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BAZI VERGİ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK 

 ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU  

 

"Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi" 13.02.2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur. 

Anılan Kanun Teklifi ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen değişikliklere aşağıda yer 

verilmiştir. 

 

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Beyannamelerin Ödeme Süresinde Değişiklik 

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım 

katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın on beşine kadar Bakanlığa beyan 

edilerek, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü 

hesabına ödenmesi gerekmektedir. 

Kanun Teklifinin 5 inci maddesi ile Ek 11 inci maddede yer alan “beyanı takip eden ikinci ayın 

son gününe kadar” ibaresinin “aynı ayın sonuna kadar” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Böylelikle ürünün piyasaya sürüldüğü aya ilişkin geri katılım payları, takip eden ayın on beşine kadar 

beyan edilecek ve aynı ayın sonuna kadar ödenecektir. 

 

2019 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına İlişkin Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin 

Beyannamelerin Beyan ve Ödeme Sürelerinde Uzama 

Kanun Teklifinin 6 ncı maddesi ile 2019 yılı Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken 

beyannamelerin 15 Nisan 2019 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanlar üzerine ödenmesi 

gereken geri kazanım katılım paylarının da 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenmesi öngörülmektedir. 

 

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimindeki KDV İstisnasında Değişiklik 

Hatırlanacağı üzere, KDV Kanununun 13 maddesinin n) bendinde 7161 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesiyle yapılan ve 01.02.2019 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren değişiklikle Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli 

http://www.vizyongrubu.com/
mailto:info@vizyongrubu.com


 
 

www.vizyongrubu.com | info@vizyongrubu.com 
 

Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:31 Vizyon Plaza Üsküdar / İstanbul 

yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Kanun Teklifinin 8 inci maddesi ile anılan bent değişikliğe 

uğramış olup, söz konusu değişiklikle basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisna 

edilmesi, ayrıca maddede uygulanan istisna had sınırının bu istisnanın uygulanmasında geçerli 

olmaması öngörülmektedir. 

 

Cep Telefonları ile Diğer Alıcısı Bulunan Verici Portatif (cellular) Telsiz Telefon Cihazlarındaki 

ÖTV Uygulamasında Değişiklik 

Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif 

(cellular) telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV 

matrahlarının maddede yer alan sınırlar dâhilinde belirlenebilmesine imkân verilmesi 

öngörülmektedir. 

Kanunun Teklifinin 10 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif 

(cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak 

farklı dilimler ihdas edilmesi öngörülmektedir. 

Tasarının yasalaşmasından sonra yeniden gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK:  

- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu  

   ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
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