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‘’40. yılımızla birlikte bu önemli dönemi 
gönül birliği içinde kutlayabilmek için bazı hazırlıklar yapıyoruz.’’  
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Kasım 2020 Vergi Gündemi

Görüşmeleri tamamlanan yapılandırma kanunu (7256 sayılı Kanun) Kasım ayında 
TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra yürürlüğe girmiştir. 
Sadece kesinleşmiş alacaklar için yapılandırma imkanı sağlayan bu Kanun, incele-
me safhasındaki konular, matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi konuları içermediği 
için son derece sınırlı bir uygulama alanı bulacak görünmektedir. 

Kamuoyundaki asıl beklenti, daha geniş kapsamlı, özellikle matrah artırımını da 
içeren bir yapılandırma düzenlemesiydi. Henüz tamamen gündemden düşmemiş 
olan bu beklentinin önümüzdeki yıl yeniden bir kanun çalışmasına dönüşmesi 
ihtimali vardır.

7256 sayılı Kanun’la, varlık barışı yeniden düzenlenmiştir. Yurt dışındaki varlıkların 
Türkiye’ye getirilerek, yurt içindeki varlıkların da vergi dairesine bildirilerek kayıt 
altına alınmasını amaçlayan bu düzenlemeden, bir öncekinden farklı olarak hiçbir 
vergi ödenmeksizin yararlanma imkanı olacaktır. Özellikle otomatik bilgi değişimi 
uygulamalarının başlamış olması ve önümüzdeki yıllarda İsviçre, Almanya gibi 
kritik önemdeki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişleme ihtimali, varlık barışın-
dan yararlanma ihtiyacını artırmaktadır. 

Varlık Barışı’ndan yararlanma için son başvuru tarihi 30.06.2021’dir.

7256 sayılı Kanun’la vergi, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve gümrük konuları ile 
diğer konularda yapılan düzenlemeler, bu ay içinde yayımladığımız Sirküler ve 
Duyurularımızda geniş yer bulmuş olup, incelemenizi öneririz.

Kasım ayı başında, 31.12.2020 itibariyle yapılacak yeniden değerlemede uygula-
nacak oran %9,11 olarak ilan edilmiştir. 

Devam eden COVID-19 salgınının 2 zirvesini yaptığı Kasım ayında, Hükümet geniş 
kapsamlı yeni tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu tedbirler, birçok sektör için 
yeniden bir mücbir sebep hali ilan edilmesi beklentisini artırmıştır. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın bu konuda yapacağı yeni bir düzenleme vergi ve sosyal güvenlik 
prim borçlarını ödeyemeyen birçok işyeri için nefes alma imkanı sağlayabilir. 

Kısa Çalışma Ödeneği’ne COVID-19 sebebiyle yeniden başvuru imkanının sağlan-
mış olması, pek çok işletme açısından yaşanmakta olan mağduriyeti gidermiş 
olacaktır.

Yeni sayımızda görüşmek üzere,

Saygılarımla.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi 
olan BDO International Limited’in üyesi ve 
bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık 
A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO 
ağının bir parçasını teşkil etmektedir.

 BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla 
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet 
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve 
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil 
dünya çapında 88.110 kişi çalışmaktadır.

 Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak değerlendiril-
melidir. Özel durumlarla ilgili olarak, 
mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına 
dayanarak uygulamalarda bulunulmamalı-
dır. Bu konuların kendi özel durumunuza 
ilişkin etkilerini görüşmek için BDO 
Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu 
yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemler-
de bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler.
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bu önemli dönemi
gönül birliği içinde 

kutlamak için
hazırlıklar yapıyoruz.

 40. yıl bizim için önemli bir dönüm noktası olacak. 
2021 yılı 40. yaşımızı kutlayacağımız güzel bir yıl olacak. Yıl 
dönümleri hem insanların hem de firmaların geçmişe yönelik 
bir muhasebe yaptığı ve geleceğe yönelik planlarını yeniden 
gözden geçirdiği önemli yıllar, bizde bunu bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız gerek çalışanları-
mız gerek müşterilerimizle bu anlamlı yılı karşılamaya hazırla-
nıyoruz. 

2020 hepimizin için bütün dünya için maalesef ki iyi 
anamayacağımız bir yıl oldu. 40. Yaşımızı kutlayacağı-
mız 2021’in bu anlamda bu kötü dönemden kurtulaca-
ğımız bir yıl olmasını diliyorum. Umarım hem bütün 
ailemizle hem bütün insanlık için çok güzel bir dönemin 
başlangıcı olur. Biz de kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz. 

