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RÖPORTAJ: ENDER İNELLİ
Ortak - Vergi, BDO İzmir Ofisi
‘’40 yıl bu işi yapmak ne kadar övülse az bir şeydir;
çünkü bu iş fabrikasyon değildir. ’’
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2021 yılından itibaren, Denet Sirküler/Duyuru Aboneliği ücretsiz hale geldi!
Yaklaşık 30 yıldır kalitesinden ödün vermeden devam eden Sirküler yayıncılığımız,
aynı çizgisinde yayımlanmaya devam ediyor.
BDO Denet olarak, ilginize ve desteğinize çok teşekkür ediyoruz.

30 yılı aşkın
yayın

7500’ün üzerinde
yayımlanma

Ücretsiz abonelik için tıklayın!

2006’dan bugüne
dijital arşiv
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M.EMEK KURT

Mart 2021 Vergi Gündemi

Ortak - VERGİ
Yeminli Mali Müşavir
BDO İstanbul Ofisi

2020 yılından itibaren geçerli olan düzenlemeyle birlikte Gelir Vergisi Beyannamesi vermek
zorunda olan mükelleflerin kapsamının genişletilmesiyle, Mart ayı oldukça yoğun geçti.
2020 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ise Nisan ayının sonuna kadar verilmelidir.
Beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesi süreci nedeniyle, Nisan ayı da yoğun geçecektir.
Pandemi sürecinin kamu gelirleri üzerindeki olumsuz etkisini gidermek amacıyla önemli mali
düzenlemeler yapılmaktadır. Yakın bir zamanda Meclis’e sunulan bir Kanun teklifiyle, %20
olan kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanması öngörülmektedir. Hatırlanacağı üzere, %20 olan
kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulandıktan sonra 2021 yılı kazançlarından itibaren kanuni oran olan
%20’ye düşürülmüştü.
Önceki bültenlerimizde belirtildiği üzere, 17 yıl sonra tekrardan hayatımıza giren finansman
gider kısıtlaması ilk olarak 2021 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır. Uygulamanın detaylarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğ taslağını 24 Mart’ta internet
sitesine koyarak kamuoyunun görüşüne açmıştır. Şirket ortaklarımızdan Erdoğan Sağlam
makalesinde, tebliğ taslağıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 28.02.2020 tarihinde sona eren Ar&Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda uzaktan çalışma süresi;
istihdam edilen personel sayısının & bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma
süresinin Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için ise %50’sini geçmemek şartıyla
30.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Ayrıca, mevduat faizleri ve kar payları ile banka tahvili, bonoları, fon kullanıcısının bankalar
olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve yatırım fonlarında
elde edilen kazançlar için indirimli stopaj uygulaması 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Mart ayında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama ve değerlendirmelerimiz; Sirkülerlerimiz, Duyurularımız ile makalelerimizde detaylı olarak yapılmıştır.
Yeni bültenlerimizde görüşmek dileğiyle,
Saygılarımızla.

ww.bdo.com.tr

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi
olan BDO International Limited’in üyesi ve
bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık
A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO
ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil
dünya çapında 88.110 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak,
mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına
dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza
ilişkin etkilerini görüşmek için BDO
Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu
yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile
yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.
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RÖPORTAJ: ENDER İNELLİ
Ortak - Vergi, BDO İzmir Ofisi

Röportaj

‘’40 yıl bu işi yapmak ne kadar övülse az bir şeydir;
çünkü bu iş fabrikasyon değildir. ’’

