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kapsamında hakkında reklam yasağı uygulanan-
lara verilen reklamların giderleri.”

Maddede yapılan değişiklik ile 5651 sayılı 
Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca hakkında 
reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, 
reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye de-
vam eden gelir vergisi mükelleflerinin bu harca-
maların vergi matrahın hesaplanmasında gider 
olarak kabul edilmemesi sağlanmaktadır.

- 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.(Mad-
de 2)

“6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu madde-
si uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı 
sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olan kişiler;”

Maddede yapılan değişiklik ile bir veya birden 
fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzen-
leyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin 
serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve 
kazançlarının serbest meslek kazancı hükümle-
rine göre vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasınm (b) bendine göre sigortalı 
olarak aynı Kanunun Ek 10 uncu maddesi kap-
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Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkra-
sına aşağıdaki bent eklenmiştir.(Madde 1)
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şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında yer alan 
“beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiştirilmiş 
ve maddeye son fıkrasından önce gelmek 
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.(Mad-
de 4)

“Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğ-
ratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh 
edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zam-
mının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve bu-
na isabet eden gecikme zammının; soruşturma 
evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı 
oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilin-
ceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza 
üçte bir oranında indirilir.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak 
kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verile-
cek ceza yarı oranında indirilir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiri-
minden faydalanabilmek için vergi mahkemesin-
de dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, 
kanun yollarına başvurulmaması veya başvurul-
muşsa vazgeçilmesi şarttır.

Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla 
takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı 
suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi 
halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi 
uygulanır.”

Maddede yapılan düzenleme ile soruşturma 
öncesi etkin pişmanlık konusu genişletilerek so-
ruşturma ve kovuşturma aşamalarında da etkin 
pişmanlık hükümlerinin uygulanabilme duru-
mu mümkün hale getirilmiş ve cezadan indirim 
oranları belirlenmiştir. 

Maddede yapılan bir başka düzenleme ile bu 
maddede yer alan suçların birden fazla takvim yılı 
veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işle-
me kararının icrası kapsamında işlenmesi halin-
de, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin 
uygulanacağı hüküm altına alınmış, böylelikle, 
ceza miktarının belirlenmesinde zincirleme suça 
ilişkin koşullar esas alınmıştır.

samında çalışan hekimler serbest meslek erbabı 
olarak kabul edilecek, ücretli olarak çalışan he-
kimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret 
hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edi-
lecektir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELER
- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
“usul ve esasları belirlemeye” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, vergi dairesince bu 
Kanun ile diğer kanunlar kapsamında ya-
pılan işlemlerde elektronik imza, mühür 
veya onay kullandırmaya, vergi daireleri 
tarafından düzenlenen ve vergi dairesin-
ce imzalanması gereken belgelerin Gelir 
İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda 
imzalanmasına, mühürlenmesine veya 
onaylanmasına izin vermeye, elektronik 
imza, mühür veya onayın kullanım usul ve 
esaslarını düzenlemeye” ibaresi ile fıkraya 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.(Madde 3)

“Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve 
imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi 
Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanma-
sı, mühürlenmesi veya onaylanması durumun-
da belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, 
mühürlenmiş veya onaylanmış sayılır.”

Maddede yapılan değişiklik ile  vergi daire-
since 213 sayılı Kanun ile diğer Kanunlar kap-
sammda yapılan işlemlerde elektronik imza, 
mühür veya onay kullandırma, vergi daireleri ta-
rafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalan-
ması gereken belgelerin bu daireler adına Gelir 
İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imza-
lanması, mühürlenmesi veya onaylanmasına izin 
verme, elektronik imza, mühür veya onayın kul-
lanım usul ve esaslarım düzenleme konusunda 
Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin 
(a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” 
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ması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.
Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas 

eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve 
kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkın-
da da uygulanır. Bu takdirde, ödemenin hüküm 
verilinceye kadar yapılması şarttır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı ta-
rihinde 359 uncu madde kapsamına giren suç-
lardan dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu 
incelemesinde bulunan dosyalardan, 359 uncu 
maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapı-
lan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme 
yapılması gereken dosyalar hakkında bozma ka-
rarı verilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan 
dosyalar gelişlerindeki usule uygun olarak ilk 
derece mahkemelerine gönderilir.

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan zincir-
leme suça ilişkin koşulların belirlenmesi, duruş-
ma açılmak suretiyle yapılır.”

Maddede yapılan düzenleme ile 359. Madde-
de yapılan değişikliğin hali hazırda devam eden 
yargılamalara ve infaz aşamasında olan dosya-
lara da uygulanabilmesi hususları belirlenmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE
DÜZENLEMELER
- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun 13 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (f) bendine “Adalet 
Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş, bentte 
yer alan “Jandarma Genel Komutanlığı, Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı,” ve “, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü” ibareleri madde metninden 
çıkarılmış ve fıkranın (i) bendinde yer alan 
“bir yıl” ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştiril-
miştir.(Madde 10)

Maddede yapılan değişiklik ile milli savunma 
ve iç güvenlik ihtiyaçları için sayılan kurumlar ba-

Maddede yapılan değişiklikle vergi kaçakçılığı 
suçlan ile yapılan mücadelenin daha da etkinleş-
tirilmesi amacıyla maddede yer alan hapis ceza-
larının üst sınırı artırılmıştır.

- 213 sayılı Kanunun 367 nci maddesine dör-
düncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.(Madde 5)

“359 uncu maddede yazılı suçlara ilişkin yü-
rütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma-
larda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tara-
fından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleş-
tirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi 
bakımından kamu davası açılması için rapor dü-
zenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz.”

Maddeyle yapılan düzenlemeyle kaçakçılık 
suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması 
evreleri hızlandırılmış olmaktadır. Uygulamada 
359. Madde kapsamında işlenen suça ilişkin ya-
pılan soruşturma ve kovuşturmaya aşamasında 
suçla ilgili yeni failler ortaya çıktığında bu faillerin 
suçla bağlantısını ortaya koyabilmek için dene-
tim elemanınca rapor düzenlenmesi ve mütalaa 
verilmesi isteniyordu, bunun da gerek adli aşa-
manın gerekse idari aşamanın uzamasına neden 
olduğu bilinmektedir. 

- 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.(Madde 6)

“Geçici Madde 34 - Haklarında hüküm veril-
miş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 
359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa 
uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh 
edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zam-
mının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna 
isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas 
eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 359 
uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla 
soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık 
düzenlemesinden faydalanabilir. Bu fıkrada be-
lirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için 
vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa 
feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulma-
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sınırı olmadan katma değer vergisi kanununda 
yer alan diğer istisna uygulamaları ile uyumlu 
hale getirilerek istisna süresi 31.12.2025 olarak 
belirlenmiştir.

- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.(Madde 12)

“Geçici Madde 42 - 20/8/2016 tarihli ve 6745 
sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 
inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlan-
masına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi 
yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan 
kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için mün-
hasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faali-
yetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu 
taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere 
bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve 
yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mü-
hendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik 
belgesine konu yatırımın tamamlanmaması ha-
linde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi 
ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlik-
te tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile 
vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını 
veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının 
başından itibaren başlar.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerin-
den hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluy-
la telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci 
maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında 
işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.”

Maddede yapılan düzenleme ile elektrik mo-
torlu taşıt araçlarını ülkemizde imal eden mü-
kelleflere bu araçların geliştirilmesi için verilen 
yatırım teşvik belgeli mühendislik hizmetleri 

kanlık olarak belirtilerek madde daha yalın hale 
getirilmiş, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/i 
maddesinde yapılan değişiklik ile yabancılara 
istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş 
yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde 
istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzen-
lemede değişiklik yapılarak elde tutma süresi üç 
yıla çıkarılmıştır.  

Bu madde 01.05.2022 tarihi itibariyle yürür-
lüğe girmiştir.

- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Madde 
11)

“Geçici Madde 37 - İmalat sanayii ile turizme 
yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefle-
re belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal 
teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine 
kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlan-
maması halinde, zamanında alınmayan vergiler, 
vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile 
birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tah-
sil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, 
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerek-
tiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden 
takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hiz-
met ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye 
tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden in-
dirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 
bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca is-
tisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi 
üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süre-
yi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Maddede yapılan değişiklik ile turizme yöne-
lik yatırım teşvik belgeli mükellefler de istisnaya 
dahil edilerek, daha önceki halinde tutar sınırı ve 
6 aylık dönemler halinde telefi edilemeyen katma 
değer vergisinin iadesine ilişkin hükümler tutar 
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ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olma-
dığı hususu hüküm altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı 
alt bendinde yapılan değişiklik 2023 yılı vergilen-
dirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- 5520 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.(Madde 23)

“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Tica-
ret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca serma-
yenin tamamlanmasına karar verilen şirketin or-
takları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız ka-
lan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar 
kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz.”

Madde gerekçesinde Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre, son yıllık bilançolarında ser-
maye

ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte iki-
sinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan 
şirketlerin kendiliğinden sona ermiş sayılma-
ması için, genel kurulca sermayenin üçte biri ile 
yetinme veya sermayenin tamamlanmasına ka-
rar verilmektedir. Bu amaçla ortaklar tarafından 
sermaye tamamlama fonu olarak aktarılan tu-
tarlar söz konusu Kanun çerçevesinde sermaye 
konulması veya borç verilmesi niteliğinde kabul 
edilmemekte ve karşılıksız bir ödeme niteliğini 
haiz olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yapılan bu 
ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımı-
na mahsuben bir avans olarak da nitelendirilme-
mektedir. Bu düzenleme ile sermayenin tamam-
lanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca 
şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların ku-
rum kazancının tespitinde dikkate alınmamasının 
sağlandığı belirtilmektedir.

- 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
(Madde 24)

“j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Or-
tamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisin-
den istisna edilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE
DÜZENLEMELER
- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birin-
ci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı 
alt bentlerinde yer alan “kar payları” ibare-
leri “kar payları ile katılma paylarının fona 
iadesinden doğan gelirler” şeklinde değişti-
rilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklen-
miş, (d) bendinin (4) numaralı alt bendine 
“(Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimen-
kul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule 
dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek 
amacıyla kurulanlar dışında kalanların 
kazançları hariç)” ibaresi eklenmiş ve (e) 
bendinin birinci paragrafında yer alan “ve 
rüçhan haklarının” ibaresi “, rüçhan hakları 
ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna 
kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fon-
larının katılma paylarının” şeklinde değişti-
rilmiştir.(Madde 22)

“5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan 
istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım 
fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında de-
ğerlenmesinden kaynaklanan değer artış ka-
zançları.”

Maddede yapılan değişiklikle, 5. Madde-
de belirtilen yatırım fonlarından elde edilen kar 
paylarına ilave olarak katılma paylarının fona 
iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da istisna 
kapsamına alınmış, bu payların dönem sonu de-
ğerlenmesinden kazanç oluşması halinde de bu 
kazançlar istisna uygulamasına dahil edilmiştir.

Maddede yapılan diğer bir değişiklikle mün-
hasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan 
portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklık-
ları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle 
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Bu madde, 01/07/2022 tarihinden itibaren 
verilmesi gereken beyannamelerden başlamak 
ve 01/01/2022 tarihinden itibaren başlayan ver-
gilendirme dönemine ait kurum kazançları için 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar
01/04/2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 5360 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge-
çici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları-
na ilişkin 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik 
yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe ko-
nulmasına karar verilmiştir. Değişikliğe ilişkin 
maddelere aşağıda yer verilmiştir.

- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 
nci maddesinde yer alan “31/3/2022” ibareleri 
“30/6/2022” şeklinde değiştirilmiştir. (Madde 1)

- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer 
alan “31/3/2022” ibareleri “30/6/2022” şeklinde 
değiştirilmiştir. (Madde 2)

Maddelerde yapılan değişiklik sonrası vade-
siz, özel cari hesap ve vadeli hesaplara ödenecek 
faiz ve kar payları ile katılım bankaları tarafından 
katılma hesabı karşılığında ödenecek kar payları-
na uygulanacak tevkifat oranları geçerliliğini 3 ay 
daha koruyacaktır.

- Bu Kararın;
a) 1 inci maddesi, 1/4/2022 tarihinden itiba-

ren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygu-
lanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/4/2022 tarihinden itibaren 
iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen 
tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazanç-
lara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu var-

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edil-
mesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi kap-
samında hakkında reklam yasağı uygulananlara 
verilen reklamların giderleri.”

Maddede yapılan düzenleme ile 5651 sayılı 
Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarıca hakkında 
reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, 
bunlara reklam vermeye devam eden kurumlar 
vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi 
matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul 
edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

- 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.(Madde 25)

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerin-
den %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 
6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elekt-
ronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz 
müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 
piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şir-
ketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazanç-
ları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında 
alınır.”

Bu maddede yapılan değişiklik 2023 yılı ver-
gilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulan-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.(Madde 26)

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerin-
den %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 
6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elekt-
ronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz 
müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 
piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şir-
ketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazanç-
ları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında 
alınır.”

