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KONU: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
30/01/2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
1)- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergiden Muaf Esnaf başlıklı 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
(30.700.-TL) olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi
eklenmiştir. Bu hükümle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzeri den yapılan ve 2019 yılı için
30.700.-TL’yı aşmayan satışlar vergiden muaf olacaktır.
2)- Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün Tazminat ve Yardımlarda istisna
başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası,
Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe
başlatmama tazminatı olarak değiştirilmiştir.
3)- Gelir Vergisi Kanunu’nun 121 inci maddesi gereği vergiye uyumlu mükelleflerin tahakkuk eden
vergilerini vadesinde ödemeleri kanuni zorunluluktur. Ancak, 10.-TL’sına kadar tutarların
ödenmemesi kanundan faydalanmaya engel değildi. Şimdi ise kanunda yapılan değişikliklerle 10.TL tutar 250.-TL’ya çıkartılmıştır.
Bu ibareden sonra gelmek üzere; “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.” Şeklinde cümle eklenmiştir.
Yukarıda 3 üncü bentte belirtilen Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi
İndirimi başlıklı mükerrer 121 inci maddesi 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık
gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak
üzere yayımı tarihinde, diğer maddeler ise 30.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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