“Kariyerime farklı bir şekilde devam etme kararı

verince, üstadlarla bir araya geldik. İzmir’de BDO’nun
bir ofisini açmanın hem bölge hem de vergi camiası
için çok faydalı olacağına kanaat getirdik. Bununla
birlikte, üstadlarla amaç, birlikteliğimiz ve bakış açılarımızdaki ortaklığın verdiği güvenle, BDO Denet çatısı
altında Ocak 2021’de İzmir Ofisi’nde faaliyetlerimize
başladık. ”
Kısaca Kendinizden Bahseder misiniz?
15 Mayıs 1981 İzmir doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi yine İzmir’de tamamladım. ODTÜ’de 5 yıllık bir
eğitim aldım. Daha sonra sırasıyla TCMB Hesap Uzmanları
Kurulu, E&Y ve Deloitte şirketlerinde çalıştım. 2021 yılının
başından itibaren de BDO’nun İzmir ofisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Vergi Alanına Nasıl Girdiniz?
Vergi alanına biraz da rastlantısal girdim. Bir arkadaşım
Sayıştay’da çalışıyordu. Bir gün Hesap Uzmanları Kurulu’nun sınavına gireceğini söyledi. Ben de o zamana kadar
kurulun özelde Maliye genelde ülke için taşıdığı önemden
haberdar değildim. Biraz anlattı kendisi ve anlattıkları
ilgimi çekti ve bana da cazip geldi. Ben yine de garantici bir
insan olduğum için önce kendisine “Sen sınava gir, ben de
gelirim” dedim.
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Aynı dönemde yaşayanlar farklı illerde olsalar da birbirilerini bilirler. Bu vesileyle biz önce BDO’yu, daha doğrusu
DENET’i kuran üstadlarla bu etkileşime başladık. Başta
Erdoğan Sağlam ve Mehmet Yıldırım Üstad olmakla
birlikte; Cemalettin, Haluk, Emek, Dursun Üstadlar ve
tabii ki Mehmet Maç Üstad’la kamuda veya özel sektörde bir şekilde yollarımız kesişti. Yaptıkları işleri çok iyi
yapan, çok uzun yıllardır belli bir çizgide devam eden bir
yapı ve organizasyon olarak bizim camianın da medar-ı
iftiharıydı DENET. BDO en az Big Four kadar bu işi iyi
başarmış, 40 yıldır Türkiye’de faaliyetlerine devam
etmiş, global marka olan BDO’yu yerel pazarda belki
ondan da daha güçlü olan DENET markası ile harmanlamış bir yapı olarak her zaman zaten bizim için çok önemliydi. En son Deloitte’te çalışırken kariyerime farklı bir
şekilde devam etme kararı verince, üstadlarla bir araya
geldik. İzmir’de BDO’nun bir ofisini açmanın hem bölge
hem de vergi camiası için çok faydalı olacağına kanaat
getirdik. Bununla birlikte, üstadlarla amaç, birlikteliğimiz
ve bakış açılarımızdaki ortaklığın verdiği güvenle, BDO
Denet çatısı altında Ocak 2021’de İzmir Ofisi’nde faaliyetlerimize başladık.
BDO DENET 40. Yılını Kutluyor. Bununla İlgili Neler
Söylemek İstersiniz?

Ben de hemen bir sonra açılan sınava girdim. Yaklaşık
4 ay sonraki sınavda başarılı olarak Hesap Uzmanları
Kurulu’na katıldım. Kurulda çok güzel bir çalışma ortamım vardı. Bir gün bile farklı bir alanda kariyerimi
sürdürebilir miydim diye düşünmedim. Hesap Uzmanları Kurulu varlığını sürdürmeye devam etseydi ben de
en az 10 yıl çalışmak isterdim fakat 646 Sayılı KHK ile
Türkiye’de denetim birimleri tek çatı altında birleştirilince ayrılanlardan oldum.
BDO ile Hikayeniz Nasıl Başladı? Neden BDO?
BDO ile hikayem BDO’yu oluşturan üstadlar vasıtasıyla başladı. BDO’nun mevcut üstadları ve daha önce
BDO’da çalışmış ama daha sonra emekli olmuş, ayrılmış üstadlarımız aşağı yukarı hepsini ismen yada
cismen biliyoruz. Hesap Uzmanları camiası birbirini
bilir. Hatta bir tabir vardır “Biz kırk kişiyiz. Kırkımız
birbirimizi biliriz.” diye. Bu bizim camia için de geçerlidir.

