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Ekim 2020 Vergi Gündemi
Ekim ayı başta vergi ve sigorta borçları olmak üzere kamuya olan borçların
yapılandırılması tartışmaları ile geçti. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte
olan teklife beklentilerin aksine sadece kesinleşmiş borçların yapılandırılmasına
ilişkin hükümler eklendi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Osman Dinçbaş’ın Komisyonda yaptığı
açıklamalar, geçmiş yapılandırma kanunlarında yer alan kasa, ortaklar cari hesabı ve
stok düzeltmeleri gibi düzenlemelerin çıkarılmasına yönelik umutları iyice azalttı.

ERDOĞAN SAĞLAM
Ortak - VERGİ
Yeminli Mali Müşavir
BDO İstanbul Ofisi

Matrah artırımına yönelik eleştiriler de beklentiler de canlılığını koruyor.
En güçlü beklenti ise inceleme, takdir, uzlaşma ve dava safhasındaki işlemlere ilişkin.
Geçmişte bunlar kesinleşmiş borçların yapılandırılması kapsamında düzenlenmişti.
Gerçekten bu konuların Meclis Genel Kurulunda metne dahil edilmesinde yarar var.
Hem devam eden vergi incelemelerinin ihtilafa gidilmeden sonlandırılması sağlanır,
hem de yürüyen ihtilaflar son bulur. Hazineye de önemli bir nakit girişi olur.
Komisyondan kabul edilen teklifte varlık barışına ilişkin düzenleme de yer alıyor. Bu
defa varlık barışından yararlanmak için vergi ödenmesi gerekmiyor. Önemli olan
yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi, yurt içinde olup kayıt dışındaki varlıkların
da kayda alınması. Ancak varlık barışının başarılı olabilmesi için verilen “vergi incelemesi ve tarhiyat yapmama” güvencesinin sahada uygulanması şart. Bu nedenle
kanun çıktıktan sonra yayımlanacak tebliğde bu güvenceye ilişkin net açıklamalar
yapılması gerekir. Matrah artırımı çıkarılmazsa vergi barışı yaygın bir uygulama alanı
bulacaktır. Otomatik bilgi değişimin başlaması da bu imkândan yararlanmayı özendirecektir.
Ekim ayında yayımlanan 520 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile, sahte belge
düzenleme riski yüksek mükelleflerin tespiti, mükellefiyet kaydının terkini mükellefiyetlerinin yeniden tesisi hakkında uygulama esasları belirlendi.
Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporu diğer ülkeler ile
paylaşmasının yolu açıldı.
Ekim ayında çalışma hayatına dair beklenen süre uzatımları da gerçekleşti. Kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süresi iki ay uzatıldı.
Detaylar Bültenimizde.
Sağlıklı günler…
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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 değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak,
mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına
dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza
ilişkin etkilerini görüşmek için BDO
Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu
yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde 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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Ayın Önemli Gelişmeleri
DUYURULAR: VERGİ 2020-179
25.10.2020
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
Komisyonda kabul edilen teklif metnine göre yapılması öngörülen değişikliklerden
bazıları aşağıdaki gibidir;
Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün
içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta
primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30.6.2021’e kadar uzatma
yetkisine sahip olacak.
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma
sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanan prim desteği süresini de 30.6.2021’e kadar uzatabilecek.
Yurt dışında ve yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30.6.2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler geçmiş yıllarda da uygulanan
varlık barışından faydalanabilecek.
Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1.1.2022’ye erteleniyor.
Teklifle Cumhurbaşkanı’na, %20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme
ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor.
Komisyonda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde kanun
teklifine ihdas edildi. Buna göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi
(KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para
cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor.
Komisyonda teklif kapsamına sadece kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması
dahil edilmiş olup, kamuoyunun beklediği inceleme ve dava aşamasındaki işlemler ile
matrah artırımı, ortak cari hesapları ve bazı kayıtların düzeltilmesi gibi düzenlemeler
dahil edilmemiştir. Bunların Genel Kurul’da metne eklenmesi veya sonradan ayrı bir
teklif ile gündeme getirilmesi söz konusu olabilir.
Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ VE SOS. GÜV. 2020/151
27.10.2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ İKİ AY UZATILMIŞTIR
30.6.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri
için kısa çalışma ödeneği süresi;
Yeni bir başvuru ve uygunluk tespitine gerek bulunmaksızın,
Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler olmak koşulu ile,
Aynı şartları aşmamak kaydıyla,
Bu kararın yayımı öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için daha önce uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha (31.12.2020’ye kadar) uzatılmıştır.
3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi
17.1.2021 tarihine kadar (2 ay) uzatılmıştır.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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SİRKÜLER: İŞ VE SOS. GÜV. 2020/151
27.10.2020
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SÜRESİ İKİ AY UZATILMIŞTIR
3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi
17.1.2021 tarihine kadar (2 ay) uzatılmıştır.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