Maddede yapılan değişiklikle, Kurumlar Ver-
gisi Kanunun 32. Maddesinde yapılan değişiklikle 
%25 olarak belirlenen oran 2022 kurum kazanç-
ları için geçerli olmuştur. 
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te’de yayımlanan 5429 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 
ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı 
mallara uygulanan asgari maktu vergi tutarının 
yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yü-
rürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Değişikli-
ğe ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

-  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüke-
tim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) 
cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri 
belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları 
karşısında gösterildiği şekilde yeniden belirlen-
miştir.(Madde 1)

lık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 
1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen yatı-
rım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. (Madde 3)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III)
Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan
Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu
Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi
Hakkında Karar
19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gaze-

G.T.İ.P.
NO

Mal İsmi
Asgari Maktu 

Vergi Tutarı (TL)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, 
sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle 
alkolsüz içeceklerin karışımları

29,5849

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III)
Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan
Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim
Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi
Hakkında Karar
19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 5430 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka-
nununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer 
alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi 

oranlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Ka-
rarın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 
Değişikliğe ilişkin maddelere aşağıda yer veril-
miştir.

-  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cet-
velinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri be-
lirtilen malların vergi oranları karşılarında göste-
rildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. (Madde 1)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi
Vergi 

Oranı (%)
Asgari Maktu 

Vergi Tutarı (TL)
Maktu Vergi 
Tutarı (TL)

2403.19.10.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen 

ambalajlarda olanlar)
55 0,0921 0,8370

2403.19.90.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen 

ambalajlarda olanlar)
55 0,0921 0,8370
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vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki 
ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar veril-
miştir. Değişikliğe ilişkin maddelere aşağıda yer 
verilmiştir.

-  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tü-
ketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listenin 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan 
malların özel tüketim vergisi oranlarına esas 
özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. (Madde 1)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV)
Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel
Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel
Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden
Tespiti Hakkında Karar
19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 5431 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanu-
nuna ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların 
özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
- Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar

25

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp, 3.000 TL’yi aşmayanlar 40

- Diğerleri 50

TEBLİĞLER
41 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
21/04/2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 41 Seri No.lu Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliği ile Katma Değer Vergi-
si Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Değişikliğe ilişkin maddelere aşağıda 
yer verilmiştir.

- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinin (I/B-8.2.) bölümünde yer 
alan Örnek 1 ve Örnek 2 aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.(Madde 1)

“Örnek 1: KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay 
(A), müteahhit (B) A.Ş. ile 20/5/2020 tarihinde 
Kastamonu’daki arsası için arsa payı (kat) karşılı-
ğı inşaat sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşmeye 
ilişkin yapı ruhsatı 27/5/2020 tarihinde alınmıştır. 
Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay (A), 
inşa edilen 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini 
20/5/2022 tarihinde teslim almıştır.

(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci madde-
sinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki ma-
liyet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 
8 konut ve 2 işyeri için perakende satış olması 
nedeniyle maliyet bedeline %10 ilave etmek su-
retiyle sırasıyla 4.400.000 TL ve 1.650.000 TL 
olmak üzere toplam 6.050.000 TL bedel hesap-
lamıştır.

İnşa edilen konutların 150 m²’nin altın-
da olduğu varsayımıyla, (B) A.Ş. tarafından 
arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin 
(4.400.000x%1) 44.000 TL KDV, işyerlerine iliş-
kin (1.650.000x%18) 297.000 TL KDV olmak 
üzere toplam 341.000 TL KDV hesaplanacaktır.

Bay (A)’nın müteahhit (B) A.Ş.ye arsa tesli-
minde ise KDV hesaplanmayacaktır. Söz konusu 
arsanın KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay (A) 
yerine (C) Ltd. Şti.ye ait olması durumunda, arsa 
payı karşılığı konut ve işyerlerinin arsa sahibine 
teslim tarihi olan 20/5/2022 tarihinde, (B) A.Ş.nin 
bağımsız bölümler için 213 sayılı Kanunun 267 
nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci sırasındaki 
maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle bula-
cağı bedel (4.200.000 + 1.575.000= 5.775.000 TL) 
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- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.2.) bölümünün sonuna 
başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
(Madde 2)

“2.1.2.5. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması
Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek 

bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, 
Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerin-
de belirtilen işlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 
bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki işlemler 
hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumlulukla-
rının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, he-
saplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla be-
yan edip öderler. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen 
yıllarda uygulamaya devam edilmesinin isten-
mesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilen-
mesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu 
uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin 
bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı 
mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi 
dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygula-
ma dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin 
verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları 
vergi dairesine verirler. Sözleşmelerin feshedil-
mesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV 
beyannamesinin verilmesinden önce bağlı ol-
dukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması 
kapsamında sözleşme düzenlemediği satıcılar ile 
olan işlemlerinde, genel hükümlere göre işlem 
tesis edileceği tabiidir.

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsa-
mında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 
2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” 
kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygula-
nan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda beyan edi-
lir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin 
işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle 
doldurulur. “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç 
bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV 
oranı girilir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tu-
tarını gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname prog-
ramı tarafından hesaplanır.

üzerinden, (C) Ltd. Şti. tarafından arsa payı için 
%8 oranında KDV hesaplanması gerekecektir.

Örnek 2: (D) A.Ş. aktifinde kayıtlı arsa için, 
müteahhit (B) A.Ş. ile 17/5/2022 tarihinde arsa 
payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamış 
ve bu sözleşmeye ilişkin yapı ruhsatı 24/5/2022 
tarihinde alınmıştır. Söz konusu sözleşmeye gö-
re arsa sahibi (D) A.Ş. inşa edilecek 20 konuttan 
8’ini (4 adedinin net alanı 140 m², 4 adedinin net 
alanı 160 m² olmak üzere) ve 5 işyerinden 2’sini 
alacaktır.

(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesi-
nin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki mali-
yet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 
konut ve 2 işyeri için toptan satış olması nede-
niyle maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle 
konutlar için sırasıyla 2.000.000 TL ve 2.400.000 
TL, işyerleri için 1.000.000 TL olmak üzere top-
lam 5.400.000 TL bedel hesaplamıştır.

