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Katma Değer Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören esnaf ve
sanatkarlarımız için oldukça önemli düzenlemeler içeren 7104 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 6 Nisan 2018 tarihli ve 3O3B3 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

Anılan Kanunda, esnaf ve sanatkarlarımızı ilgllendiren bazı önemli düzenlemeler
aşağıdaki gibidir.

1. 7104 sayılı Kanunun 6ncı maddesi

ile, ikinci el gayrimenkul ve otomobil alım satımı
faaliyetinde bulunanların katma değer vergisi yükümlülükleri büyük ölçüde değiştirilmiş,
bu faaliyetlerde bulunanlar için özel matrah yöntemi ile KDV'nin hesaplanması ve
ödenmesi öngörülmüştür.
Söz konusu düzenlemeye göre, ikinci el otomobil ve gayrimenkul alım satımı ile
uğraşanların vergi mükellefi olmayanlardan satın aldıkları ve yine vergi mükellefi
olmayanlara sattıkları mallar için ödeyecekleri KDV tutarı, satın aldıkları malların alış fiyatı
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ile satış fiyatı arasındaki fark üzerinden hesa planaca ktır.
]104 sayılı Kanunun 8inci maddesi ile KDV Kanununun vergide indirim hakkını takvim
yılı ile sınırlayan 29uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, KDV'de indirim
konusu yapılabilecek belgelerin yıl bittikten sonra gelmesi veya herhangi bir nedenle yıl
içinde gider kaydı yapılamaması halinde, indirimi yapılamayan tutarların, takip eden yıl

da indirilebilmesine imkan sağlanmıştır,
'1
71 04 sayılı Kanunun 2nci maddesi ile, işletme defteri tutan esnaf ve sanatkarımızın KDV
hesaplaması yönteminde köklü bir değişikliğe gidilmiştir.
Buna göre, işletme defteri tutan esnafımız hasılat esaslı vergilendırme adı verilen bu yeni
yönteme ihtiyari olarak geçebilecek ancak, bu yöntemi seçmesi halinde 2 yıl geçmedikçe
bu yöntemden vazgeçemeyecektir,
Hasılat esaslı vergileme yöntemine göre, işletme defteri tutan esnafımız, alış
belgelerindeki KDV'nin tamamını gider veya maliyet, satış belgelerindeki KDV'nin
tamamını da gelir olarak kaydedecek, hesaplarında ayrıca KDV g östermeyecektir.
odeyeceği KDV tutarı ise, hasılat tutarı üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi
oranı uygulanmak suretiyle hesapla nacaktır. Bu oran, sektör ve meslek gruplarına göre
ayrı ayrı belirlen ecektir.
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Bilindiği üzere, KDV Kanununa göre, KDV beyannameleri, beyan dönemini izleyen ayın
24üncü gün ü akşamına kadar verilmek, ödenmesi gereken vergi de aynı ayın 26ncı günü

akşamına kadar ödenmek zorundadır. Örneğin, Nisan 201B ayına ait KDV
beyannamesinin 24 Mayıs 201B tarihine kadar verilmesi, aynı dönemde ödenmesi

gereken vergi çıkması halinde bu vergin jn de 26 Mayıs 20'1 B akşamına kadar (26 Mayıs
201B tarihi Cumartesi gününe rastladığından 28 Mayıs 201B günü akşamına kadar)
öden mesi gerekmektedir,
Kanunda yapılan değişiklikle, Maliye Bakanlığına, verginin ödenme süresinin, ödenmesi
gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödenmesi konusunda yetki verilmektedir.

Maliye Bakanlığının bu yetkiyi kullanması halinde, işletme defteri tutan esnafımız,
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ödemesi gereken katma değer vergisini normal süresinden iki ay sonra ödeyebilecektir,
Örneğin, Nisan 20'1 B ayına ait KDV ödemesini 28 Mayıs 201B yerine 30 Temmuz 201B
tarihi ne kadar ödeyebilecekti r.
Geçtiğimiz aylarda, özellikle büyükşehirlerde taksi, dolmuş, minibüs, servis aracı gibi ticari
araçların plakasını satan esnafımızla ilgili kapsamlı bir vergi incelemesi yapılmış, geçmiş
dönemlere ilişkin olarak plaka satışı nedeniyle değer artış kazancı beyan etmeyen
esnafımıza oldukça büyük miktarlarda vergi cezaları kesilmiştir. 71 04 sayılı Kanunun
'l
5inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, taksi, dolmuş, minibüs ve
servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç, değer artış
kazancı kapsamından çıkarılmıştır. Buna karşın, aynı Kanunun 21inci maddesi ile plaka
satışlarının noterden devri sırasında binde 30 oranında harç alınması öngörülmüştür. Bu
harç, basit usulde vergiye tabi esnafımız için nihai bir vergileme olup plaka satışından
dolayı basit usuldeki esnafımız bu harcın dışında başkaca bir vergi ödemeyecektir,
Örneğin, 100.000 TL'ye satılan bir taksi plakası nedeniyle sayış aşamasında 3.000 TL harç
ödenecek olup ayrıca bir vergi ödenmeyecektir.
Yine Kanunun 18inci maddesl ile Gelir Vergisi Kanuna Geçici 88inci madde eklenmiştir,
Anılan maddeye göre taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların satışı
nedeniyle geçmiş dönemde başlayan vergi incelemeleri son land ırılacak, açılan davaların
geri çekilmesi halinde hesaplanan ve tahakkuk eden vergive cezalar iptal edilecek, ancak
ödenmiş olan vergive cezalar iade edilmeyecektir.
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