27 Mart 2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı “VERGİ
KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN” ile birçok önemli düzenleme yapılmış olup, bunlardan bir bölümü aşağıda
özetlenmiştir. Yasanın tam metni ektedir.

7103
Madde
No

İlgili Yasa ve
Madde No

Açıklama

3

193-Gelir
Vergisi
Kanunu/9

Vergiden muaf esnaf faaliyetlerine; sahibi oldukları veya
kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları
kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat
maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son
kaynak tedarik şirketine satanlar da eklenmiştir. Yürürlük :
27.03.2018

4

193-Gelir
Vergisi
Kanunu/23

Vergiden istisna ücretlere; işverenlerce, kadın hizmet erbabına
kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan
menfaatler de eklenmiştir. (İşverenlerce bu hizmetlerin
verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri
sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması
şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının
%15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır.) Yürürlük :
27.03.2018

5

193-Gelir
Vergisi
Kanunu/25

Ücretlere ilişkin; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale
sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı
tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi
çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların yasal kıdem
tazminat tutarına kadar olan bölümü için, kıdem tazminatı olarak
ücret vergi istisnası uygulanacaktır. Yürürlük : 27.03.2018

6

193-Gelir
Vergisi
Kanunu/32

Asgari ücretlilerde, net ücretleri yılın başında aldıkları ücrete
göre yılın son aylarında vergi dilim değişikliği nedeniyle azalanlar
için, yılın başındaki ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu
tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net
ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine
ayrıca ilave edilecektir. Yürürlük : 27.03.2018

7

193-Gelir
Vergisi
Kanunu/61

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma
sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş
güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler
ve yardımlar da ücret olarak tanımlanmıştır. Yürürlük :
27.03.2018

10

213-Vergi Usul
Kanunu/278/A

İmha edilmesi gereken mallarla ilgili olarak; bozulma, çürüme
veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha
edilmesi gereken emtia için, bu mahiyetteki imha işlemleri
süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden,
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin
olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir.
Yürürlük : 27.03.2018

11

213-Vergi Usul
Kanunu/280/A

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef
sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip
eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından
getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların,
söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında
sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farklarının pasifte özel bir
fon hesabına alınabilme imkanı getirilerek, vergi matrahından
olumlu-olumsuz etkilenmemesi düzenlenmiştir. Yürürlük :
27.03.2018

12

213-Vergi Usul
Kanunu/353

Belge düzenleme ile ilgili özel usulsüzlük cezalarında; elektronik
belge olarak düzenlenmesi gerekenlere ilişkin de düzenleme
yapılmıştır. Yürürlük : 27.03.2018

14

213-Vergi Usul
Kanunu/376

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi
sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183
sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildiren
mükelleflere, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri
olarak uygulanan indirim yarısı olarak değiştirilmiştir. Yürürlük :
27.03.2018
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16

213-Vergi Usul
Kanunu/Geçici
30

Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat
sanayiinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı
Araştırma
Altyapılarının
Desteklenmesine
Dair
Kanun
kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim
yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı
tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni
makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve
süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine
göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate
alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak
hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde,
çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili
kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir.
Yürürlük : 01.05.2018

29

3065-KDV
Kanunu/13

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su,
kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile
yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına
ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi
işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV den
istisna edilmiştir.
Yürürlük : 01.04.2018

31

3065-KDV
Kanunu/Geçici
39

Sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine
münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni
makina ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile
ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı
Araştırma
Altyapılarının
Desteklenmesine
Dair
Kanun
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve
tasarım
faaliyetlerinde
bulunanlara,
münhasıran
bu
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat
teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden
müstesnadır.
İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim
edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yürürlük : 27.03.2018

42

4447İşsizlik
Sigortası
Kanunu/Geçici 19

İstihdamda SGK primi desteği:
Kuruma kayıtlı işsizler arasından, 1/1/2018 ila 31/12/2020
tarihleri arasında SSK lı olarak işe alınanların; işe girdikleri aydan
önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmemiş olmaları, işe alındıkları yıldan bir önceki
takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve
hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave

PKF İSTANBUL - ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.
29 Ekim Caddesi İstanbul Vizyon Park A-1 Blok Kat: 8 No:86 Bahçelievler-İstanbul, Türkiye
T: 0212 426 00 93 F: 0212 426 84 44
www.pkfistanbul.com info@pkfistanbul.com

olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe
faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt
asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla
çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,
sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca
belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı
ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin
diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510
sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve
işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu
işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği
sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi
aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay
süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18
yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük
erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için
18 ay olarak uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen bilişim sektöründe destekten
yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet
Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde
verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve
taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran
işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği
sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir
iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde
bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi
bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs
işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon
katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği
anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme
cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada
belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten
yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan
işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu
sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate
alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu
destekten yararlanmaya devam edilir.
PKF İSTANBUL - ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.
29 Ekim Caddesi İstanbul Vizyon Park A-1 Blok Kat: 8 No:86 Bahçelievler-İstanbul, Türkiye
T: 0212 426 00 93 F: 0212 426 84 44
www.pkfistanbul.com info@pkfistanbul.com

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene
sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek
tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep
edilemez.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri
ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile
4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun
kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde
ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı
çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim
ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi
vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak
kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde
bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden
itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu
destekten yararlandırılır.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir
ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Yürürlük : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27.03.2018
43