DUYURULAR: VERGİ 2020-171
02.10.2020
ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM
ANLAŞMASI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR (2020/171)
Türkiye “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı
(Yetkili Makam Anlaşması) 30.12.2019 tarihinde imzalamıştır. 1.10.2020’de yayımlanan
3038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Yetkili Makam Anlaşması Cumhurbaşkanı’nca
onaylanmıştır. Bu şekilde Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporu diğer ülkeler ile paylaşmasının
yolu açılmış olmaktadır.
Bundan sonraki süreçte Türkiye ilgili ülkeler ile ayrı ayrı değişim sürecini başlatacaktır.
Türkiye’nin ülke bazlı raporun değişimini başlattığı ülkeler Resmi Gazete’de ayrıca
yayımlanmayacaktır. Ancak bu ülkelerin takibi OECD’nin sitesinden yapılabilir. OECD
internet sitesindeki listeye ulaşmak için tıklayınız. Şu an için Türkiye’nin rapor değişimi
ile ilgili olarak anlaştığı ülke sayısı sıfırdır. Bu sayının rapor teslim yükümlülüğünün son
tarihi olan 31.12.2020 tarihine kadar artması beklenmektedir.
Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-076
08.10 .2020
SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK MÜKELLEFLERİN TESPİTİ, MÜKELLEFİYET
KAYDININ TERKİNİ, MÜKELLEFİYETLERİNİN YENİDEN TESİSİ HAKKINDA 520 SIRA
NO.LU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (2020/076)
7194 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 160/A maddesi ile sahte belge
düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce tespit edilerek mükellefiyet kaydının Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) tarafından yapılacak analiz ve değerlendirme
sonuçlarına göre terkin edilebilmesine imkan verilmişti.
Söz konusu maddeye göre mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen
vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi
hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde,
sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi
dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin
edilecektir.
Mükellefiyet kaydı bu şekilde terkin edilen mükelleflerin talebi üzerine mükellefiyet
kaydı, belli şartlarla ve teminat alınmak suretiyle terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis
edilebilecektir.
Tebliğ’de uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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SİRKÜLER: VERGİ 2020-077
08.10.2020

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR’DA
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yapılan değişiklikler özetle şu şekildedir:
7196 sayılı Kanun ile, ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaportların süresi iki yıldan
dört yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik anılan Kanun’un yayım tarihi olan 24.12.2019’da
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişikliğe paralel olarak, 2017/9962 Sayılı Karar’da da
değişiklik yapılmıştır.
Hususi damgalı (yeşil) pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi
içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri
halinde pasaportu derhal iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine
getirmediği tespit edilen firma yetkililerine on yıl süreyle hususi damgalı pasaport
verilmiyordu. 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla yapılan değişiklik ile söz konusu on
yıllık süre, dört yıla indirilmiştir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-078
09.10.2020

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR’DA BAZI
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2020/078)
Karar ile yürürlüğe giren değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Önceki Karar’da 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatlarının
Karar kapsamında değerlendirileceği belirtilmişken, bu süre 31.12.2021 tarihine uzatılmıştır.
Önceki Karar uyarınca desteklenecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için
iller itibariyle aranan asgari yatırım tutarları şartı, yatırımın organize sanayi bölgesi veya
endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi VE asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması şeklinde değiştirilmiştir.
Yaplan değişiklik ile faiz veya kar payı desteği sağlanmayan sübvansiyonlu kredi desteği
alan yatırımcılar, bu Karar kapsamındaki diğer destekler yanında Karar’da belirtilen faiz
veya kar payı desteğinden de yararlanabileceklerdir.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere Kilis de dahil edilmiştir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-079
12.10.2020

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINI
BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
Yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir:
Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına
katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlulukları ortadan kaldırılmıştır
Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç
olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun
değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği olsa bile bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
ww.bdo.com.tr

