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SİRKÜLER NO: YORDAM–2018/S–21                   İST. 05.04.2018 

 

 

7103 SAYILI KANUNLA BAZI VERGİ KANUNLARINDA 

DÜZENLEMEYE GİDİLDİ 
 
7103 nolu Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile bazı vergi kanunlarında düzenlemeye gidildi. Sirkülerimizde 
bu kanun kapsamında vergi kanunlarına ilişkin yapılan değişiklikler kısa not olarak yer 
almaktadır. İlgili kanunlarda yapılan ikincil(tebliğ, yönetmelik, genelge vb) düzenlemelerin 
takip edilmesinde fayda olacaktır.   (27.03.2018 gün ve 30372 Sayılı(2. Mükerrer)R. 
Gazetede yayımlanmıştır.) 
 
Aşağıda yapılan açıklamalarda ayrıca tarih belirtilmedi ise yürürlük tarihi olarak 27.03.2018 
dikkate alınacaktır.  
 

1- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında 
Yapılan Düzenlemeler 

 
Bazı hallerde haczin kaldırılmasına ilişkin olarak kanuna 74/A maddesi eklenmiştir. 
Yürürlük tarihi 01.04.2018 „dir. 
 
Kanun kapsamında haciz edilen malın tespit edilen değerinden %10 fazlası ödenmesi 
durumunda, kanundaki diğer şartların sağlanması kaydı ile haczin kaldırılacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

 

 
2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

 
Elektrik enerjisi üretimi amacıyla, 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(vergi mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişiler) esnaf 
muaflığına alınmıştır.  

 

Ödemeyi yapan kişi/kurum gider pusulası düzenleyecek, GVK 94. Madde kapsamında stopaj 

kesintisi yapılacaktır.  

 
3- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

 

3.1. Kullanım tarihi geçen veya satılamayacak durumda olan malların imhasına ilişkin 

olarak kanuna 278/A maddesi “İmha edilmesi gereken mallar” eklenmiştir.  

 
Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 
gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına 
istinaden; 

Maliye Bakanlığınca mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha 
süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların 
görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde, Maliye 
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Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla 
imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir.  

 

3.2. Yurdışından getirilen sermaye ilişkin yabancı paralara ait kur farkları belli bir süre 

içinde vergilendirilmeyecektir. Kanuna 280/A maddesi “Yurtdışından getirilerek 

sermaye olarak konulan yabancı paralar” eklenmiştir.  
 
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 farkları pasifte özel bir fon hesabına 
alınabilecektir.  
 
Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden 
hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine 
ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap 
dönemini takip eden hesap döneminin sonu itibarıyla(şirketin banka hesaplarında kalan 
döviz tutarı) yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir.  

 

Uygulama kapsamında oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir 

suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin 

yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. 

 

3.3. Amortisman Uygulaması (yürürlük tarihi 01.05.2018 ‘dir.) 

 

Yatırım teşvik belgesi ve KDV istisnası kapsamında(konuya ilişkin açıklamamız 2018/20 

nolu sirkülerimizde mevcuttur.)  31.12.2019 tarihine kadar temin edilen yeni makina ve 

teçhizata ilişkin uygulanacak amortisman oranı için Vergi Usul Kanuna geçici 30. Madde 

eklenmiştir.  

 

Yatırım Teşvik belgesi ve KDV istisnası kapsamında 31.12.2019 tarihine kadar iktisap 

edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, 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. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. 

 

3.4. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Diğer Notlar  

 

-Maliye Bakanlığında Uygulanan Elektronik işlem/belgelere ilişkin usulsüzlük cezaları 

kanuna eklenmiştir. 

-VUK 376. Maddesi kapsamında usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yapılan indirim 

oranı 1/3 ten ½ gelmiştir.   

-27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere 

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.  
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4- Torba Kanun Kapsamında Diğer Bilgilendirme Notları 

 

-Torba Kanun kapsamında Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi kanunlarında 

yeni tanımlamalar ve vergi oran/tutarları belirlenmiştir. 

 

-31.12.2019 tarihine kadar 16 ve üstü binek araçların hurdaya ayrılması karşılığında motor 

silindir hacmi 1600 cm3‟ü geçmeyen iktisap edilecek binek araçları için 10.000,-TL özel 

tüketim vergisi indirimi yapılacaktır.  

 

Dayanak 

 

7103 nolu Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun  

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 


