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KONU: VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
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 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı 5/B maddesinin
ikinci fıkrasının;
(a) bendi İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname veya 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer
alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı
model belgesi alınması,
(b) bendinde ise; İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde veya Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 3 maddesinde belirtilen
nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini
haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı
model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması, gerekmektedir. Şeklinde
değişiklik yapılmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna geçici 11 inci maddesi ile yapılan düzenlemede;
2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının
Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları
dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve
organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsar.” Hükmüne yer verilmiştir.
Yürürlülük tarihi: 30.01.2019 dur.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
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 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 40 ıncı maddesi ile;
2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak
üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda
görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar
dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla
yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi
işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen
vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan
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mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. Şeklinde düzenleme
yapılmıştır.
Yürürlülük tarihi: 30.01.2019 dur.
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
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 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu’nun Nispet ve miktar başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci
cümlesi;
Hazine ve Maliye Bakanlığınca biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve
ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanarak veya elektronik belge
düzenlenmek suretiyle yapılmasına ait usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Şeklinde
düzenleme yapılmıştır.
Yürürlülük tarihi:30.01.2019 dur.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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