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ESMMMO

7161 sayılı Torba Kanun

Kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına
alınmıştır

• KDV Kanunun, Matraha Dahil Olan Unsurlar başlıklı 24/1-
(c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

• Bu kapsamda geçici vergi dönemi ve yıl sonlarında
yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı
KDV’ye tabi olmamakla beraber döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde vergiyi doğuran
olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkı KDV’ye

tabi olacaktır.

• 7161/18.md.Yürürlük Tarihi: 18.01.2019
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ESMMMO

7161 sayılı Torba Kanun

• Türk Hava Kurumu ve özel havayolu şirketlerinde çalışan

pilot ve kabin memurlarına ödenen ücretin % 70’i gelir vergisinden

istisna edilmiştir. (7161 SK MADDE 3)

• Kurumlar Vergi Kanununda, İmalat sanayiine yönelik yatırım

teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için yatırıma

katkı oranının artırımlı uygulanabilmesine yönelik düzenleme

2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. (7161 SK MADDE 43)

• Şalgam suyu ile aromalı içme sütleri, bebek ve devam sütleri ÖTV

kapsamından çıkarılmıştır. (7161 SK MADDE 37)
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ESMMMO

7161 sayılı Torba Kanun

• Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin ve iktisadi

işletmelerinin enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak mal teslimleri ve

hizmet ifaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası

verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların

teslimi KDV’den istisna edilmiştir. (7161 SK MADDE 17)

• Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla

kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç

oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV, DV ve TAPU

HARCI’ndan istisna tutulacağına dair uygulama süresi 31/12/2020

tarihine kadar uzatılmıştır. (7161 SK MADDE 19)

• İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; sabit

yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin

iadesine yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı sonuna kadar

uzatılmıştır. (7161 SK MADDE 20)
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ESMMMO

7161 sayılı Torba Kanun

• İşsizlik ödeneğine yararlanma koşullarından son 120 günlük “prim ödeyerek

çalışma” şartı, “hizmet akdine tabi olma” olarak değiştirilmiştir. 120 gün

boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlıktan kaynaklı eksik

günler işsizlik ödeneğine hak kazanılmasına engel olmayacaktır. (7161 sy

Kanun / MADDE 25)

• Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne

ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında

değerlendirilmesi sağlanmıştır. (7161 sayılı Kanun / MADDE 40)

• 506 sayılı kanun geçici 20 madde kapsamındaki sandık statülerine tabi

personel için verilen SGK teşvikleri uygulama kapsamından çıkarılmıştır.

(7161 sy Kanun / MADDE 41)

• Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine aylık

ödemeler toplamı için 1.000 TL alt sınır getirilmiştir. (7161 sy Kanun /

MADDE 41)
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ESMMMO

7162 sayılı Torba Kanun

• Kanun 18.01.2019 tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edilmiş

ama henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır.

• Oturdukları evlerde imal ettikleri el işi ürünlerini bir iş yeri

açmaksızın İnternet ortamında satanların, yıl içindeki satış tutarları

yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla kazançları

Gelir Vergisinden istisna olacak. (7162 Sy.Kanun Md.1)

• İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle

verilen tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden istisna olacak.

(7162 Sy.Kanun Md.2)

• Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250

TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal

kapsamında değerlendirilmeyecek. (7162 Sy.Kanun Md.3)
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ESMMMO

7162 sayılı Torba Kanun

• 2018 yılının aynı ayına ilişkin günlük kazancı 102 TL ve altında
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak
kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme
gün sayısının,

• 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim
ödeme gün sayısının,

• 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında sigortalı sayısı ortalaması;
500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan
işyerlerinde ise günlük 3,36 asgari ücret desteği verilecektir.

• Destekten 2019 yılında 12 ay süre ile yararlanılacaktır.
Yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde en az
sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında
bildirimde bulunulması halinde ilgili ay için bu destekten
yararlanılamayacaktır. (7162 Sy.Kanun Md.10)
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ESMMMO

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 7101 Sayılı KANUN ve 6

Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ELEKTRONİK TEBLİGAT

YÖNETMELİĞİ ile 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren Ulusal Elektronik Tebligat

Sistemi (UETS) adıyla yeni bir uygulama devreye girmiştir. İlgili Kanun ve

Yönetmelik ile;

• Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, mahallî idareler,

fonlar ve kefalet sandıkları, KİT ile bunların bağlı işletmeleri, % 50’sinden fazlası

kamuya ait ortaklıklar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst

kuruluşları.

• Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri

(Anonim, Limited, Kollektif, Kommandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler,

Vakıflar)

• Noterler, Avukatlar, Arabulucular, Bilirkişilere tebligatın Elektronik Yolla

Yapılması Zorunluluğu getirilmiştir.