Açıkçası bu çok büyük bir başarı. Türkiye’de Big Four’a
bile baktığınızda - ki Big Four’un dünyadaki kuruluşu
daha da eskilere gitmektedir - çoğu Türkiye pazarında 40
yıldır yoktur. BDO DENET aslında gerçek ve kurumsal
anlamda Türkiye’nin en eski vergi danışmanlık şirketi
olabilir. Bu şirket kuruluş tarihlerini baz aldığımızda böyle
olmasa bile, bu işin gerçekten kurumsal anlamda yapılıp
markalaşma anlamında BDO DENET Türkiye’deki en
köklülerden biridir, belki de en köklüsüdür. 40 yıl bu işi
yapmak ne kadar övülse az bir şeydir; çünkü bu iş fabrikasyon değildir. Fabrikada üretim yaptığınızda bile 40 yıl
uzun bir süredir ki orda da aslında aynı şeyi üretiyorsunuzdur; ama bizim yaptığımız iş özünde bir serbest
meslek hizmeti. Bu hizmet kişilere bağlı bir şeydir. Nereden bakarsanız bakın, hangi kuralları koyarsanız koyun,
devamlılığı 40 yıl boyunca sağlamak, müşteri memnuniyetini sağlamak çok zordur. Bu anlamda BDO DENET’in
Türkiye’deki 40 yıllık varlığı, faaliyette bulunduğu sektör
ve Türkiye’deki bu sektörün gerçekleri dikkate alındığında ne kadar övünülse az bir başarıdır.

