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KONU: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

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 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün ücretlerde istisna başlıklı
23 ncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile; Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk
Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş
maksadıyla görevlendirilen, hava aracını sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında
uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin
memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i istisna kapsamına alınmıştır.
-Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün Teşvik ikramiye ve mükafatları
başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile de, ”Subay, astsubay,
erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri
dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli
pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni
veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış
hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler” şeklinde yapılan düzenleme ile gelir
vergisinden istisna tutulmuştur.
-Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 76 maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından
doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden 31.12.2018 tarihinde kadar olan istisna
süresi 31.12.2023 tarihi olarak değiştirilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunun 23 ve 29 uncu maddeleri 01.02.2019 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere, geçici 76 ncı maddesi 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 18.01.2019 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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