• Başvurular, Zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum,

kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.
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ESMMMO

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

(ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT (e-tebligat) SİSTEMİNE İLİŞKİN 17/01/2019 TARİHLİ PTT‘NİN

AÇIKLAMASI)

Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;

Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

Türkiye Noterler Birliğinden,

Türkiye Barolar Birliğinden istenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı

kanal üzerinden sağlanacaktır.

Bu doğrultuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel kişiliklerin bilgileri

de Ticaret Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup, gelen bilgiler doğrultusunda E-

Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu olarak açılacak

Bakanlık tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip, hesap

sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz

konusu adreslere iletilmeye başlanacaktır.
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ESMMMO

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari

şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemesi

gerekmektedir.

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019'a

kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından toplu olarak

oluşturulacak olup PTT’ye başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Bu nedenle 31 Ocak'a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması

gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir.

Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat

elektronik yolla değil PTT A.Ş. tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye

devam edecektir
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ESMMMO

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Mevzuatı 
ve Mali Bilgilerin Bildirimi

• 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile eski nesil yazarkasalarını, mali hafızaları

doluncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflere, düzenlemiş

oldukları (Z) raporlarına ait Aylık Satış Hasılatı ve Hesaplanan KDV

toplamlarını 01 Ocak 2019’tan itibaren GİB’e elektronik ortamda bildirme

zorunluluğu getirilmiştir.

• Bildirimler;

ÖKC TSM Merkezleri üzerinden, (Trusted Service Manager” veya“Gu ̈venlik Servis Sağlayıcı)

e-Arşiv hizmeti alınan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden

İnternet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri

üzerinden olmak üzere üç yöntemden biri ile yapılması gerekiyor.

• Mükellefler bildirimlerini hangi yöntemle yapacaklarını TERCİH BİLDİRİM

EKRAN’ından yapması gerekiyor. (https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/)
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ESMMMO

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Mevzuatı 
ve Mali Bilgilerin Bildirimi

• Defter Beyan Sistemine (DBS) tabi mükelleflerin tercihte bulunma ve aylık

ÖKC satış bilgilerini bildirme yükümlülükleri yoktur.

• Sadece Bilanço Esasında Defter tutan ve Eski Nesil ÖKC Kullanan

mükelleflerin Aylık Bilgilerini Bildirme mecburiyeti vardır.

• Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflerin bildirim mecburiyeti olmamakla

beraber, süresi içerisinde bildirimlerin gerçekleştirilmesi ve cezai işlemlere

maruz kalınmaması açısından; Yeni Nesil ÖKC’ler ile TSM Merkezleri

arasındaki gerekli internet bağlantısının kontrol ettirilmesi ve teknik

ayarlamaların Ocak/2019 sonuna kadar yaptırılması gerektiği 25/01/2019

tarihli GİB duyurusu ile yapılmıştır.

• Tüm mükelleflerin Tercih Bildirimi ekranına girerek özellikle kendi adlarına

GİB sistemlerinde kayıtlı gözüken ÖKC’lerin kontrolü için girmeleri tavsiye

edilmektedir. (Detaylı Bilgi için: https://ynokc.gib.gov.tr/)
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ESMMMO

7143 sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan 
Süreler ile Yapılandırması veya Matrah 
Artırımı Bozulanlara Sağlanan Fırsatlar

• 7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırdığı halde ödenmesi

gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya Matrah artırımında

bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek kanun

hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan

tutarları 28/2/2019 tarihine kadar aylık % 2 geç ödeme zammı ile birlikte

ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı

sağlanmıştır.

• Düzenlemeden 31/07/2018 tarihine kadar yapılandırma ve matrah artırımı

başvurusunda bulunmuş borçlular yararlanabilecektir.

• Başvuru tarihinden sonra ortaya çıkan veya daha önce unutulan borçlar için

yeniden bir yapılandırma imkanı vermemektedir.

• Ayrıca Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında

ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de 2019 yılı Şubat ayı sonuna

kadar uzatılmıştır. (7159 sk./11.md.)
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ESMMMO

7143 sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan 
Süreler ile Yapılandırması veya Matrah 
Artırımı Bozulanlara Sağlanan Fırsatlar

• Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca başvuru aranmayacaktır.

• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerden yararlanmak üzere

başvuruda bulunduğu hâlde, 28.12.2018 tarihi itibarıyla bu Kanun hükümlerini

ihlal eden borçluların, ihlale neden olan tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna

kadar ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları

ve idari para cezalarının kesilmesinden vazgeçilecektir.