Bu durumda (B) A.Ş. tarafından arsa sahibine 
teslim edilen konutlara ve işyerlerine ilişkin;

- 4 adet 140 m²’lik konut için: 
(2.000.000x%8)=160.000 TL,

- 4 adet 160 m²’lik konut için (her bir konutun 
150 m²’lik kısmına isabet eden bedel üzerinden 
%8, 150 m²’yi geçen kısmına ise %18 KDV):

(2.400.000x150/160x%8)+(2.400.000x10/16
0x%18)=180.000+27.000=207.000 TL,

- 2 adet işyeri için: (1.000.000x%18)=180.000 
TL

olmak üzere 5.400.000 TL bedel için toplam 
(160.000+207.000+180.000)=547.000 TL KDV 
hesaplanacaktır.

KDV mükellefi arsa sahibi (D) A.Ş.nin aldığı 
konut ve işyerlerinin karşılığı olarak (B) A.Ş.ye 
yapmış olduğu arsa payı tesliminde konut ve 
işyerlerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci mad-
desinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sırada-
ki maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle 
bulunan 5.400.000 TL üzerinden %8 oranında 
(5.400.000x%8) 432.000 TL KDV hesaplanacak-
tır.”
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“2.1.3.3.8. Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi
2.1.3.3.8.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı
Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebli-

ğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürün-
lerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 
sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tev-
kifatı uygulanır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürün-
lerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile 
münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler 
tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu 
safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tev-
kifat uygulanır. Bununla birlikte, demir-çelik ve 
alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer 
hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer 
hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi ha-
linde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil 
her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere iliş-
kin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğ-
rudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata iliş-
kin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine 
yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise dü-
zenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamız-
ca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek su-
retiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

2.1.3.3.8.2. Kapsam
Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan ve-

ya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik 
ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, 
inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, 
halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, 
sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk hadde-
lenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler 
vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. 
Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (ka-
pı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soke-
ti, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, 
menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimle-
rinde tevkifat uygulanmaz.”

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsa-
mındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili 
döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı 
bölümüne kayıt yapar. Birinci kayıt, “Matrah” ku-
lakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan 
İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer 
İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “İste-
ğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” 
tablosuna yapılır.

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile 
sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. 
Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade taleple-
ri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümün-
de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine 
getirilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, 
alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile be-
yan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş 
olması vergi dairesince aranır.

Bu uygulama kapsamında işlemi bulunan-
lar düzeltme işlemleri bakımından Tebliğin (I/C-
2.1.4.), tevkifata tabi tutulan verginin iadesi bakı-
mından Tebliğin (I/C-2.1.5.), bildirim ve mütesel-
sil sorumluluk bakımından Tebliğin (I/C-2.1.6.) 
bölümlerindeki açıklamalara tabidir.”

- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.1.) ve (I/C-
2.1.3.3.1.2.) bölümlerindeki “çinko,” ibarelerin-
den sonra gelmek üzere “demir-çelik,” ibareleri 
eklenmiştir.(Madde 3)

-Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.5.2.), (III/B-2.5.1.), 
(III/B-2.5.3.), (III/B-2.6.), (III/B-2.7.) bölümlerinde 
yer alan “(B) bölümünün” ibareleri yürürlükten 
kaldırılmış; (III/B-2.1.1.), (III/B-2.1.2.), (III/B-2.2.) 
bölümlerinde yer alan “(I) sayılı listenin” ibareleri 
“(I) sayılı listenin (B) bölümünün” olarak değiş-
tirilmiş; (III/B-2.8.1.), (III/B-2.8.3.) bölümlerinde 
yer alan “(I) sayılı listeye” ibarelerinden sonra 
“(5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrası (I) 
sayılı listenin (B) bölümünün)” ibareleri eklen-
miştir.(Madde 4)

- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümünden 
sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki 
bölüm eklenmiştir.(Madde 5)
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Bu çerçevede, sektör ayrımı yapılmaksızın 
imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden ima-
latçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklen-
dikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedeli-
nin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı 
olarak iade talep edebilirler.

Bu uygulama ihtiyari olup, uygulamadan Teb-
liğin (II/A-8.3.) bölümünde tanımlanan imalatçı-
lar faydalanabilir.

Bu uygulama kapsamındaki mallara ilişkin is-
tisnanın kapsamı ve beyanı Tebliğin (II/A-1.1.1.), 
istisnanın tevsiki Tebliğin (II/A-1.1.2.), ihraç edi-
len malların geri gelmesi Tebliğin (II/A-1.1.3.) bö-
lümlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda 
yürütülür.

Bununla birlikte, imalatçılar bu uygulama 
kapsamındaki işlemlerini, ilgili dönem KDV be-
yannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Do-
ğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsa-
mına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İma-
latçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2.)]” 
satırını kullanmak suretiyle beyan ederler. Bu 
satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen 
mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmak-
sızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kay-
dıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılır.

Öte yandan, ihraç edilen malların geri gelme-
si halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi 
için, bu uygulama kapsamında iade edilen tutar-
ların gümrük idaresine ödenmesi veya bu tutar 
kadar teminat gösterilmesi gerekir.

İmalatçılar bu bölüm kapsamında, Tebliğin 
(II/A-8.3.) bölümünde belirtilen imalatçı belgele-
rinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve 
imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep 
edebilirler. İmalatçı belgesinde yer alan üretim 
kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile 
bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar 
için bu uygulamadan yararlanılabilir. Dolayısıyla, 
imalatçı belgesindeki üretim konusu malların 
tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kap-

- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-
2.1.5.2.2.) bölümlerindeki “ - Ağaç ve orman 
ürünleri teslimi,” satırlarından sonra gelmek 
üzere “ - Demir-çelik ürünlerinin teslimi,” satır-
ları eklenmiştir.(Madde 6)

- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.), (I/C-2.1.5.2.2.), 
(II/A-1.1.4.2.), (II/A-1.2.4.2.), (II/A-2.3.1.), 
(II/A-3.4.2.), (II/A-4.4.2.), (II/A-5.11.2.), 
(II/A-8.13.2.), (II/A-9.8.2.), (II/B-1.5.1.), 
(II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B-1.5.3.1.2.1.), 
(II/B-1.5.3.1.2.2.), (II/B-1.5.3.2.), (II/B-2.4.1.), 
(II/B-3.4.2.), (II/B-4.4.1.), (II/B-5.7.2.), 
(II/B-6.4.1.), (II/B-7.5.2.), (II/B-8.3.2.), 
(II/B-9.2.2.), (II/B-10.5.2.), (II/B-11.5.2.), 
(II/B-12.6.2.), (II/B-13.4.2.), (II/B-14.5.2.), 
(II/B-15.4.4.), (II/B-16.4.2.), (II/B-17.4.2.), 
(II/C-1.3.1.), (II/C-1.3.2.), (II/C-2.3.2.), (II/Ç-1.3.2.), 
(II/Ç-2.5.2.), (II/E-1.3.2.), (II/E-2.4.1.2.), 
(II/E-3.4.2.), (II/E-4.4.2.), (II/E-5.4.2.), (II/E-7.4.2.), 
(II/E-8.4.2.), (II/E-9.5.2.), (II/E-10.4.2.), 
(III/B-3.2.1.), (III/B-3.2.4.), (III/B-3.2.5.), 
(III/B-3.3.) ve (III/B-3.4.3.) bölümlerinde yer alan 
“5.000 TL” ibareleri “10.000 TL” olarak değiştiril-
miştir. (Madde 7)