EKİM 2020 - VERGİSEL GELİŞMELER BÜLTENİ

Genel kurullara vekaleten gerçekleştirilecek tüm katılımlarda düzenlenecek vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiştir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-080
16.10.2020
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
Yapılan değişikliklerin büyük bölümü esas itibariyle 21.8.2020 tarih ve 2846 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Karar’da yapılan değişikliklerin, 2012/1 sayılı Tebliğ’e uyarlanmasından ibarettir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-081
19.10.2020
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
13.9.2018 tarihinde yürürlüğe giren 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin kendi aralarında akdedecekleri gayrimenkul
kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel ve diğer yükümlülüklerin, Türk Lirası cinsinden
belirlenmesi,
Bu tarihten önce düzenlenmiş olup yürürlükte olan gayrimenkul kira sözleşmelerinde
döviz cinsinden zikredilmiş bedellerin 13.10.2018 tarihine kadar Türk Lirası olarak değiştirilmesi,
Söz konusu gayrimenkullerin Türk Lirası kira bedelleri için taraflarca anlaşma sağlanamadığı durumda, Tebliğ ile iki yıllık süre (geçiş süreci) için geçerli olacak bir eskalasyon
imkanına göre değişikliğin yapılması gerektiği, belirtilmişti.
Tebliğ’in TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak uygulanan eskalasyon yönteminin
yürürlüğü, geçiş sürecinin sona ermesiyle beraber, 13.10.2020 tarihinde sona ermiştir.
Sürenin sona ermesiyle birlikte, gayrimenkul kira bedellerine konu artış tutarları için
tarafların yine Türk Lirası cinsinden mutabakata varmaları esastır. Şayet mutabakata
varamazlarsa, Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygunlanmalıdır.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-082
22.10.2020
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ
31.10.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendisine verilen yetki çerçevesinde; uzaktan çalışma
süresini, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746
sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya
bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin
%40’ını aşmamak şartıyla 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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SİRKÜLER: VERGİ 2020-083
29.10.2020
TİCARET BAKANLIĞI KAR DAĞITIM KISITLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK
YAPMIŞTIR
Ticaret Bakanlığı yayımladığı Tebliğ ile;
Cumhurbaşkanı’nın kar payı dağıtımına ilişkin kısıtlama süresini 31.12.2020 tarihine
kadar uzatmasını ilgili Tebliğ’e yansıtmış, yani Tebliğ’de geçen “30.9.2020” tarihini
“31.12.2020” olarak değiştirmiştir.
Tebliğ’in 5. maddesi ile “kar payı” dağıtımına ilişkin belirlediği istisnaların “kar payı
avansı” için de geçerli olmasını sağlamıştır.
Bu değişiklik 28.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Diğer sayıları incelemek için tıklayınız!

For the latest from BDO Turkey, follow us

Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek
güncel yayınlarımızı kaçırmayın!
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Yayımlanan Makaleler/Köşe Yazıları
Makale/Köşe Yazısı

Selahattin
Uçunoğlu
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Varlık barışında neden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz; yasal
düzenleme ışığında örnek olaylar

Köşe yazısı için tıklayınız!

KDV’nin mahsuben iadesinde haksız uygulanan gecikme zammının iptali
kesinleşti

Köşe yazısı için tıklayınız!

Kâr dağıtımı yasaklanan şirket ortağına borç verebilir mi?

Köşe yazısı için tıklayınız!

Meclis açıldı, yasal düzenleme bekleyen acil mali konular: Yapılandırma
Kanunu, süresi biten uygulamalarda süre uzatımı

Köşe yazısı için tıklayınız!

İlaç ve tıbbi cihaz satıcılarına önerilen feragat kabul edilirse, yapılan
indirim vergiden düşülebilir mi?

Köşe yazısı için tıklayınız!

Kurumlar vergisi oranı indiriliyor

Köşe yazısı için tıklayınız!

Yeni bir varlık barışı getiriliyor…

Köşe yazısı için tıklayınız!

Şirketlerin bağımsız denetim yaptırma ve bankaların kredi verirken
bağımsız denetim raporu isteme zorunluluğu

Köşe yazısı için tıklayınız!

Tartışmalar bitmiyor; varlık barışında “vergi incelemesi ve tarhiyat
yapılmaması” hükmü ne ölçüde uygulanıyor?

Köşe yazısı için tıklayınız!

Sahte müfettişe dikkat!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Sahte sigortalı tuzağına düşmeyin!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Kısa çalışma süresi uzatılıyor, yeni teşvikler geliyor

Köşe yazısı için tıklayınız!

Belirli süreli iş sözleşmesi

Köşe yazısı için tıklayınız!

Kısa Çalışma ve Pandemi Ücretsiz İzninde Geçen Süreler İşçinin
Kıdeminden Sayılır mı?

Makale için tıklayınız!

Personele Kıdemi Nedeniyle Verilen Nakdi ve Ayni Hediyelerin Vergi
Kanunları ve SGK Primi Açısından Değerlendirilmesi

Makale için tıklayınız!
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