Gençlere Önerileriniz, Alana Girmek İsteyen Yeni
Mezunlara Önerileriniz nelerdir?
Şöyle belirtebilirim, bir kere işle mesleği birbirinden
ayırabilmek gerekiyor. Üniversiteden özellikle yeni
mezun olan arkadaşların iş mi istiyorlar, meslek mi
öncelikle buna karar vermeleri gerekiyor. Genelde
hep iki kavramın birbirine karıştırıldığını düşünüyorum. Bizim yaptığımız vergicilik bir meslektir. Yani
vergicilik, bunun denetiminin yapılması, muhasebesinin tutulması, müşavirliğinin yapılması, vergi ihtilaflarının yönetimi bunun her alanı alt bir meslektir.
Dolayısıyla bizim yaptığımız iş devletler devam ettiği
sürece geçerli olmaya devam edecek bir iş ve meslektir. Bizim mesleğin en büyük artılarından biri de şudur;
ileride müstakil çalışmaya elverişli bir iştir. Bazı işler
vardır o işi tek başınıza yapmazdınız; ama bizim işimiz
öyle değildir. Bir doktorluk gibi, avukatlık gibi belirli
bir şirket dahilinde yapılacağı gibi müstakil çalışmaya
da elverişlidir. Dolayısıyla, özellikle yeni mezun arkadaşlara her zaman için bir meslek sahibi olmalarını
tavsiye ederim öncelikle. Eskilerin tabiriyle kolunda
bir altın bilezik olmasıdır meslek sahibi olmak. Çok
önemli bir şeydir ve geçerlidir. Meslek sahibi olan
insanlara ihtiyaç hiçbir zaman bitmez. Bu alanda bir
kariyeri rahatlıkla önerebilirim. Bu alan biraz meşakkatlidir.
BDO İzmir Ofisi’nden İzmir Bayraklı manzarası
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Yatırım süresi biraz uzundur. Bir de bu alanın
kendine has hassasiyetleri herkese uygun olmayabilir; çünkü bu alan biraz fazla fedakarlık ve
okumak gerektirebilir. Bu alanın kendisine uygun
olmadığını düşünen arkadaşlara tavsiyem, kendilerine başka bir meslek bulmalarıdır; çünkü vergicilik
zorla yapılacak bir iş değildir. Vergi güzel bir alan;
ama önemli olan bu işi sevebilecek misiniz, sevemeyecek misiniz? Klişe bir laftır; ama ben hep şuna
inanırım, “Sevdiğiniz işi yaparsanız, hiç çalışmamış
olursunuz.”
2021’in İlk Çeyreğini Geride Bıraktık, Kalan Dönemde
Sektör Açısından Nasıl Bir Yıl Bekliyorsunuz?
Açıkçası bizim sektörde her yıl iş yapmayı daha da
zorlaştıran yeni gelişmeler oluyor. İş yapmayı
zorlaştıran etmenlerin başında tabii ki ekonomik
konjonktür var. Bir yandan Covid salgını diğer
yandan ekonomik taraftaki zamansız türbülanslar,
bizim sektörü de diğer sektörler gibi olumsuz
anlamda etkiliyor; ama sektörün aynı zamanda
yarattığı fırsatlar da var. Vergi incelemeleri, her
geçen gün yeni kanuni müesseselerin devreye
girmesi, finansman gider kısıtlaması olsun, diğer
müesseseler olsun. Yani vergi çok canlı bir alan ve
hayatın içinde bir alan. Devlet gelire ihtiyaç
duyduğunda vergi kanunlarını değiştiriyor, bu vergi
kanunundaki değişiklik de şirketlerden kişilere
kadar herkesi doğrudan ya da dolaylı etkiliyor. Bu
vesileyle yaşanan ekonomik zorlukların içinde
fırsatlar da ortaya çıkıyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim, Türkiye’de de dünyada da iş yapmak her
geçen gün zorlaşıyor; çünkü gelişmelere de adapte
olmanız gerekiyor. Covid salgını sonrası uzaktan
çalışmaya başladık; ama bizim yaptığımız iş çok da
uzaktan çalışmaya elverişli değil, yani alışık değiliz
buna. Bunun dışında bilişimin, teknolojinin yaptığımız işteki payı her geçen gün artıyor. Bunlara da
adapte olmak çok kolay değil. Bu süreçleri doğru
yöneten kişi ya da kurumlar başarılı birer örnek
olarak sivriliyor. Bu anlamda ben de 2021’in ilk üç
ayında olumsuz gelişmeler olduğu gibi fırsat doğuran bazı gelişmeler olduğuna inanıyorum. Bizim
açımızdan da ülke açısından da zor bir dönem.
İnşallah önce salgının alt edilmesi ya da bugünkü
durumdan daha iyi duruma gelebilmemiz akabinde
de ekonomik durumun biraz daha stabil bir
duruma gelmesiyle birlikte, umarım biz de olumlu
etkilenip mesleğimizi daha keyifli bir ortamda icra
edeceğiz.
ww.bdo.com.tr

Ender İnelli - BDO İzmir Ofisi
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Ayın Önemli Gelişmeleri
SİRKÜLER: VERGİ 2021-046
04.03.2021
AR&GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ
30.4.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 28.2.2020
tarihinde sona eren Ar&Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda uzaktan çalışma
süresinin;
- İlgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı
Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının Mart dönemi için %60’ını,
Nisan dönemi için ise %50’sini geçmemek, veya
- Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, istihdam edilen
toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin Mart dönemi için
%60’ını, Nisan dönemi için ise %50’sini aşmamak
şartıyla 30.4.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2021-047
01.04.2021
İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRESİ 31.5.2021 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR
Aşağıda belirtilen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31.3.2021 tarihinden
31.5.2021 tarihine kadar uzatılmıştır;
- 30.9.2020 ile 31.5.2021 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında
yenilenen hesaplara ödenecek faiz ve kar paylarına uygulanacak stopaj oranı
- Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve yatırım fonlarında uygulanan stopaj oranları
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

