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KONU: VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile;
Mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik
belgesi kapsamındaki gerçekleştirdikleri yatırım harcamaları için, bu Kanunun İndirimli kurumlar vergisi
başlıklı 32/A maddesinde belirtilen ve yatırım katkı oranları ile yatırım katkı tutarlarının 2017 ve 2018
olan uygulama süresi, 2017,2018 ve 2019 yılları olarak değiştirilmiştir.
Buna göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen
kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren
yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması ile kişi başına düşen
milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve
gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize sanayi bölgeleri gibi belirtilen
yerler için yapılan yatırımlara uygulanacak yatırım katkı oranı “%55” iken “%70” olarak, yatırım
tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise “%65” olan katkı oranı
“%80” olarak, indirimli uygulanan “%90” kurumlar vergisi oranını “%100” olarak
değiştirilmiştir.
Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,
toplam yatırıma katkı tutarının %50'si olarak belirtilen oran %100 olarak değiştirilerek,
uygulama süresi 2017,2018 2019 takvim yılını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir
takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.
Yürürlülük tarihi:18.01.2019 dur.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki mal
ismi sütunundaki “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk
Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/ aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam
sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilerek ÖTV kapsamı dışında bırakılmıştır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 8 inci maddesi ile; Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili
ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel
tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz,
vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış
davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen
tutarlar red ve iade edilmez.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır.
Yürürlülük tarihi: 18.01.2019 dur.
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GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanununun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin istisnalar başlıklı 29 uncu birinci fıkrasına
(ç) bendi eklenerek,”Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle
elde ettikleri paralar” istisna kapsamına alınmıştır.
Yürürlülük tarihi:18.01.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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