BDO Denet markasının Türkiye’deki 40. yılı kapsamında 
gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

40. yılımızla birlikte bu önemli dönemi gönül birliği 
içinde kutlayabilmek için bazı hazırlıklar yapıyoruz. 
Pandemi şartlarının el verdiği ölçüde bunları uygulamaya 
koyacağız. Dijital ortamda öncelikle bizi seven bunca 
yıldır yanımızda duran müşterilerimize ulaşmak içi payla-
şımlar yapıyoruz. Kendimizi anlatan hikâyelerimizi dinle-
mek isteyenlere hikayelerimizi anlatıyoruz, anılarımızı 
anlatacağız eğer fırsat olur da pandemi şartları düzelirse 
belki bizi sevenlerle çalışanlarımızla müşterilerimizle 
dostlarımızla bir arada olacağımız günler planlayacağız. 
Tabi bunun dışında her şeyden önce pandemi şartlarının 
düzelmesi için dua ediyoruz.  

Pandemi demişken; hem bir işveren hem de BDO 
Denet markasının yöneticilerinden biri olarak, bu 
süreç şirketinizin işleyişinizi ne derecede değiştirdi? 

Özellikle son dönemde vergisel alanda da bir çok deği-
şiklik yapılıyor ülkemiz de bu duruma uyum sağlamaya 
çalışıyor. Bu konuda hem sizin hem de ülkemizin gerçek-
leştirdiği çalışmalarla ilgili neler düşünüyorsunuz 

BDO Global’in son yıllarda rakamlarına baktığımız 
zaman yükselen bir grafiği var. Siz bu konuda bir şeyler 
söylemek ister misiniz? 

Sizi takip edenlere sunduğunuz çok özel yayınlarınız var 
yakın zamanda bu yayınlarla ilgili çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

Biz fiziksel olarak bir arada olmaksızın da iş yapabil-
mek için teknik altyapımıza ciddi yatırımlar yapıyor-
duk son yıllarda... Bu alt yapımızın bu dönemde son 
derece yeterli olduğunu fark ettik. Bu iyi bir test 
imkânı verdi bize. 200’den fazla arkadaşımız bütün 
müşterilerimizle anlık iletişim kurabilecek durumda ve 
birbirleriyle tüm ekiplerimiz anlık iletişim kurarak 
çalışacak durumda... Bugüne kadar bize bildirilen 
önemli bir aksaklık olmadı. Bu nedenle böyle bir 
durumda riskli bir ortamda dahi çalışmalarımızı kesin-
tisiz olarak yürütebileceğimizi gördük ki bu bizim 
açımızdan sınavı geçtik demektir. Bunun yanı sıra şunu 
da fark ettik ki bizim sektörümüzde uzaktan çalışılarak 
da denetim veya danışmanlık yapılabiliyor. 

Bizi en çok etkileyen ve etkileyecek olan vergisel düzen-
lemelerden bir tanesi yakın geçmişte yürürlüğe girmiş 
olan otomatik bilgi değişimi anlaşmaları. Bu kapsamda 
Türkiye, halen yaklaşık 60-65 civarında ülkeyle otomatik 
bilgi değişimine başlamış durumda. 2021 yılından itiba-
ren bunun kapsamı biraz daha genişleyecek. Bugüne 
kadarki iş yapış biçimimizde yurt dışıyla Türkiye arasın-
daki ilişkilerin daha şeffaf hale gelecek olması nedeniyle, 
pek çok şirketin veya pek çok gerçek kişinin yurt dışındaki 
varlıklarını ve iş yapış biçimlerini bu vesileyle tekrar 
gözden geçirmesi gerekecek. Bunun yanı sıra bizim vergi 
sistemimiz rekabeti engelleyen bir yapıda. Özellikle bu 
son krizle birlikte Türkiye’ye yabancı yatırım akışındaki 
ciddi yavaşlamanın ortadan kaldırılması tekrar hareket-
lenebilmesi için bence sistemimizde bazı reformlar yapıl-
ması gerektiğini, daha rekabetçi bir vergi sistemine 
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

Üyesi olduğumuz BDO Global son yıllarda büyük bir 
atak içinde... Yaklaşık on yıldır yaptığımız yatırımların 
karşılığını almaya başladık. Çok yakın zaman öncesin-
de açıklanan dünya ölçeğindeki istatistiklere göre 
BDO Global 10 milyar dolarlık sınırı aştı ciro bakımın-
dan.167 ülkede varlığını sürdürüyor ve çalışan sayısı 
da 91.000’ler civarında. Bu bizim dünyanın 5. Büyüğü 
olduğumuzun tescili anlamında çünkü bizden sonra 
gelen diğer networklerle aramızı açmış bulunuyoruz. 
Çok yakın bir gelecekte ben inanıyorum ki ‘’Big Four’’ 
yerine ‘’Top Five’’ kavramı yerleşmeye başlayacak.

