
 

  

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında 7162 Sayılı Kanunla  

Yapılan Değişiklikler 

Duyuru No: 2019/23 

İstanbul 30.01.2019 

 

30.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı Kanunla Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunları’nda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler aşağıda 

özetlenmiştir: 

 Yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik 

ortamlar üzerinden satış yapanlar esnaf muafiyetliğini kaybetmeyeceklerdir. 

 

 İşverenler tarafından işten çıkarılan hizmet erbabına işsizlik ödeneği ve işe 

başlatmama tazminatı kapsamında yapılan ödemelerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 

Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı kapsamında olması halinde, bu 

ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. 

 

 Vergiye uyumlu mükelleflere ilişkin teşvik uygulamasında her bir beyannamede belli 

bir tutara kadar yapılacak eksik ödemenin şartı ihlal etmeyeceğine dair kuraldaki 

parasal sınır 10 TL’den 250 TL’ye çıkarılmıştır. Böylece, beyanname üzerinde 

tahakkuk eden damga vergisinin ödenmemesinin şartı ihlal etmesi engellenmektedir. 

 

 İhraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin tecil edilen verginin şartların sağlanamaması 

sebebiyle terkin edilememesi halinde, söz konusu verginin tecil süresinin bitiminden 

itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi şartıyla vergiye uyumlu mükelleflere ilişkin teşvik 

hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

 

 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 

27/03/2018 tarihinden itibaren gelir vergisinden müstesna kılınmıştır.  

 

Bu tarihten önce işten ayrılanların açtığı davaların vatandaşlar lehine sonuçlanması 

nedeniyle idareye faiz ve başka masraf yükü olmaması için düzenleme yapılarak; 

27/3/2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen 

tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi 

çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin 

red ve iadesi sağlanmaktadır. 



 

  

 

 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 ifalarının katma değer vergisinden müstesna olacağına ilişkin bir 

hüküm KDVK’nın geçici 40’ıncı maddesine eklenmiştir. 

 

 KVK’nın 5/B maddesine yer alan sınai mülkiyet hakları istisnası düzenlemesinde 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na atıf ibareleri eklenmiştir. 

 

 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 bulunmayanların gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacağı ve bu 

muafiyetin tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsayacağına ilişkin KVK’ya geçici 

11’inci madde eklenmiştir. 

 

 

 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20

190130.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm 

 

 

Saygılarımızla. 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 
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