• SGK prim borçlarını taksitlendirip, ilk 2 taksit tutarı ile ikiden fazla cari ay

primini ödemeği için yapılandırılması bozulan borçluların, bu tutarları geç

ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemesi halinde,

yapılandırmaları geçerli sayılacaktır.

• Ayrıca 31/12/2018 tarihinde ödenmesi gereken SGK 3’üncü taksitin son ödeme

tarihi herhangi bir geç ödeme zammı olmaksızın 28/2/2019 tarihine uzatılmıştır.

• Varlık Barışı kapsamındaki varlıkların Bildirim süreleri 30 Mayıs 2019 tarihine

bunların % 2 Vergilerinin ödeme süresi ise 30 Haziran 2019 tarihine

uzatılmıştır. (405 sy.Cumhurbaşkanı Kararı)
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ESMMMO

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı ve 
Ödemesi (Poşet Uygulaması)
(10.12.2018 tarihli 7153 sayılı Kanun ve 09.01.2019 tarihli Plastik Poşetlerin 
Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, 1 Ocak 2019’dan itibaren, market, mağaza
gibi satış yerlerinde taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin tüketiciye 25
kuruş ücretle satılmasına başlanmıştır.

• Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta
satılan gıdalar için kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
500x350 mm’den küçük poşetler

• Eczanelerde; Sadece ilaç satışında kullanılan, Çift kat kalınlığı 15 mikron ve
altında olan ve 200x350 mm.ebadından küçük olan poşetler,

• Tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

• Petshoplardaki canlı sucul hayvan ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız
poşetler,

• Kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen yerlerde
verilen poşetler,

• Kargo poşetleri

• Gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetler

ücretsiz verilmeye devam edecek
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ESMMMO

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı ve 
Ödemesi (Poşet Uygulaması)

• Satılan poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için
ÖKC’lerde ayrı bir departmanın en geç 31 Mart 2019 tarihine açılması zorunludur.

• Üreticiler; üretmiş/ithal etmiş oldukları tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, poşet
adedi, ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, kime satıldığı bilgilerini
internet üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlayacağı Bilgi Sistemine
girmekle yükümlüdür.

• Satış Noktaları ise, poşetlerin temin edildiği firma bilgisi, temin edilen plastik poşet
adedi, ağırlığı, kalınlığı, satılan poşet adedi ve birim fiyatının yer aldığı bilgileri yine
internet üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlayacağı Bilgi Sistemine
girmekle yükümlüdür.

• Satış noktaları, poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanını, takip eden ayın
15 ine kadar Bilgi Sistemi üzerinden yapması ve geri kazanım katılım payı, beyan
dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık
Müdürlüğü hesabına yatırması gerekiyor.

• 31 Mart 2019 tarihinden itibaren barkodsuz satış mümkün olmamakla beraber
Barkod sistemi Olmayan işletmelerde ÖKC fişinde poşet kalemi ve adedi
gösterilmesi kaydıyla yeterli sayılacaktır.
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ESMMMO

Zorunlu BES

(27.12.2018 tarihli Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik
Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik)

• Çalışan sayısı 5 ila 9 arasında olan işyerleri 01/01/2019 tarihinden
itibaren sisteme dahil oldular.

• Cayma hakkını kullananlar 3 yıl sonra sisteme zorunlu olarak
otomatik dahil edilecek

• Kesinti tutarı Brüt ücretin % 3 tutarında olacaktır.

• Kesinti 45 yaşını doldurmamış çalışanlardan yapılacaktır.

• Cayma hakkını kullananlar istedikleri zaman sisteme yeniden dahil
olabilecektir.

• Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan
işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı esas
alınacaktır
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ESMMMO

Zorunlu BES

• Çalışan sayısının belirlenmesinde, zorunluluk tarihinden önceki

SGK’ya gönderilmesi gereken son bildirgedeki sayılar esas alınır.

• 1/1/2019 tarihinden sonra faaliyete başlayan işyerlerinde,

çalışan sayısının beş veya üzerinde olması halinde 1/1/2020

tarihinden itibaren sisteme dahil edilir.

• 1/1/2019 tarihinden önce faaliyete başlamış olup çalışan sayısı,

bu tarihten sonra ilk kez beş veya üzerine çıkan işyerleri de

1/1/2020 tarihinden itibaren sisteme dahil edileceklerdir.

• Sisteme dahil olmuş işyerlerinde çalışan sayısında azalma

olması halinde sistemden çıkılamayacaktır.