40 yıllık bir firmayız. Bunun son 27 yılında düzenli olarak 
Denet Sirküler adıyla bilinen sirküler ve duyurular yayın-
ladık. Bu sirkülerlerimiz ve yanı sıra duyuru olarak adlan-
dırdığımız ayrı serilerden oluşturduğumuz yayınlar bütün 
müşterilerimize, meslektaşlarımıza güncel mevzuatı ve 
bu mevzuatla ilgili yorumlarımızı aktarmamızı hedefli-
yor. Bu güne kadar bu sirkülerlerimizi hali hazırda müşte-
rimiz olanlara gönderiyorduk yanı sıra da ücretini ödeye-
rek abone olan müşterilerimize iletiyorduk fakat 2021 yılı 
başından itibaren ücretli abonelik uygulamamızı uygula-
madan kaldırmayı planlıyoruz  zira artık bilgi her yerde. 
Biz de bu sirkülerimizi ve duyurularımızı herkese açık hale

Fakat yine de bir arada olarak çalışmanın, yüzyüze  tartı-
şarak fikir ve düşüncelerimizi ifade etmenin daha etkili 
bir yöntem olduğunu bu vesileyle öğrenmiş olduk. 
Bundan sonra gelecekte şüphesiz uzaktan çalışmak biraz 
daha büyük ölçüde yerleşmiş olacak yani insanların özel-
likle bizim sektörümüzde mutlaka bir araya gelmesi 
gerekmeyecek. Biz de buna uygun şekilde çalışma düze-
nimizi iş yapma biçimimizi dizayn etmek üzere araştır-
malar yapıyoruz. Bunu hayatımıza nasıl dahil edeceğimiz 
konusunda hazırlıkları içindeyiz. Home Office şeklinde 
veya mobil şekilde nasıl daha rahat çalışabiliriz, nasıl 
daha verimli çalışabiliriz? Bunun hazırlıkları içindeyiz. 

getirmek niyetindeyiz.Bu tabiki hiçbir zaman sirküleri-
mizin ve duyurularımızın kalitesinden ödün vereceği-
miz anlamına gelmiyor. Aynı kalitede olacağından hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Bunların dijital ortamda 
daha geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasını 
sağlayacağız. 

CEMALETTİN TURAN
Ortak - Vergi, Yönetici Ortak/ILP 
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Ayın Önemli Gelişmeleri
SİRKÜLER: VERGİ 2020-086
17.11.2020

7256 SAYILI KANUN İLE KESİNLEŞMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
HAKKINDA DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 
              

   
Düzenleme kapsamına aşağıda belirtilen kesinleşmiş borçlar girmektedir:

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 
takip edilen kesinleşmiş borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden 
yapılandırılması,

- Oda, borsa, birlik, federasyon, konfederasyon, baro ve bazı kuruluşlara olan aidat vb. 
borçların yeniden yapılandırılması.

Kapsama Giren Vergi Borçlarının Dönemi

- 31.8.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere,
Beyana dayanan vergilerde 31.8.2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları İLE
31.8.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 
bağlı olmayan vergi cezaları.

- Yukarıda belirtilen vergi borçlarının Kanun’un yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihi 
itibariyle kesinleşmiş olması gerekmektedir.
Yapılandırma çerçevesinde vergi cezalarının ve gecikme faizlerinin tahsilinden belirli 
oranlarda vazgeçilmekte ve kalan borçları da 36 aya kadar taksitlendirme olanağı 
sağlanmaktadır. 

Ayrıntılar için Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz veya buraya tıklayarak “7256 Sayılı Kanun 
Kapsamındaki Vergisel Düzenlemeler” konulu webinarın ilgili bölümünü izleyebilirsiniz.

SİRKÜLER: VERGİ 2020-091
30.11.2020

7256 SAYILI KANUN’UN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 

              Yapılan düzenlemeye göre:
- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.6.2021 tarihine kadar Türkiye’deki 
banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilirler.
- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer serma-
ye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.6.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilerek 
kayıtlara alınabilir.