- Aynı Tebliğin (II/A) kısmında yer alan “1.1.4. 
İade” bölüm başlığından sonra gelmek üzere 
“1.1.4.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklen-
miş, “1.1.4.1. Mahsuben İade” başlığı “1.1.4.1.1. 
Mahsuben İade”, “1.1.4.2. Nakden İade” başlığı 
“1.1.4.1.2. Nakden İade” olarak değiştirilmiş ve 
bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla bir-
likte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. (Madde 8)

“1.1.4.2. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İh-
racında İhracat Bedeline Göre İade

1.1.4.2.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde, ima-

latçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden 
kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine 
sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir ora-
nına kadar iade yaptırma konusunda Bakanlığı-
mıza yetki verilmiştir.
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- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest 
bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem 
formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen 
ihracatta elektronik ticaret gümrük beyanna-
mesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak 
üzere bu mağazalara veya bunların depolarına 
yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış ma-
ğazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili 
gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo be-
yannamesi)

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirile-
cek KDV listesi

- İhracatın beyan edildiği dönemden önceki 
son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV 
listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV 
listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dö-
nemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV be-
yan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan 
edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indi-
rilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)

- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
1.1.4.2.2.1. Mahsuben İade
İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki mah-

suben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz 
edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın 
vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat 
aranmadan yerine getirilir.

1.1.4.2.2.2. Nakden İade
İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 

TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi incele-
me raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan 
yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam 
Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu 
sınır 100.000 TL olarak uygulanır.

İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam 
Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 
100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi 
vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre 
yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mü-
kellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, ver-
gi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna 

samda iade uygulanmasına engel değildir. İma-
latçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç 
ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlana-
mamakla birlikte, söz konusu mallar için Tebli-
ğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında yüklenilen 
KDV’nin iadesini talep edebilirler.

Aynı dönemde imalatçıların 3065 sayılı Kanu-
nun 11/1-c veya geçici 17 nci maddeleri kapsa-
mında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, 
doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu 
uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil et-
mez.

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri mal-
ların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV 
ödemeksizin temin ettiği malların bulunması 
halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabın-
da, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen 
malların bedeli düşülür. İade edilecek KDV kalan 
tutar dikkate alınarak belirlenir.

Bu bölüm kapsamında iade talep eden ima-
latçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak ia-
desini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV 
tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değil-
dir. Ancak imalatçılar, bu uygulama yerine imal 
ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak yük-
lenilen KDV’nin iadesini Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) 
bölümü kapsamında talep edebilirler. Ayrıca bir 
dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler 
diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uy-
gulamasından faydalanabilirler.

1.1.4.2.2. İade
İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan 

bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde aşa-
ğıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi
- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onay-

lı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir 
defa verilmesi yeterlidir.)

- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadı-
ğı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

- Satış faturaları listesi
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kaldırılmış, ancak 5359 sayılı Kararın 10 uncu 
maddesinde, 1/4/2022 tarihinden önce yapı ruh-
satı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış 
projeler kapsamında inşa edilen konutlar için bu 
hükümlerin uygulanmasına devam olunacağına 
karar verilmiştir.

Buna göre, 1/4/2022 tarihinden önce yapı 
ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları 
ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış 
projeler kapsamında inşa edilen konutların, bu 
tarihten sonraki tesliminde;

- Net alanı 150 m²’ye kadar olan konutlar için 
KDV oranı,

• Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde 
(%1),

• Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı BKK’nın 
5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılma-
dan önceki 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına 
ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate 
alınarak (%1), (%8) veya (%18)

olarak uygulanır.
- Net alanı 150 m²’yi aşan konutlarda ise ge-

nel vergi oranı (%18) uygulanır.
Öte yandan, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-

rarıyla 2007/13033 sayılı BKK eki
- (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMET-

LER” bölümünün 11 inci sırasına eklenen hü-
kümle “16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan 
olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulun-
duğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde 
yapılan konutların net alanının 150 m²’ye kadar 
olan kısmı” 1/4/2022 tarihinden itibaren (%1) 
oranında,

- (II) sayılı listeye eklenen 35 inci sırası uya-
rınca da “konutların net alanının 150 m²’ye kadar 
olan kısmı,” 1/4/2022 tarihinden itibaren (%8) 
oranında

KDV’ye tabidir.

göre çözülür.”
- Aynı Tebliğin (II/F-4.18.4.) bölümünde Ör-

nek’te yer alan “Mükellef (F)’ye yapılan bu teslim 
toptan teslim mahiyetinde olup 2007/13033 sayı-
lı BKK eki (I) sayılı Listenin 3 üncü sırası uyarınca 
KDV oranı (% 1) olarak uygulanacaktır.” cümlesi 
“Mükellef (F)’ye yapılan bu teslimde 2007/13033 
sayılı BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 8 
inci sırası uyarınca KDV oranı (%1) olarak uygu-
lanacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.(Madde 9)

- Aynı Tebliğin (III/A-4.9.) bölümünde yer alan 
Örnek 1’in son paragrafı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.(Madde 10)

“Söz konusu aracın, KDV oranlarını belirleyen 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) 
sayılı listenin (B) bölümünün 9 uncu sırasında 
tanımlanan binek otomobillerinden olması du-
rumunda, özel matrah üzerinden %18 oranında 
KDV uygulanacağı tabiidir.”

- Aynı Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Madde 
11)

“1.1. Perakende Teslimin Tanımı
Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin 

aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile 
işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere 
satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten 
sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olan-
ların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları 
halinde bunlara yapılan teslimler de perakende 
teslim sayılır.”