18



ESMMMO

Ticari Defterler ve Kapanış Tasdiki

• Anonim şirketler ile kooperatiflere ait yönetim kurulu karar

defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu

karar defterlerinin kapanış tasdikleri 31 Ocak 2019 tarihine

kadar yaptırılması gerekmektedir

• Bir önceki yıldan kullanılacak defterlerin ara tasdikleri 31

Ocak 2019 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.

• Yevmiye defterinin kapanış onayı ise 30 Haziran 2019 tarihine

kadar yaptırılabilecektir. (Hesap dönemi takvim yılı olanlar

için)

(19/12/2012 tarihli Ticari Defterlere ilişkin tebliğ)
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“defterbeyan” Sistemi

• Serbest meslek, işletme defteri tutan mükellefler ile basit usule
tabi olanların kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına,

defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi
beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan
tanıyan sistemdir.

• 01/01/2019 tarihinden itibaren tüm Basit Usul, Serbest Meslek ve
İşletme Defterlerini sistem kapsamına alınmıştır.

• Yeni işe başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 7 gün

içinde sisteme kayıt olacaklardır.

• İşletme Defterleri için DBS sistemi yeni kullanılmaya başladığından
çok sık değişiklikler yapılmaktadır.

• Bu nedenle duyurularının yakından takip edilmesinde yarar vardır.
(https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular)
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ESMMMO

“defterbeyan” Sistemi

DBS sisteminde son duyurular:

• Basit Usul mükelleflerin 2018 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesi
https://beta.defterbeyan.gov.tr adresinden kullanıma açılmıştır.

• Kanunen gider kabul edilmeyen ödemelere ilişkin kayıtların “Muhtasar
Beyanname” otomatik aktarımının sağlanabilmesi için, “gider kabul
edilmeyen ödemeler” türü seçilerek yapılacak kayıtlara “stopajlı alım”
butonu eklenmiştir.

• “Karşılama Ekranı”na 2019 yılına ilişkin bilgiler onaylanmadan 2018 yılı
işlemlerinin yapılabilmesi için “2018’e Devam Et” butonu eklenmiştir.

• “Karşılama Ekranı”nda çıkan bazı durumlar (örneğin gelir unsuru, defter,
ortalık bilgisi vb.) Başkanlığımız sicil kayıtları ve Defter-Beyan Sistemine
başvuru aşamasında alınan bilgilerden hareketle otomatik olarak
düzeltilmiştir. Buna rağmen karşılama ekranında hata olduğu
düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile
iletişime geçilerek “gelir unsuru, ortalık bilgisi vb.” bilgilerin
düzeltilmesi sağlanmalıdır.
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e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-
İrsaliye, e-SMM ve beratlarla ilgili son 
durum

22

E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞU
YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLERE 

GÖRE
TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE

İlgili Yıl Brüt Satışları 10

Milyon TL ve üzeri olanlar
(izleyen 2 yılın başından

itibaren)

(454 VUK GT)

2017 yılı Brüt Satışları 5 Milyon TL ve

üzeri olanlar 1.7.2019 tarihinden

itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den

itibaren e-Defter)

2018 ve sonraki Yıl Brüt Satışları 5

Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2

yılın başından itibaren) 1.1.2020 den

itibaren
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e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-
İrsaliye, e-SMM ve beratlarla ilgili son 
durum
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E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

YÜRÜRLÜKTEKİ 

TEBLİĞLERE GÖRE
TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE

İnternet üzerinden 

mal ve hizmet 

satışı yapan ve 

2015 ve müteakip 

hesap 

dönemlerinde brüt 

satış hasılatları 5 

Milyon TL ve 

üzerinde olan 

mükellefler 

(izleyen 2 yılın 

başından itibaren) 

(464 VUK GT)

Halihazırda e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu bulunan

mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar

E-Ticaret yapanların 1.7.2019 tarihine kadar

2017 yılı brüt satış hasılatı 5.000 TL'yi aşanlar için 1.7.2019

tarihine kadar

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5

Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi

Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi

başından itibaren

e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan

mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen

faturaların vergiler dahil toplam tutarı 50.000 TL’yi aşması halinde
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e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-
İrsaliye, e-SMM ve beratlarla ilgili son 
durum
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E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU
YÜRÜRLÜKTEKİ 

TEBLİĞLERE GÖRE
TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE

İSTEĞE

BAĞLIDIR.
(487 VUK GT.)

e-Faturaya tabi olan ve 2017 veya müteakip yıllarda brüt

satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar

ÖTV (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.

nedeniyle EPDK lisansı alanlar

ÖTV (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini yapanlar

Maden üretimi yapanlar

Şeker imalatı yapanlar

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir

ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve

ihracatını yapanlar

Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı olanlar
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e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-
İrsaliye, e-SMM ve beratlarla ilgili son 
durum
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E-SMM UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU
YÜRÜRLÜKTEKİ 

TEBLİĞLERE GÖRE
TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE

İSTEĞE BAĞLIDIR. 
(487 VUK GT.)

