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SİRKÜLER (2019’05) 

 

Konu: 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 

Yapılan Değişiklikler. 

 

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun 

yayımlandı. 

 

Bu kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda yer almaktadır. 

 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler : 

 

- Gelir Vergisi Kanununun Vergiden Muaf Esnaf başlıklı 9’ncu maddesinin birinci fıkrasının 6 

numaralı bendinde yapılan değişiklikle, evde imal edilen bazı ürünleri, asgari ücretin yıllık 

tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların, esnaf 

muafiyetleri içinde değerlendirilmeleri sağlanmıştır. 

 

(7162 sayılı kanunun 1’nci maddesiyle yapılan ilave değişiklik, kanunun yayımı tarihinde 

(30.01.2019) yürürlüğe girmektedir.) 

 

- Gelir Vergisi Kanununun Tazminat ve Yardımlarda Muafiyet başlıklı 25 inci maddesinin 

birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, işsizlik kapsamında verilen 

tazminatların işsizlik sebepleriyle ( işe başlatmama tazminatı dahil ) verilen tazminatlar ibaresi 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/05/2003 tarihli ve 

4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı olarak değiştirilmiştir. 

 

(7162 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle yapılan ilave değişiklik, kanunun yayımı tarihinde 

(30.01.2019) yürürlüğe girmektedir.) 

 

- Gelir Vergisi Kanununun Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi başlıklı mükerrer 121 

maddesinin 1 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, vergiye uyumlu mükellef 

düzenlemesindeki 10,00 TL’lik eksik vergi ödeme tutarı 250,00 TL ye çıkartılmış ve ihraç 

kayıtlı mal teslimlerine ilişkin şartların sağlanması durumunda terkin edilecek  (üç ay içinde 

ihracatın gerçekleşmemesi) terkin edilecek vergilerin söz konusu şartların gerçekleşmemesi 

halinde, sürenin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, Gelir Vergisi 

Kanununun mükerrer 121’nci maddesi ile getirilmiş olan tahakkuk eden vergilerin kanuni 

süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmemiş sayılacaktır. 

 

(7162 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan ilave ve değişiklik, 01.01.2019 tarihinden itibaren 

verilmesi gereken ticari, zirai ve serbest meslek kazançları için yıllık gelir vergisi ile kurumlar vergisi 

beyannamelerinde indirim şartının varlığı kabul edilerek kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.) 
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- Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 89 ile; 27.03.2018 tarihinde öncesinde karşılıklı 

iş sonlandırma sözleşmeli ile işten ayrılanlar veya ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan tazminat 

ödemeleri, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli 

adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden kesilerek tahsil edilen gelir vergisi, 

hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine 

başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vaz geçmeleri şartıyla, kesilen vergiler 

vergi usul kanununun düzeltme hükümler uyarınca red ve iade edilmesi yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

(7162 sayılı kanunun 4’ncü maddesiyle GV Kanununa eklenen Geçici Madde 89 kanunun yayımı 

tarihinde (30.01.2019) yürürlüğe girmektedir.) 

 

Katma Değer ile Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler : 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi eklenen Geçici Madde 11 ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununa eklenen Geçişi Madde 40’ta; 

 

- 2019 UEFA Spor Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakalarına ilişkin 

olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) katılımcı futbol kulüpleri ve 

organizasyonda yer alan (görevli) tüzel kişilerden iş yeri ve kanuni temsilcisi Türkiye’de 

bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılan teslim ve hizmetler katma değer 

vergisinden istisna edilmiştir. Mal ve hizmet teslimlerini istisna kapsamında yapan 

mükellefler, bu teslimleri dolayısıyla yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri katma 

değer vergisini  dilerlerse iade talep edebilirler.  

 

(7162 sayılı kanunun 6’ncı maddesiyle, katma değer vergisi kanununa eklenen geçici madde 40; 

kanunun yayımı tarihinde (30.01.2019) yürürlüğe girmektedir.) 

 

- 2019 UEFA Spor Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının 

Türkiye’de oynanmasına ilişkin katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonunda yer alan 

(görevli ) tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve 

kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet tevkif yoluyla kesilen vergileri de kapsamaktadır. 

 

(7162 sayılı kanunun 12 inci maddesiyle kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici madde 11;  

kanunun yayımı tarihinde (30.01.2019) yürürlüğe girmektedir.) 

 

- Kurumlar Vergisi Kanunun Sınai Mülkiyet Haklarında istisna başlıklı 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) bendin “2’nci 

maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 6769 sayılı Kanunun 2 üncü maddesinde”  

ibaresi eklenmiştir. 

 

(7162 sayılı kanunun 11’nci maddesiyle yapılan ilave değişiklik, kanunun yayımı tarihinde 

(30.01.2019) yürürlüğe girmektedir.) 

 

(Resmi Gazete: 30.01.2019 tarihli 30671 sayılı) 

 

Söz konusu kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/2019

0130.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm  

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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