- Aynı Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçün-
cü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
paragraflar eklenmiştir. (Madde 12)

“28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) 
sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” 
bölümünün 11 inci sırasında yer alan net alanı 
150 m²’ye kadar konut teslimleri düzenlemesi 
ile söz konusu Kararın 1 inci maddesinin altıncı 
fıkrası 1/4/2022 tarihinden itibaren yürürlükten 
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(900.000x150/160x%8)+(900.000x10/16
0x%18)=67.500+10.125=77.625 TL

olacaktır.
Örnek 2: (T) inşaat şirketi 6306 sayılı Kanun 

kapsamında İstanbul’da inşa ettiği konutlar-
dan 7/3/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net 
alanı 120 m² olan konutu 1.500.000 TL bedelle; 
11/4/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 
120 m² olan konutu 1.400.000 TL ve net alanı 160 
m² olan konutu 2.000.000 TL bedelle 2/1/2024 
tarihinde satmıştır.

Bu durumda, her bir konut için;
- (1.500.000x%1)=15.000 TL,
- (1.400.000x%1)=14.000 TL,
- (2.000.000x150/160x%1)+(2.000.000x10/1

60x%18)=18.750+22.500=41.250 TL
KDV hesaplanacaktır.”
- Aynı Tebliğin (III/B-2.1.3.) bölümü başlığıyla 

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Madde 
13)

“2.1.3. Net Alan
Bağımsız bölüm net alanı, Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği”ne göre hesaplanır.”

- Aynı Tebliğin (III/B-2.3.) bölümü yürürlükten 
kaldırılmıştır.(Madde 14)

- Aynı Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci 
paragrafında yer alan, “(B) bölümünün” ibaresi ile 
aynı paragrafın ikinci cümlesi yürürlükten kaldı-
rılmıştır. (Madde 15)

-  Aynı Tebliğin (III/B-2.4.2.) bölümünün birin-
ci paragrafında yer alan, “B bölümünün” ile “(üç 
yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri te-
sisler hariç)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
(Madde 16)

- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü 
paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan “(B) 
bölümünün 28, 29 ve 31 inci sırası” ibareleri “28, 
29, 31 ve 34 üncü sırası” olarak değiştirilmiştir. 
(Madde 17)

- Aynı Tebliğin (III/C-2.5.) bölümünün ikinci 
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki pa-
ragraf eklenmiştir. (Madde 18)

Buna göre, 1/4/2022 tarihinden sonra alınan 
yapı ruhsatlarına göre yapılan konut teslimlerin-
de, konutun net alanının;

- 150 m² veya daha az olması durumunda 
KDV oranı (%8),

- 150 m²’den fazla olması durumunda ise sa-
tış bedelinin 150 m²’ye kadar olan kısmı için KDV 
oranı (%8), 150 m²’nin üzerindeki kısmı için KDV 
oranı (%18)

olarak uygulanır.
6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv ya-

pı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler 
ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm 
projeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra 
alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konutların 
tesliminde, konutun net alanının;

-150 m² veya daha az olması durumunda 
KDV oranı (%1),

- 150 m²’den fazla olması durumunda ise sa-
tış bedelinin 150 m²’ye kadar olan kısmı için KDV 
oranı (%1), 150 m²’nin üzerindeki kısmı için KDV 
oranı (%18)

olarak uygulanır.
Konutların tesliminde uygulanacak KDV 

oranlarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiş-
tir.

Örnek 1: (S) İnşaat Taahhüt A.Ş. 2021 yılında 
Yozgat’ta yapı ruhsatı aldığı inşaatta aynı yıl ta-
mamladığı ve stoklarında yer alan konutlardan 
net alanı 120 m² konutu 600.000 TL bedelle, 160 
m² konutu ise 900.000 TL bedelle 10/5/2023 ta-
rihinde satmıştır.

Bu durumda (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin he-
saplayacağı KDV;

- 120 m² konut için: (600.000x%1)=6.000 TL
- 160 m² konut için: (900.000x%18)=162.000 

TL olacaktır.
Yapı ruhsatının 1/4/2022 tarihinden sonra 

alınmış olması halinde (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin 
hesaplayacağı KDV;

- 120 m² konut için: (600.000x%8)=48.000 TL
- 160 m² konut için:
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“Öte yandan, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel 
matrah uygulanarak yapılan binek otomobili tes-
limlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanma-
sına karar verilmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı 
ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir 
yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın 
alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygula-
narak satın alınan binek otomobil olarak değer-
lendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde 
satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında 
KDV hesaplanır.”
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Subsecretaria de Devlet de Tributación ile, transfer 
fiyatlandırması ve 6380/2019 Kanununun 39. mo-
dernizasyonu ve ulusal vergi sisteminin basitleş-
tirilmesi ve Bölüm III vergi hukuku, Başlık I, Kitap 
I uygulamaları için diğer yönetmelikler oluşturul-
ması üzerine kurulmuş ek rapor ve teknik çalışma 
düzenleyen 115 Genel Sayılı kararı yayımlandı.

Kılavuzlar, vergi mükellefinin teknik transfer 
fiyatlandırması çalışmasının bir parçası olarak ge-
rekli olacak asgari bilgileri ve vergi mükellefinin 
transfer fiyatlandırması bilgi iadesinin bir parçası 
olarak sağlaması gereken ilişkili taraf işlemleriyle 
ilgili verileri özetlemektedir. Buna ek olarak, ka-
rarda transfer fiyatlandırması formlarının doldu-
rulması ve transfer fiyatlandırması çalışması için 
son tarihler verilmiştir. Ayrıca, vergi mükellefle-
rinin 2021 vergi yılı boyunca gerçekleştirdikleri 
ilişkili taraflarla yapılan işlemleri ayrıntılandıran 
belgelerin dosyalanması için, bu belgelerin dosya-
lanmasının yollarını ve araçlarını belirlemenin yanı 
sıra bir uzantı da belirlemektedir.

İtalyan Gelir İdaresinin, Kontrol Edilen
Yabancı Kurum (CFC)  mevzuatına ilişkin
vergi rehberi detayları açıklandı
Detaylı Bilgi İçin: https://l24.im/wSJ2nP
27 Aralık 2021’de İtalyan Gelir İdaresi, Kon-

Singtel, Avustralya’da 393 milyon
dolarlık vergi tarhiyatına itiraz edecek
Detaylı Bilgi İçin:  https://www.kisa.link/

PZrH
Singapur Telekomünikasyon (Singtel), Avust-

ralya’daki bir mahkemenin, bağlı ortaklığının şir-
ketin 2001 yılında Optus’u satın almasına kadar 
izlenebilecek 393 milyon dolarlık (yaklaşık 1.23 
milyar RM’LİK) bir vergi ödeyeceğine karar ver-
mesinden sonra temyiz başvurusunda bulundu.

Karar, Singtel’in yerel birimi Singapore Tele-
com Australia Investments’a karşı 17 Aralık’ta 
tebliğ edildi.