Bu kapsamda bildirilen varlıklarla ilgili olarak;

- Bildirilen söz konusu varlıklar, 30.6.2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde 
dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar 
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksı-
zın işletmeden çekilebilir.
- Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı 
yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için 1. fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, 
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki 
banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
“7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergisel Düzenlemeler” konulu webinarın ilgili 
bölümünü izleyemek için tıklayınız. 

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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SİRKÜLER: VERGİ 2020-088
18.11.2020

7256 SAYILI KANUN’UN ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ EDİNMELERİ HALİNDE 
YAPILACAK STOPAJA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ 
              

Yapılan düzenlemeye göre:

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık 
paylarını,

1. Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya 
ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın 
ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

2. İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli 
ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

3. İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa 
etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya 
ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam 
yıllık sürenin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 
oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir 
vergiden mahsup edilemez. 

Ayrıntılar için Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz veya buraya tıklayarak “7256 Sayılı Kanun 
Kapsamındaki Vergisel Düzenlemeler” konulu webinarın ilgili bölümünü izleyebilirsiniz.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-087
17.11.2020

7256 SAYILI KANUN’LA GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

              Kanun kapsamında;

- Oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar 
üzerinden satanlara esnaf muaflığı getirilmiştir.

- Mikro ihracattan elde edilen gelirlerin %50’sini beyanname üzerinde indirim yapma 
olanağı getirilmiştir.

- Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddesinin geçerlilik süresi 31.12.2025 tarihine kadar 
uzatılmış ve maddede bazı değişiklikler yapılmıştır.   
- Jokey, jokey yamakları ve antrenörlerinin vergilenmesine ilişkin özel düzenlemenin 
süresi 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.

“7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergisel Düzenlemeler” konulu webinarın ilgili 
bölümünü izleyemek için tıklayınız.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-089
18.11.2020

7256 SAYILI KANUN’LA KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

              Kanun kapsamında;
- Payları Borsa İstanbul pay piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında 
halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden 
başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan 
indirimli olarak uygulanacaktır.
- Dernek ve vakıflarca elde edilen stopaja tabi menkul kıymet gelirleri nedeniyle iktisadi 
işletme oluşmayacağına dair geçici düzenleme 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
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https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-088
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-087
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-089
https://www.youtube.com/watch?v=aXxNkLDIUyA&ab_channel=BDOTurkey
https://www.youtube.com/watch?v=jBv_i1Tn05o&ab_channel=BDOTurkey
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Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek 
güncel yayınlarımızı kaçırmayın!

Diğer sayıları incelemek için tıklayınız!

For the latest from BDO Turkey, follow us
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SİRKÜLER: VERGİ 2020-090
22.11.2020

7256 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DİĞER VERGİSEL DÜZENLEMELER 

              Kanun kapsamında;

- Konaklama Vergisi 2022 yılı başına ertelenmiştir.

- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında mal teslimlerinde tecil – terkin uygu-
lanabilmesi imkanı 5 yıl süreyle uzatılmıştır.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz bilgisayar ve donanım tesliminde uygulananan 
istisnanın süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

- İstanbul’da oynanacak 2021 yılı Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin KDV istisnası getiril-
miştir.

- İstanbul’u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek amacıyla oluşturulan İSMEP projesi 
kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için uygulanan KDV istisnasının süresi 5 yıl 
uzatılmıştır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-160
19.11.2020

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN 
DÜZENLENMELER 
              

Kanun kapsamında; sosyal güvenlik mevzuatı alanında birçok düzenleme yapılmıştır. 
SGK alacaklarında yapılandırma başta olmak üzere istihdam teşviklerinin uzatılması, 
yeni istihdam teşvikleri ve kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gibi önemli konular 
Kanun’da yer almaktadır. 

Düzenleme detaylarına Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz veya buraya tıklayarak “7256 
Sayılı Kanun Kapsamındaki Sosyal Güvenlik Ve İş Hukuku Düzenlemeleri” konulu 
webinarın ilgili bölümünü izleyebilirsiniz.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-169
01.12.2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ VE KOŞULLARINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

Yapılan değişiklik ile daha önce kısa çalışmaya başvurmayan işyerleri de başvuru yapıla-
bilecektir. Kanun’da belirtilen şekilde, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile 
zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde 
azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması 
hallerinde, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi 
olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi öden-
miş olan sigortalılar için KÇÖ’den üç ayı aşmamak üzere faydalanabilirler.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

ww.bdo.com.tr
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https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-090
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2020/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2020-160
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2020/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2020-169
https://www.youtube.com/watch?v=jcwb2I3oBmI&ab_channel=BDOTurkey


30.11.2020
SİRKÜLER: VERGİ 2020-092

2020 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %9,11 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’ne istinaden 2020 yılı 
yeniden değerleme oranı %9,11 olarak ilan etmiştir. 

