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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 
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Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06 Nisan 2018 tarihli ve 30383 Sayılı 
Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda özellikle büyükşehirlerde taksi, dolmuş, minibüs ve 

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. Maliye Bakanlığı 
ile yapılan görüşmeler neticesinde anılan Kanun’un 15 inci maddesi ile Gelir Vergisi 
Kanunu’nda değişiklik yapılarak taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari 
plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç değer artış kazancı kapsamından çıkarılmıştır. 

 
Aynı Kanun’un 21 inci maddesi ile plaka satışlarının noterden devri sırasında binde 30 

oranında harç alınması, düzenlenmiştir. 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, 100.000,00 TL.’ ye satılan bir taksi plakası nedeniyle satış 
aşamasında 3.000,00 TL. ‘si harç ödenecek olup ayrıca bir vergi ödemeyecektir. 

 
Yine Kanun’un 18 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 88 inci madde 

eklenerek taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların satışı nedeniyle 
geçmiş dönemde başlayan vergi incelemelerinin sonlandırılacağı, açılan davaların geri 
çekilmesi halinde hesaplanan ve tahakkuk eden vergi ve cezalarının iptal edileceği, ancak 
ödenmiş olan vergi ve cezaların iade edilmeyeceği, düzenlenmiştir. 

 
Kanunda yer alan diğer hususlara ilişkin ekte yer alan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu’nun 09.04.2018 tarihli ve 37 sayılı Genelgesinin incelenerek bilgi 
edinilmesini ve esnafınıza duyurulmasını önemle rica ederiz. 
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