Ödenecek tutar toplam, 268 milyon A $ ‘lık  
vergi, 58 milyon A $ ‘lık faiz ve 67 milyon A $ ‘lık 
cezalardan oluşuyor ve Vergi Komiseri tarafından 
değiştirilmiş bir değerlendirmeyi takip ediyor.

Singtel, 15 Şubat’taki iş güncellemesinde, bu 
kalem için zaten 324 milyon dolarlık bir karşılık 
ayrıldığını bildirdi.

Paraguay, yerel transfer fiyatlandırması
teknik çalışma raporu hazırlama
kurallarını yayınladı, son tarihi belirledi
Detaylı Bilgi İçin:  https://www.kisa.link/

PZrW
7 Nisanda, Paraguay Bakan Yardımcısı (SET) 
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yel olarak Hesaplar ve Finansal Sözleşmeler için 
Belçika Merkez İrtibat Noktasına bilgi iletmeleri 
gerekiyordu.

Belçika Ulusal Bankası tarafından yönetilen 
Merkezi Temas Noktası, 2011 yılından bu yana 
bireylerin ve şirketlerin banka hesapları ve finan-
sal sözleşmelerine ilişkin verileri merkezileştir-
miştir. Sonraki yıllarda da rolü giderek genişledi. 
İlk olarak vergi amaçlı oluşturulurken, kara para 
aklama ve terör finansmanının tespit edilmesine 
de yardımcı olmak için 2018’de derinlemesine re-
form yapıldı.

2022’den önce, finansal kurumların Belçi-
ka’da kurulmadıkları takdirde yerine getirmeleri 
gereken herhangi bir özel yükümlülüğü yoktu.

Sonuç olarak, Belçika’da ülkede kurulmadan 
hizmet sunma özgürlüğü kapsamında faaliyet 
gösteren herhangi bir Fransız finans kurumu, 
mesafeli sözleşme kapsamına giren finansal 
sözleşmeler hakkında bilgi vermek zorundadır. 
Bu, örneğin elektronik yollarla yapılan sözleş-
meler için geçerli olacaktır.

Biden’in vergi reformları ABD’li çok
uluslu şirketleri rekabet dezavantajına
sokabilir
Detaylı Bilgi İçin: https://www.kisa.link/

PZst
Biden Yönetimi geçtiğimiz günlerde çok ulus-

lu şirketlerin vergisel işlemlerine yönelik ilave 
reformları içeren 2023 mali yılı bütçesini açıkla-
dı. Bu reformlar, ABD Vergi Kanununu OECD’nin 
iki temel model kuralıyla daha da uyumlu hale 
getirmeyi amaçlıyor ve şu anda durdurulan Bu-
ild Back Better Yasasında yer alan reformların 
üstünde yer alacak şekilde oluşturuluyor. İdare, 
küresel vergi anlaşmasının ABD’li çok uluslu 
şirketlerin rekabet gücünü artıracağını, ancak 
önerilen reformlar ile iki Temel kural arasındaki 
farklılıkların ABD şirketlerini rekabet dezavanta-
jında bırakabileceğini savundu.

solide Gelir Vergisi Kanunu’nun 167. Maddesin-
de hüküm altına alınan kontrol edilen yabancı 
kurum (CFC) mevzuatına ilişkin iki doküman 
yayınladı. CFC mevzuatının mevcut versiyonu, 
142/2018 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin (İtalya’da uygulanan ATAD Kararnamesi ola-
rak adlandırılan ATAD Direktifi n. 2016/1164.) 4. 
maddesi ile değiştirildi. 

İtalyan Gelir İdaresi Başkanı tarafından öne-
rilen ilk doküman, CFC mevzuatı kapsamındaki 
İtalya’da fiilen uygulamada olan vergilendirme 
seviyesi ile karşılaştırıldığında, etkili vergi dü-
zeyinin belirlenmesi için ilgili mevzuat düzen-
lemesine göre daha basitleştirilmiş hükümleri 
içeriyor. Örneğin; yabancı kazançlara uygulanan 
efektif vergi oranının İtalya›daki vergilendirme 
seviyesinin %50›sinden az olup olmadığını kont-
rol etmeye yönelik metodolojinin nasıl olması 
gerektiği vb.

İkinci doküman ise uzun süredir beklenen, 
150 sayfadan fazla olarak hazırlanmış kapsamlı 
ve karmaşık 18/E sayılı sirkülerdir. Ana başlıkla-
ra dikkat edildiğinde, sirküler CFC rejiminin uy-
gulanması için sübjektif ve objektif gereklilikler, 
yabancı ülkelerde uygulanan vergilendirme dü-
zeyinin İtalya’daki ile karşılaştırılması prosedü-
rü, mevzuatın uygulanmaması için gerekli olan 
muafiyet/istisna şartları, kontrol edilen kurumun 
vergilendirilmesi koşulları ve olağanüstü haller-
de uygulanması gereken CFC kurallarına ilişkin 
açıklamalar içeriyor. 

Belçika’nın vergi kaçakçılığıyla mücadele
araçlarındaki değişiklikler Fransız finans
kurumlarını etkiliyor
Detaylı Bilgi İçin:  https://www.kisa.link/

PZsp
Fransız finans kurumları, Belçika’nın vergi 

kaçakçılığıyla mücadele araçlarındaki son deği-
şikliklerin ardından Belçika’ya karşı potansiyel 
olarak yeni yükümlülüklere tabi oldu. 31 Ocak iti-
bariyle, Fransa’daki finansal kurumların potansi-
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“nitelikli yerli asgari ilave vergi” (QDMTT) olan bir 
yerli asgari vergi.

Yönetimin ikinci Sütuna doğru ilerleyen re-
formlarının çoğu, şu anda durmuş olan Build Ba-
ck Better Yasası’na (HR 5376) dahil edilmiştir. Bu-
ild Back Better Yasası, yabancı karlar üzerindeki 
vergi oranını% 13.125’ten % 15.8’e çıkaracak, 
şirketlerin ülke bazında Küresel Maddi Olmayan 
Düşük Vergi Gelirini (GILTI) hesaplamasını gerek-
tirecek, maddi duran varlıklar için hariç tutmayı 
% 10’dan % 5’e düşürecek, Matrah Aşındırmayı 
yeniden şekillendirecek ve Kötüye Kullanımla 
Mücadele Vergisi (BEAT) ve finansal tablo geliri 
üzerinden asgari % 15 vergi uygulanacaktır. 

