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KONU: VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
18 Ocak 2019 tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı “VERGİ
KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile vergi ve diğer alanlarda düzenleme
yapılmış olup, vergi ve borçlar kanunu ile ilgili bazı değişikliklerin özeti aşağıda ve tam
metin olarak ekte sunulmaktadır.
• Kur Farkları KDV’ye Tabidir: 3065 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,”
ibaresi eklenmiştir. Kur farkının KDV matrahına dahil olmasına ilişkin düzenleme
18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. (Not: geçici vergi dönemi sonları
ile yıl sonlarında yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı KDV’ye
tabi olmayacak, ancak; döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen
işlemlerde vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkı
KDV’ye tabi olacaktır.)
• Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji
tesisleri inşasına inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi
işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den müstesna tutulmuştur.
Yürürlük: 01.02.2019
• Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından
yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den müstesna tutulmuştur. Yürürlük:
01.02.2019
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• İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; sabit yatırım
öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi
edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde
belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı
sonuna kadar uzatılmıştır.
• Borçlar Kanunu’nda yer alan kira belirlemesinde üretici fiyat endeksi kullanımı
yerine; “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” in
geçerli olacağı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme, 1/1/2019 tarihinden geçerli
olmak üzere 18.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
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