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                                              İstanbul, 30.01.2019 

 

 

SİRKÜLER (2019/27) 

 

Konu: 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

 

30.01.2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir; 

 

1. GELİR VEGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

a) İnternet ve Benzeri Ortamlar Üzerinden Satış Yapanlardan Esnaf Muaflığı Kapsamına 

Alınanlar 

 

 Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak 

üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi çalıştırmamak şartıyla, 

 

 Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, 

kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, 

sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ, örgü işleri, ip ve 

urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, 

 

asgari ücretin yıllık bürüt tutarından (2019 yılı için 2.558,40 x 12 = 30.700,80 TL) fazla olmamak 

üzere internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlar 30.01.2019 tarihinden itibaren esnaf muaflığı 

kapsamına alınmıştır. 

  

b) Gelir Vergisinden İstisna Tazminat ve Yardımlarda Yapılan Değişlikler 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi 30.01.2019 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

(1) Ölüm, engellilik, hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 

sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre 

ödenen İşe başlatmama tazminatı”  

 

Buna göre 30.01.2019 tarihinden itibaren işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlarda muafiyet 

kaldırılmış, İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği muaflık kapsamına alınmıştır. 
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c) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Yapılan Vergi İndiriminde Yapılan Değiklik 

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan “Vergiye Uyumlu 

Mükelleflere Vergisi” indirimden yararlanabilmek için  

 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş 

olması gerekmektedir.  

Eski düzenlemede her bir BEYANNAME İTİBARİYLE 10,00 TL’sına kadar yapılan eksik ödemeler 

bu şartın ihlali sayılmazken yapılan düzenleme ile 250,00 TL’sına kadar yapılan eksik ödemeler bu 

şartın ihlali sayılmayacaktır. 

  

Ayrıca vergi kanunları gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak 

terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde Kanunlarında belirlenen tecil süresinin 

sonunu takip eden 15 inci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şartın ihlal edilmiş 

sayılmayacağı da hüküm altına alınmıştır. 

 

Yapılan değişiklik 01/01/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere 30.01.2019 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

d)  Ödenen Bazı Tazminatlar Nedeniyle Kesilen Gelir Vergisi’nin İadesi 

 

Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 89 uncu uyarınca, 27.03.2018 tarihinden önce;  

 

 Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, 

 İş kaybı tazminatları, 

 İş güvencesi tazminatları 

 

gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir 

vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairesine; 

başvurması ve dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi şartıyla VUK’nun düzeltmeye ilişkin 

hükümleri uyarınca red ve iade edilecektir.  

 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalar ile ilgili olarak yargılama giderleri 

ve vekalet ücretine hükmedilmez. 

 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararları bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü 

uygulanmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 
Mersis No: 0982004133400015 

Ali Nihat Tarlan Caddesi, Eryılmazlar Sokak 
No:4/4 Ataşehir – İstanbul 
W: www.yorumymm.com 

T : +90 216 574 74 14 
F  : + 90 216 574 22 12 
@ : yorum@yorumymm.com 

 

 

2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisna uygulaması için 

gerekli şartlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; 

 

(2) İstisnadan yararlanılabilmesi için; 

 

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname VEYA SINAİ MÜLKİYET KANUNU kapsamında patent 

veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa 

ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması, 

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 

nci maddesinde VEYA SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNDE belirtilen 

nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz 

bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model 

belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması, 

gerekmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

       YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