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim,

tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman,

müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar,

mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde

bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam

etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,

b) 1/4/2019 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak

olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın

sonuna,

E-Serbest Meslek Makbuzu kullanmaya başlamak

zorundalar
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e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-
İrsaliye, e-SMM ve beratlarla ilgili son 
durum
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• e-Defter mükelleflerinin Ocak / 2019 döneminden itibaren e-

Defter Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratı

dosyalarını da GİB’e göndermeye başlayacakları duyurulmuştur.

• Defter Raporu Beratı dosyasında hareket gören TÜM

HESAPLARIN ay içerisinde yapılan kayıt sayısı ile borç ve

alacak kayıtlarının toplamı yer alacak.

• E-Faturada, 2019 yılı için mutlaka yeni seri numarasından

başlanması gerekiyor.

• Meslek Mensuplarımız sorumluluktan kurtulmak için,

Müşterilerin evraklarını teslim ederken, devir teslim tutanağına

mutlaka e-Defter berat dosyalarını da teslim ettiklerine dair

ibareleri eklemeleri gerekiyor.
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Mesleki Sözleşmelerin Yenilenmesi

(TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2018/22)

• Mesleki sözleşmelerin yıllık olarak düzenlenmesi esas olmakla
birlikte mevcut düzenlemelere göre sözleşmelerin birden fazla
yılı kapsaması da mümkün olabilmektedir.

• Sözleşmelerin 7.md. «Taraflar sözleşme süresi bitmeden 15 gün
önce yazılı olarak fesih bildirimi ile sonlandırmadığı takdirde
sözleşme, ücret dışında aynı şartlarla ve bir yıl süre ile kendiliğinden
yenilenmiş sayılacaktır. Fesih bildirimi yapılmadığı sürece sözleşme
müteakip yıllarda da ücrete ilişkin düzenleme haricinde aynı
şekilde yenilenmiş kabul edilecektir» hükmü yer almaktadır.

• Bu hüküm ile bir yıldan fazla süreli sözleşmelerde, ücret artışının
tarifenin altında kalmaması, sözleşmeye atıf yapan ayrı bir
kağıdın taraflarca imzalanmaması durumunda izleyen yıllarda
damga vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
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Defter Bilgi Girişleri

GİB’in 07/01/2019 tarihli duyurusuna göre;

https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde

yeralan,

- Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri

Girişi

- Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerinin Listesi

07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır.

Bu tarihten itibaren Defter bilgi girişi yapılmayacaktır.
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KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

GİB’in web sayfasından yaptığı 26.12.2018 tarihli duyuruya göre;

• 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden
itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait
İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak,

• Bu kodda beyan edilen tutarların;
- 108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV,

- 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV,

- 110 - İthalde Ödenen KDV

olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır.

 Açıklamadan da anlaşılacağı gibi cari dönem İndirilecek KDV
ayrıştırması yapılacaktır.

 Muhasebe yazılımlarının düzenlemeye uygun hale getirilmesi ve
Ocak/2019 dan itibaren defter kayıtlarında 191-İndirilecek KDV’de
alt hesapların buna göre açılmasında yarar vardır.
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İşsizlik Sigortası Prim Teşviki

• Üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş

kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla

çalışanı bulunan işyerlerine üç yıl süreyle işsizlik sigortası prim
teşviki uygulanacak.

• 1 Ocak 2019’da başlayan teşvikten, Ocak 2016 – Aralık 2018

döneminde iş kazası yaşanmayan iş yerleri yararlanacak.

• Sonraki yıllarda da teşvikten yararlanmak için, geriye doğru son 3

yılda iş kazası olup olmadığına bakılacak.

• İşsizlik sigortası işveren primi aylık brüt ücretin yüzde 2’si yerine

yüzde 1’i uygulanacak.

( 31/12/2018 tarihli, Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan
İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ)
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Vergilendirme ile İlgili Diğer Bilgiler

• 2019 yılından itibaren Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Denetim Koordinasyon Müdürlüğü tarafından

yürütülen denetimler kapsamında, Fiş veya Fatura düzenlemediği

tespit edilen mükelleflere uygulanan Özel Usulsüzlük

Cezasının yanında, ilgili tutanaklarda belirtilen hasılatın ve

KDV’nin Deftere kayıt ve Beyannamelere dahil edilip

edilmediğine dair belgeler istenecektir.
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