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Vergi Sirküleri 

 

No: 2019/5 

 

  Tarih: 22/02/2019 

Konu: 7166 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler 

 

   

 

 

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair 

Kanun 22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Söz konusu 

Kanun ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 

1) Poşet beyan ve ödeme süresine ilişkin değişiklik yapıldı  

Bu Kanunun 3. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden 

ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden 

bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar 

tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek 

aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik 

beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir 

ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik 

beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen 

süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine 

göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 

Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.” 
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“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni 

süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir. 

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin 

sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe 

sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit 

etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik 

ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya 

tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya 

veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın 

görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

Yapılan bu değişiklik sonrası, Mart ayına ilişkin geri katılım paylarının, 24 Nisan’a kadar 

beyan edilmesi ve 30 Nisan sonuna kadar da ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, mezkur madde 

ile Hazine ve Maliye Bakanlığına aşağıdaki yetkiler verilmiştir. 

-Geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı 

geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye 

-Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin 

sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe 

sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit 

etmeye 

-Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda 

gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel 

kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye bu kişileri aracı kılmaya veya 

zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

(Yürürlük tarihi: 22.02.2019) 

 

2) 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin poşet beyannamelerinin 24 Nisan'a kadar 

verilmesi ve 30 Nisan'a kadar ödenmesi 

Bu Kanunun 2. maddesi ile 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat 

aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 



Rotax Denetim, Danışmanlık ve YMM A.Ş. 

Dumlupınar Mah. Doruk Sok. No:45 İstanbul 216 2. Etap C Blok K:15 D:118 Kadıköy/İstanbul 

Tel: 0 216 519 48 49 

Sayfa 3 / 4 
 

verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 

tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.” 

Bu düzenleme sonrası, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken poşet 

beyannamelerinin 24 Nisan'a kadar verilmesi ve 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerekmektedir. 

(Yürürlük tarihi: 22.02.2019) 

 

3) Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası 

Bu Kanunun 7. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 

hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların 

teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had 

uygulanmaz.),” 

Yapılan bu değişiklik sonrası Muzır Neşriyat hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli 

yayınların teslimi KDV istisma edilmiş olup parantez içi hüküm ile 13 üncü maddede sayılan 

istisnalar kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde 

gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 Türk Lirasının altında olması halinde bu 

işlemlerde KDV hesaplanmaması sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 22.02.2019) 

 

4) Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları ÖTV oranının %50'ye 

kadar artırılabilmesi  

Bu Kanunun 9. maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi 

“indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e 

kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel 

tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına 

kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik ile birlikte Cumhurbaşkanına Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) 

telsiz telefon cihazları ÖTV oranının %50'ye kadar artırılabilme ve oranlara düzenleme 

yapma yetkisi verilmiştir. (Yürürlük tarihi: 22.02.2019) 
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5) Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarına ilişkin ÖTV 

oranının belirlenmesi  

Bu Kanunun 10. maddesi ile 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 

G.T.İ.P. numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

8517.12.00.00.11 
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon 
cihazları 

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar 

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi 
aşmayanlar 

- Diğerleri 

  

25 

25 

25 

  

 

Yapılan bu düzenleme ile alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarına 

ilişkin ÖTV matrahlarının belirlenmesinde dilimler belirlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 

22.02.2019) 

 

 

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.  

 


