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22/1/2018 tarihinde TBMM’ye sevk edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile vergi 
kanunlarında aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülmektedir. 

• 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine 
yönelik makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve amortisman uygulama 
süresinin kısaltılması sağlanmaktadır. 

• Sermaye şirketlerine işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar 
yurtdışından sermaye olarak konulan ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik 
belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle 
vergiye tabi tutulması önlenmektedir. 

• Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük 
sanayi sitelerinin işyeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alımlarının KDV'den istisnası 
getirilmektedir. 

• Yurtiçinde üretilen taşıtlar üzerindeki imalat sürecinde ÖTV'ye tabi malların 
kullanımından kaynaklanan ÖTV yükü kaldırılmaktadır. 

• Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak 
kalıcı düzenleme yapılmaktadır. 

• 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta 
prim desteği ile ücret desteği sağlanmaktadır. 

• İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları 
şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret 
üzerinden ücret desteği verilmektedir. 

• İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam 
edilmektedir. 

• Okul öncesi çağındaki çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerini sağlayan 
işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği 
ücret vergi dışı bırakılmaktadır. 

• Hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli adlar altında (iş kaybı, iş 
sonu, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi tazminatı gibi) yapılan 
ödemelerin, ücret olduğu hususu ve gelir vergisi istisnası karşısındaki durumu açıklığa 
kavuşturulmaktadır. 

• Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi 
tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme 
tarihinden Önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların 
muhatabı netleştirilmektedir. 

• Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mer'i G.T.İ.P. numaralan ile Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu ekinde yer alan listelerdeki mevcut G.T.İ.P. numaraları 
uyumlaştırılmaktadır. 



 
 

  

• Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerine KDV istisnası 
tanınmaktadır. 

• 197 sayılı Motorlu Kasıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getirilmektedir. 

• Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oranı artırılmakta, elektronik 
ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve e-
tebligatla ilgili yükümlülüklere uyulmaması halinde kesilecek cezalar 
netleştirilmektedir. 

• Arabuluculuk müessesesinde alınacak harç tutarı netleştirilmektedir. 
• Gıda ve ilaç gibi son kullanma tarihi geçen ve imha edilmesi gereken mallar için emsal 

bedel tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. 
• Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini artırmak suretiyle bu kurumların 

görevlerini yerine getirirken zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu verilerin paylaşılmasına 
imkan sağlanmaktadır. 

• Elektrik motorlu taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Akaryakıt olarak kullanılabilen 
bazı mallar ÖTV, kapsamına alınmaktadır. 

• Sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında 
kurdurdukları, kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, çatı ve cephe uygulamalı 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden ürettikleri elektrik 
enerjisini, son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin gelir vergisinden muaf 
esnaf kapsamına alınması sağlanmaktadır. 

Sözü edilen Kanun Tasarısı’nın tam metni aşağıda yer almaktadır.  

Saygılarımızla. 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of JPA International 
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