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22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler aşağıda 

özetlenmiştir. 

 
Poşet Beyannamesi Beyan ve Ödeme Süresinde Değişiklik Yapıldı 
 
7166 sayılı kanun ile Poşet Beyannamelerinin beyan ve ödemeler süreleri değiştirilmiş ve ayrıca 2019 

Ocak ve Şubat dönemi beyan süreleri de uzatılmıştır. Buna göre: 

 Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden 

ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve  
 Aynı ayın sonuna kadar ödenecektir. 

Buna göre, Mart ayına ilişkin geri katılım payları, 24 Nisan’a kadar beyan edilecek ve 30 Nisan sonuna 

kadar ödenecektir. 
 

2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler ise: 

 24.04.2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecek ve  
 30.04.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir 

 
Yine aynı maddede yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığına; 

 Geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı 

geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, 
 Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, 

gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı 

ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; 

 Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda 

gönderilmesine zorunluluk getirmeye, 
 Bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi 

hususunda izin vermeye, 

 Bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

İlişkin yetki verilmiştir.  
 

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tüm Aşamalarda Teslimi KDV’den İstisna Edildi. 
  
18 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 7161 sayılı Kanun’un ile KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık 
sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmişti. 

 

7166 sayılı Kanun ile yayıncılık sertifikası sahibi yayıncılara sağlanan KDV istisnasının kapsamı 
genişletilmiş ve: 

 
 Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. (Poşetlenerek satışı zorunlu 

olan kitaplar hariç) 

POŞET BEYANNAMESİNDE BEYAN SÜRESİ DEĞİŞTİ 
BASILI KİTAP SATIŞINDA KDV İSTİSNASI GENİŞLETİLDİ 
3 AY SÜREYLE YENİ İŞE ALIMLARDA TEŞVİK GETİRİLDİ 
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3 Ay Süreyle Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek Uygulaması 
 

7166 sayılı kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununu geçici 19 uncu maddesine fıkra eklenmiş ve: 
  

 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan 

 2018 yılı Ocak ila Aralık döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave 
olarak işe alınanların, 

 İşe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,  
 İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, 

 Prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 

67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
  

Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır. 
  

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna 

olan borçlarına mahsup edilecektir, ancak işverene ödenmeyecektir. 
 

Bu şekilde yapılacak hesaplama ile aylık 2.020,80 TL ve 3 aylık 6.062,40 TL ücret desteği işverenin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir.  

 
Uygulama için SGK tarafından yayımlanacak genelgenin beklenmesi gerekmektedir.  
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