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KONU: 7186 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLER.
19/07/2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7186 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
Diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ise;
Gümrük Kanunu uyarınca el konulan kara taşıtları;
Gümrük Kanunu’na göre mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin
kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak 31/12/2019 tarihine kadar ilgili
gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin
%25’ine tekabül eden tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili
tahsil dairesine ödenmesi hâlinde, araç hakkında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı
verilmez, mevcut kararlar kaldırılır ve el konulan araç sahibine iade edilir.
İadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar araç sahibince ödenir.
Finansal Yeniden Yapılandırma;
Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve
Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular,
bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme
yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân
verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak
veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir
Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve
bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti
kazanacağına kanaat getirilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat
getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz.
Yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen
esaslar uyarınca;
Düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden,
Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve
sigorta muameleleri vergisinden,
Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan,
Müstesnadır.
Elektrik motorlu araç üretimi;
6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar
verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak
teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, destek
kararında belirlenen kadarıyla, bu yatırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi
kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla
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31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık
dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına
mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Yurt Dışına Çıkış Harcı;
Yurt dışı çıkış harcı 15.- TL iken, 50.- TL olarak yeniden belirlenmiştir. (01.08.2019 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmektedir.)
Gümrük vergileri eksik ödenen kara taşıtlar;
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle
başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş
kara taşıtları ile ilgili olarak;
Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,
31/12/2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi
gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği
tarihten itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi,
Halinde, araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmez, mevcut el koyma kararı kaldırılır ve
el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilir.
İadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar araç sahibince ödenir.
Yürürlülük tarihi: 19.07.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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