Söz konusu oran 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2020 - 31.12.2020) için de 
kullanılacaktır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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19.11.2020 TARİHİNDE “7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ
VERGİSEL DÜZENLEMELER” KONULU WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

23.11.2020 TARİHİNDE “7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK VE
İŞ HUKUKU DÜZENLEMELERİ” KONULU WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-092
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/duyurular/vergi-2020/vergi-2020-186
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Yayımlanan Makaleler/Köşe Yazıları

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Makale için tıklayınız!

Vergi Dünyası

Makale/Köşe Yazısı

Borç yapılandırması “kesinleşmiş borçlar”la sınırlandırıldı; hangi borçlar 
kapsamda, ödemeler nasıl yapılacak, eksikler neler?

Vergide risk almadan yasal hak arama yolu: İhtirazî kayıtla beyan

Torba yasada tartışmalı hüküm: Kendi hisselerini satın alan şirketler bazı 
durumlarda yüzde 15 vergi ödeyecek

Şirketlerin sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile ilgili acil 
düzenleme bekleniyor

Borcun aşamasına göre vergi yapılandırmasından yararlanma imkânları ve 
son dakika önerilerim

Yeni Koronavirüs tedbirleri bazı sektör ve işletmeler için mücbir sebep 
ilânını zorunlu kılıyor

Kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dikkat edilecek noktalar

7 soruda idari para cezalarında yapılandırma uygulaması

M.Emek 
Kurt

Dr. Halit 
Başbuğa, 
Derya 
Tercüman
Engin 
Uzuner, 
Dr. Halit 
Başbuğa,

Dr. Cahit 
Evcil

Grup şirketine döviz cinsinden kredi verilebilir mi?

Taşınmaz Kira Bedellerinin Belirlenmesine Yönelik Güncel Düzenlemeler

Köşe yazısı için tıklayınız!Fesih Yasağı Süresince İhbar Öneli İşler mi?

Köşe yazısı için tıklayınız!Sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Yıllık izinde zamanaşımı

Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri: 1-İşbaşı Eğitim 
Programları

Sigortalının Ölümü Halinde İş Hukukundan Doğan Alacakların Hukuki 
Durumları
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Makale için tıklayınız!

Makale için tıklayınız!

https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/borc-yapilandirmasi-kesinlesmis-borclar-la-sinirlandirildi-hangi-borclar-kapsamda-odemeler-nasil-yapilacak-eksikler-neler,28554
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/vergide-risk-almadan-yasal-hak-arama-yolu-ihtirazi-kayitla-beyan,28592
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/torba-yasada-tartismali-hukum-kendi-hisselerini-satin-alan-sirketler-bazi-durumlarda-yuzde-15-vergi-odeyecek,28634
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/sirketlerin-sermaye-kaybi-ve-borca-batiklik-durumu-ile-ilgili-acil-duzenleme-bekleniyor,28668
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/borcun-asamasina-gore-yapilandirmadan-yararlanma-imkanlari-ve-son-dakika-onerilerim,28728
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/yeni-koronavirus-tedbirleri-bazi-sektor-ve-isletmeler-icin-mucbir-sebep-ilanini-zorunlu-kiliyor,28768
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/kesinlesmis-vergi-borclarinin-yapilandirilmasinda-dikkat-edilecek-noktalar,28806
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/7-soruda-idari-para-cezalarinda-yapilandirma-uygulamasi,28839
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/grup-sirketine-doviz-cinsinden-kredi-verilebilir-mi,28881
http://www.gazetevatan.com/dr-cahit-evcil-1352628-yazar-yazisi-fesih-yasagi-suresince-ihbar-oneli-isler-mi-/
http://www.gazetevatan.com/dr-cahit-evcil-1354139-yazar-yazisi-sosyal-guvenlik-borclarinin-yapilandirilmasina-iliskin-usul-ve-es/
http://www.gazetevatan.com/dr-cahit-evcil-1356932-yazar-yazisi-yillik-izinde-zamanasimi/
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2020/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2020-174
http://www.vergidunyasi.com.tr/uploads/ArticleFiles/134_halit_engin_D9008AF7-04AE-4AE3-99E4-02A2AC8064CF.pdf
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