eksik ödemelere 

ilişkin her bir beyanname itibari ile 10-TL'lik tutar 250-TL'ye çıkarılmıştır.  

Ayrıca, söz konusu bende “ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.” ibaresinden sonra gelmek 

üzere şu cümle eklenmiştir; “Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların 

gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde 

kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar 

ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.” Bu düzenleme sonrası, KDVK'nda yer alan 

ihraç kayıtlı teslim uygulamasıdaki tecil/terkin sisteminde olduğu gibi şartların sağlanmaması 

durumunda ödemenin tecil süresinden bitiminden itibaren 15 gün içinde yapılması halinde 

vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanmak için gerekli şartların ihlal 

edilmiş sayılmayacağı sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

4) Kıdem tazmintından kesilen gelir vergisinin iade edilmesi 

Bu Kanunun 3. maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya 

ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden 
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tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi 

içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri 

uyarınca red ve iade edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama 

giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü 

uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.” 

7103 sayılı Kanunun 5'inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 25'inci maddenin (7) numaralı 

bendinde yapılan değişiklik sonrası hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;  karşılıklı 

sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı 

tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan 

ödemelerin ve yardımların gelir vergisinden istisna tutulması hüküm altına alınmıştı. Ancak, 

7103 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin 

iadesine yönelik açılan davalarda yargı organlarınca idare aleyhine verilen kararlar müstekar 

hale gelmiştir. Bu konudaki hukuki ihtilafların sonlandırılması amacı ile 7103 sayılı Kanunun 

yürürlük tarihi olan 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden 

tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha 

yetkili vergi dairelerine başvurulması ve dava açmamaları veya açılmış davalardan 

vazgeçmeleri şartıyla iade edilmesi sağlanmaktadır. (Yürürlük tarihi: 30.01.2019) 

 

5) Türkiye'de oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar 

Ligi Finali müsabakalarına ilişkin KDV istisnası 

Bu Kanunun 6. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 
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“GEÇİCİ MADDE 40 – 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 

katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve 

hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet 

ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 

nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine 

nakden veya mahsuben iade edilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.” 

Bu düzeneleme ile birlikte ülkemizde oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol 

kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile 

bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer 

vergisinden istisna edilmiş olup bu istisna dolayısıyla yüklenilen vergilerin, vergiye tabi 

işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilemediği durumda  indirim yoluyla telafi 

edilemeyen vergilerin KDVK'nun 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem 

yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilme imkanı getirilmiştir. 

(Yürürlük tarihi: 30.01.2019) 

 

6) 6769 sayılı sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki patent veya faydalı modellere 

kurumlar vergisi istisnası uygulaması 

Bu Kanunun 11. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendine “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu” ibaresi ve (b) bendine “2 nci 

maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 6769 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinde” ibaresi eklenmiştir. 
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Bu düzenleme ile birlikte, 6769 sayılı sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya 

faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nun 5/B maddesinde yer alan istisna kapsamında girdiği açıklığa kavuşturulmuştur. 

(Yürürlük tarihi: 30.01.2019) 

 

7) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 

müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak getirilen kurumlar vergisi 

istisnası 

Bu Kanunun 12. maddesi ile 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri 

kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol 

kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan 

vergileri de kapsar.” 

Bu düzeneleme ile birlikte ülkemizde oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak 

Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla UEFA, işyeri, kanuni ve iş merkezi 

Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiler 

gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuş olup bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri 

de kapsamaktadır. (Yürürlük tarihi: 30.01.2019) 

 

8) 2019 yılında uygulanacak asgari ücret destek tutarı 

Bu Kanunun 10. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununa aşağıdaki geçici 78'inci madde eklenmiş olup düzenleme ile asgari ücret desteğinin 

2019 yılında da devamı sağlanmıştır.   

“GEÇİCİ MADDE 78 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran 

işverenlerce;  
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a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve 

altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 

yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,  

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara 

ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu 

maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma 

ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş 

sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınır. 

Birinci fıkrada belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 

uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün 

altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 

3,36 Türk lirası destek sağlanır. Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak 

ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde 

hükümleri uygulanmaz. Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya 

da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde 

doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, 

şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu 

katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların 

prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit 

edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme 

zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
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İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait 

aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi 

içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle 

görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 

bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, 

Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 

bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler 

uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren 

işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden 

yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri 

uygulanmaz. Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin 

olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş 

olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2018 yılından önce 

bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında 

birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı 

durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak 

tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır. 3213 sayılı 

Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı 

hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan 

sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük 

kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme 

gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. Bu madde hükümleri, 5018 

sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 

üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz. 
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4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan 

idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği 

öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık 

çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra 

uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak 

edişinden kesilir. 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında 

Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına 

verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde 

hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum 

tarafından belirlenir.” 

 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki sirkülerde yer alan bilgiler, konuya ilişkin genel bilgileri içermektedir. İşbu sirküler ve içeriğindeki bilgilerin 

kullanılması sonucu her türlü risk ve sorumluluk tarafınıza ait olup Rotax Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik 

A.Ş. olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi sorumluluk iddiasında bulunulamaz.  

 