4447İşsizlik
Sigortası
Kanunu/Geçici 20

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3
olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde
ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait
işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25
yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler
arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık
sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı
sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, 2017
yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave
olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık
ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına
giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin
tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
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edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve
destek tutarı Fondan karşılanır.
Destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen
prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar
geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim
ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu
bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene
ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık
ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip
eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.
Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için
destekten yararlanır. İşyerlerinde destekten yararlanılacak
azami sigortalı sayısını değiştirmeye ve destekten yararlanılacak
toplam sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde
verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve
taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran
işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği
sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış olan sigortalının
işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen
şartların sağlanması kaydıyla 2018 yılı Aralık ayı/dönemini
geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten
yararlanılır.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan,
sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya
ödenmesi işverenden talep edilemez.
2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile
daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal
Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa
sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan
destekten yararlanamaz.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri
ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile
4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
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Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen
sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında,
5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan
veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu
sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten
yararlanılamaz. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle
arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten
yararlanmayı etkilemez.
Bu madde kapsamındaki desteklerden yersiz yararlanıldığının
tespiti halinde; yararlanılan sigorta primi desteği tutarı
işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından, yararlanılan ücret desteği tutarı
ilgili destek ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren
yasal faiziyle birlikte Kurum tarafından işverenden tahsil edilir.
Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı
sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanılamaz. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek
kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi
teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve
kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate alınmaz.
Yürürlük : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27.03.2018
44

4447İşsizlik
Sigortası
Kanunu/Geçici 21

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri
kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan
asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet
eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim
indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin
edilir.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin
düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî
ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan
edilmez ve ödenmez.
Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı
aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay
süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik
kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük
25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak
kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde
kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi
kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için
maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim ve
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ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de
uygulanmaz.
Bu madde kapsamında teşvikten yararlanılmış olan çalışanın
teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması
halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla
üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere söz
konusu çalışan için, yeniden işe başladığı tarihteki durumu
dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden
yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir
vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri
ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile
4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki desteklerden
faydalananlar hariç olmak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2020
tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve
daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının
hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal
Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar
prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede
belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra
ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü
aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinden itibaren bu Kanunun geçici 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu maddede yer
alan vergi teşviklerinden yararlandırılır.
Yürürlük : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27.03.2018
51

4691- Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Kanunu/Geçici 2

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu hakların ilgili mevzuat
çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya,”
ibaresi “bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri
neticesinde elde edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil
veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya,
istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin
beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil
veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu
kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme
döneminden başlayarak faydalandırmaya,”, “bu kapsamda
uygulamaya” ibaresi “bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim
şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya” şeklinde
değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim
şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme
faiziyle birlikte tahsil olunur.”
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Yürürlük: 27.03.2018
67

5510-Sosyal
Sigortalar ve
Genel Sağlık
Sigortası
Kanunu/86

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen
sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili
aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden
az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu nedenleri
ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi,
saklanması ve diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve
belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya
ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz
günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yapılan tebligata
rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde
Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur.
Yürürlük : 27.03.2018

70

5510-Sosyal
Sigortalar ve
Genel Sağlık
Sigortası
Kanunu/Ek 17

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki,
destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde
yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların
sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip
eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi
şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla
altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya
yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri
başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile
değiştirilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı
halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış
işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin
değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler
tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip
eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma
başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki,
destek
ve
indirimlerinden
yararlanılabilir
veya
yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri
başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile
değiştirilebilir.
Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan
işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden
önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip
eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar
için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz
esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl
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içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin
on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim
ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca
yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel
haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla
gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği
yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş
taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu
bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.
Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı
aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden
itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar
üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir.
Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar
verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare
üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir.
Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında
Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu
başvurularından vazgeçilmiş sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun
görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.
Yürürlük : 01.04.2018
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5510-Sosyal
Sigortalar ve
Genel Sağlık
Sigortası
Kanunu/Geçici
75

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri
uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar
Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların
toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında
cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan
işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme
gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar
Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta
primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinin uygulanmasında
Bakanlar Kurulunca belirlenecek prime esas günlük kazancı
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi
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uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ayrıca tespit
edilebilir.
Yürürlük : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27.03.2018
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Geçici
1

5910Türkiye
İhracatçılar
Meclisi
ile
İhracatçı
Birliklerinin
Kuruluş
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun/18

Nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin binde
birine kadar tahsil edilir. Hizmet ihracatında nispi ödeme tahsil
edilmez. Giriş aidatı ve yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için
uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden
fazla olamaz. Hizmet sektörü için giriş aidatı ve yıllık aidat, on
altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt
tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutarda tahsil
edilir. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

7103

31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02,
87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile
tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya
tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili
silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya
da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde,
her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan
araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen)
yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim
vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri
ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi
oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek kısmı, terkin edilir.

Yürürlük : 27.03.2018

(2) Birinci fıkra kapsamında yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk
eden özel tüketim vergisinin, Bakanlar Kurulunca söz konusu
araç için tespit edilen tutarın altında olması halinde özel tüketim
vergisi tahsil edilmez, tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan
tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında kullanılmaz.
Yürürlük : 27.03.2018
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