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SİRKÜLER 

CPATURK-2018-3 

 

KONU: 7104 Sayılı Yasa İle Gelir Vergisi Kanununda Ve Vergi Usul KanunlarindaYapılan 

Düzenlemeler 

 

1. GELİR VERGISI KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

1.1. Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Umum Servis Araçlarına ait Ticari Plakaların 

Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Gelir Vergisinden Istisna Edilmiştir. 

 

7104 sayılı Kanunun 15'nci maddesiyle GVK'nun mükerrer 80'nci maddesinin üçüncü 

fıkrasına getirilen hüküm ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari 

plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna 

tutulmuştur. 

Yapılan düzenleme 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

1.2. Taksi, Dolmuş, Minibüs Ve Umum Servislere Ait Ticari Plakaların, Bu 

Maddenin Yürürlük Tarihinden Önce Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 

Vergiye Tutulmayacak, Tarh Edilen Vergi ve Cezalar Terkin Edilecektir. 

 

Gelir Vergisi Kanununa 7104 sayılı Kanunun 18'nci maddesi ile eklenen Geçici 88'nci 

madde ile, 06.04.2018 tarihinden önce taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait 

ticari plakaların elden çıkarılmış olmasından doğan kazançların vergilendirilmesinin 

önlenmesi için af niteliğinde hüküm getirilmiştir. 

Söz konusu hükme göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, 

bu maddenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili 

olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı 

yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş 

cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden 

tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. 

Yapılan düzenleme 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

1.3. Taksi, Dolmuş, Minibüs Ve Umum Servis Araçlarına Ait Ticari Plakaların 

Devrine İlişkin İşlemlerde Alım Satım Bedeli Üzerinden Harç Alınacaktır 

 

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulmuş olmakla birlikte bunların 

devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden binde 30 tutarında noter harcı alınacağı 

7104 sayılı Kanunun 21'nci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.  
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Harç tutarı için fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmayacak ancak asgari tutarın da 

altında olamayacaktır. 

Yapılan düzenleme 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

2. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN   

DÜZENLEMELER 

 

2.1. Katma Değer Vergisi İade İncelemelerinde Süre Sınırlandırılmıştır 

 

7104 sayılı Kanunun 19'ncu maddesi ile, vergi inceleme sürelerini belirleyen VUK'nun 

140'ncı maddesinin 6 numaralı bendinde yapılan düzenleme ile katma değer vergisi iade 

incelemelerinde inceleme süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Bu süre içinde inceleme 

bitirilemediği takdirde inceleme elemanı ek süre talep edebilir. Ancak ek süre 2 ayı geçemez. 

Bu düzenleme 1/1/2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak 

incelemelerde uygulanmak üzere 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi vermek 
amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak değildir. 
Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel 
bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Cpaturk 
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamakta ve sirkülerlerin 
içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. 
İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayı doğabilecek zararlardan veya cezai tazminattan 
dolayı Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