DUYURULAR: VERGİ 2021-037
08.03.2021
TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN 7292 SAYILI KANUN RESMÎ
GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR
“04.03.2021 tarih ve 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) 7.3.2021 tarih
ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.
Kanun’la yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
- Tasarruf finansman sistemine kaynak aktaran müşterilerin hak ve menfaatlerinin
korunması amacıyla BDDK’nın denetim ve gözetim çatısı altına alınmaları ve bu
çerçevede ayrı bir lisans türünün ihdas edilmesi,
- Lisans verilenler dışındaki kişi veya kurumların sistemi izinsiz ve lisansız şekilde icra
etmelerinin yasaklanması ve yaptırıma bağlanması,
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- Müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dahil olduğu gruptaki diğer faaliyetlerde
kullanılmasını önlemek amacıyla münhasıran belirli likit finansal varlıklara yatırılması
zorunluluğunun getirilmesi,
- Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz esaslara göre çalışması ve buna ilişkin kurumsal
uygulamaların tesis edilmesi,
- Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan faktoring şirketlerinin bu
Kanun’un yürürlüğünü müteakip bir yıl içinde, finansal kiralama ve finansman şirketlerin
ise 6 ay içinde ödenmiş sermayelerini en az 50 milyon TL’ye çıkarmaları.
Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLERLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2021-021
09.03.2021
FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 17.5.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR
9.3.2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17.3.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.
Anılan Karar ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları, 17.5.2021 tarihine
kadar devam edecektir.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

DUYURULAR: VERGİ 2021-039
12.03.2021
KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE (VERBİS) KAYIT SÜRELERİ
UZATILMIŞTIR
Covid-19 virüs salgını nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11.3.2021 tarihli ve
2021/238 sayılı Kararı ile;
- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri
sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (Sicil) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri
için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine
getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Duyurunun tamamı için tıklayınız...

DUYURULAR: VERGİ 2021-040
15.03.2021
KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DURUMU VE BAZI ÖNERİLER
BDO’nun deneyimli kalemleri tarafından hazırlanan “Kadınların Çalışma Hayatındaki
Durumu ve Bazı Öneriler” yayımlandı.
İş Kanunu’nda, sosyal güvenlik mevzuatında ve Gelir Vergisi Kanunu’nda kadınlara
yönelik yasal düzenlemeler ve destek programlarında sağlanan avantajlar analiz edilmiş
olup, detaylar için Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.
Duyurunun tamamı için tıklayınız...
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DUYURULAR: VERGİ 2021-043
20.03.2021
2021 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ
ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ
Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri çerçevesinde
24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenmiş bulunan
yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar
dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı,
yeniden değerleme oranında artırılmak süretiyle uygulanmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 56 ile 2021 yılı
birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %10,09 olarak
tespit edildiğini ilan etmiştir.
Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan
GVK’nın Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2021 yılı birinci
geçici vergi döneminde %10,09 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.
Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLERLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2021-029
25.03.2021
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK
2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.3.2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yayımlanmıştır.
Asgari İşçilik hesaplamalarında önem arz eden ve mimarlık ve mühendislik hizmet
bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının
mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15)
ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilecek şekilde Tebliğ’de açıklanmıştır.
Söz Konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.
Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLERLER: VERGİ 2021-049
02.04.2021
2020 YILI KAZANÇLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME
REHBERİ
BDO’nun deneyimli kalemleri tarafından hazırlanan “2020 Yılı Kazançlarına İlişkin
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi” yayımlandı.
Rehberi incelemek için tıklayınız...
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Departmanı Müdürümüz Dr. Halit BAŞBUĞA, İŞKUR
tarafından uygulanmakta olan istihdam programlarından İşbaşı Eğitim Programı’nı
anlattı.
Programının özellikleri, başvuru şartları, başvuru şekilleri ve işverenlere kazandıracakları
tasarruf miktarlarını anlatan sunumu dinlemek için tıklayın!
Videoyu izlemek için tıklayınız...

Diğer sayıları incelemek için tıklayınız!
For the latest from BDO Turkey, follow us

Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek
güncel yayınlarımızı kaçırmayın!

ww.bdo.com.tr

MART 2021 - VERGİSEL GELİŞMELER BÜLTENİ

Yayımlanan Makaleler/Köşe Yazıları

Makale/Köşe Yazısı

Mehmet Maç

Erdoğan Sağlam

Adem Kefelioğlu

Gayrimenkul ve Taşıt Alımlarında Gider Pusulasının Gerekli Olduğu
Yönündeki İdari Görüşü ve bu Görüşe Dayanan Özel Usulsüzlük Cezalarını
Doğru Bulmuyoruz

Yaklaşım

Makale için tıklayınız!

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin KDV Tevkifatı Karşısındaki Yeni Durumu
ile İlgili İdari Yazı Hakkındaki Açıklamalarımız

Lebib Yalkın

Makale için tıklayınız!

İcra Daireleri Tarafından Satılan Mallara İlişkin Hatalı KDV Uygulaması,
Kanuna Aykırılık ve Haksızlık Oluşturmaktadır

Vergi Dünyası

Makale için tıklayınız!

Yüksek ücretliler bu yıl ilk kez gelir vergisi beyannamesi vermeye
hazırlanıyor

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Kiracının ödemediği vergi kesintisi kiraya verenin ödeyeceği gelir vergisinden indirilebilir mi?

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Ücret gelirlerini gelir vergisi beyannamesi ile beyan edenlerin elde ettiği
diğer stopaja tabi gelirlerin beyan durumu

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Hangi kira gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir?

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Eurobond faiz ve alım-satım kazançlarının gelir vergisi beyannamesi ile
beyanı

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Uyumlu vergi mükellefine yüzde 5 vergi indiriminde sorunlar bitmiyor

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Özel sektör firmalarına 2022 yılından itibaren getirilen girişim sermayesine yatırım yapma zorunluluğu

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Vergilendirmeye esas alınan gelir kavramı ve trampa, takas, kamulaştırma
gibi işlemlerin “elden çıkarma” sayılması konusundaki görüşlerim

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin tebliğ taslağı hakkındaki
değerlendirmelerim

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesi

T24

Köşe yazısı için tıklayınız!

Ücretlerin yeni beyan esasları ve diğer gelir unsurlarıyla birlikte nasıl beyan
edileceği

Dünya

Köşe yazısı için tıklayınız!

Yatırım Teşviklerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, Devreden
Katkı Payının Hangi Yıldan İtibaren Yeniden Değerleme Oranında
Artırılabileceği

Lebib Yalkın

Makale için tıklayınız!

MuhasebeTR

Makale için tıklayınız!

Yatırım Teşvik Uygulamaları, Proje Bazlı Destekler ve Hamle Programı

Dr. Halit Başbuğa,
Şükrüye Sarı

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne Göre Çalışanlar ve İşveren Açısından
Uygulama Biçimleri ve Alanları

Lebib Yalkın

Makale için tıklayınız!

Mustafa Kayhan,
Mehmet Umut
Berberoğlu

Miras Paylaşma Sözleşmesine Konu Taşınmazların Veraset ve İntikal
Vergisi İle Tapu Harçları Karşısındaki Durumu

Yaklaşım

Makale için tıklayınız!

Dünya

Köşe yazısı için tıklayınız!

Kevork Altınkaya
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Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız DAC 6 nedir?

FOR MORE INFORMATION:
TURKEY - MAIN OFFICE IN ISTANBUL
Adres
Telefon
Fax

: Eski Büyükdere Caddesi No:14, Park Plaza K.4
34398 Maslak - İstanbul
: +90 212 365 62 00
: +90 212 365 62 01 (Audit)
+90 212 365 62 02 (Tax)
+90 212 365 62 05 (Outsourcing)

OFFICES
ISTANBUL - HOSPITALITY CONSULTING OFFICE

Adres
Telefon
Fax

: Mecidiye Mah. Lozan Sk. No: 21/2
34347 Beşiktaş / İstanbul
: +90 212 356 82 52
: +90 212 356 82 52
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