Göreve geldiğinden beri, Biden Yönetimi çok 
uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda 
küresel bir anlaşma müzakere etmeye ve uy-
gulamaya odaklandı. Bu anlaşmanın önemli bir 
bileşeni, ikinci Sütun adı verilen çok uluslu şir-
ketlerin karları üzerindeki asgari vergidir. İkinci 
Sütun üç ana bileşeni içerir: (1) yurt içinde bulu-
nan şirketlerin yabancı karlarını en az % 15 ora-
nında vergilendiren bir gelir içerme kuralı (IIR); 
(2) IIR’ye geri dönüş görevi gören ve yabancı 
merkezli şirketlere vergi verebilen vergilendiril-
memiş bir ödeme kuralı (UTPR); ve (3) ülkelere 
kendi yetki alanlarında kazanılan düşük vergi-
lendirilmiş karları vergilendirmeye öncelik veren 



180



181

      
ULUSLARARASI VERGİ HABERLERİ 

sayı: 272 • mayıs 2022

ÖZELGE VE 
YARGI KARARI 
ÖZETLERİ



182



183

      
ÖZELGE VE YARGI KARARI ÖZETLERİ

sayı: 272 • mayıs 2022

kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi 
kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanu-
nunun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uy-
gulanacağı belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkra-
sında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri 
arasında sayılmış olup Kanunun 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Tü-
ketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak 
üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden 
kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, ye-
dek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece 
ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulu-
nup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu 
kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın 
bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurul-
larında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya 
tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi 
temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine 
göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere 
veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi 
içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsa-
tı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına 
tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri. (Koope-
ratiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları 

Özelge Özetleri 
Konu: Eğitim kooperatifi üyelerinin çocukla-

rına eğitim verilmesinin kurumlar vergisi ve kat-
ma değer vergisi muafiyetine etkisi hk.

Özelgeyi Veren İdare: Eskişehir Vergi Dai-
resi Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 17.08.2020 - 
11355271-125.04.02[7-2019/1]-E.33775

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ko-
operatifinizin sadece üyelerinizin çocuklarına 
eğitim verdiğini ve üye dışı eğitim verilmediğini 
belirterek kurumlar vergisi ve katma değer ver-
gisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkan-
lığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
YÖNÜNDEN
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 in-

ci maddesinde, sermaye şirketleri, kooperatifler, 
iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara 
ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları kazançla-
rının kurumlar vergisine tabi olduğu ve kurum 
kazançlarının gelir vergisinin konusuna giren 
gelir unsurlarından oluşacağı; aynı Kanunun 6 
ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükel-
leflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi 
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 “...
 Bu suretle kooperatiflerin, 1/1/2018 tari-

hinden itibaren gerçekleştirecekleri ortak dışı 
işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; 
ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar ko-
operatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi iş-
letme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutula-
caktır. Dolayısıyla, muafiyete ilişkin diğer şartları 
taşıyan kooperatiflerin ortak dışı işlemlerinden 
elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine 
bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar 
vergisine tabi tutulacak, ortak içi işlemlerinden 
elde edilen kazançlarının kurumlar vergisine tabi 
tutulması söz konusu olmayacaktır.

 Ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif 
tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen ikti-
sadi işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti 
tesis edilecektir...”

 açıklamalarına yer verilmiştir.
 Ayrıca, kooperatifçe yapılan bir işlemin ortak 

içi işlem olarak dikkate alınabilmesi için; işlem, 
faaliyet amacına başka bir ifade ile kooperatifin 
ana sözleşmesinde belirtilen uğraşı konusuna 
dahil olmalıdır ve faaliyet amacına dahil olan işin 
münhasıran kooperatif ortağıyla yapılması ge-
rekmektedir.

 Bu çerçevede, kooperatifiniz tarafından … 
İlkokulunda, sadece üyelerinizin çocuklarına 
eğitim hizmeti verilmesi ve Kurumlar Vergisi Ka-
nununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) 
bendinde yer alan diğer şartların da sağlanması 
halinde kooperatifinizin kurumlar vergisi muafi-
yetinden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
YÖNÜNDEN
 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Ka-

nununun;
-1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî fa-

aliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 
Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye 
tabi olduğu,

işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer al-
mayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler 
“ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin 
icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü ta-
mamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt 
ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri 
elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin ken-
dilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her 
bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri 
ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak 
dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine 
bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. 
Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam 
mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermaye-
sine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve 
bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılma-
sının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemler-
den elde edilen kazançların vergilendirilmesine 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belir-
lenir.)” hükmüyle şartları sağlayan kooperatifler 
kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Öte yandan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliğinin “2.2. Kooperatifler” başlıklı bölü-
münde; “Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci mad-
desinde kooperatiflerin, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan 
kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı koope-
ratifleri ifade ettiği belirtilmiş, ancak kooperatifler 
türleri itibarıyla tek tek sayılmamıştır. Bu çerçeve-
de, hangi türde olursa olsun kooperatifler kurum-
lar vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir.

 Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesinde 
ise; kooperatifler “Tüzel kişiliği haiz olmak üze-
re ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını 
iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak 
amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kuru-
lan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklık-
lara kooperatif denir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 Anılan Tebliğin, “Kurumlar vergisinden muaf 
olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergi-
lendirilmesi” başlıklı (4.13.3.) bölümünde ise;
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mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç 
ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık-
ralarında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi ka-
mu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, 
iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve va-
kıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım 
fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye 
mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zi-
rai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı 
esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu 
maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri 
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya he-
saben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir 
ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yap-
maları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında ise dar mükellefiyete tâbi kurumların 
maddede bentler halinde sayılan kazanç ve irat-
ları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da 
dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen 
veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar 
vergisi kesintisi yapılacağı; bu fıkranın (d) bendin-
de ise Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin 
yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden vergi 
kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin 
yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına; ödeme 
yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, 
ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin 
vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak 
zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödeme-
nin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup 
olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tu-
tarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu 
yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi 
işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi 
yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve 
emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgi-
li, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler 
arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları 
tespit etmeye yetki verilmiştir.

-20/1 inci maddesinde, vergi matrahının tes-
lim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden 
bedel olduğu,

-20/2 nci maddesinde ise, bedel deyiminin, 
malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan 
veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu iş-
lemler karşılığında her ne suretle olursa olsun 
alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve di-
ğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edile-
bilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade 
ettiği

 hüküm altına alınmıştır.
 Buna göre, Kooperatifiniz tarafından üyele-

rinize vermiş olduğunuz eğitim hizmeti karşılı-
ğında alınan bedeller (bağış veya ortak giderlere 
katılmak maksadıyla aidat adı altında alınanlar 
dahil) KDV’ye tabi tutulacaktır.”

Konu: İnternet Ortamında Verilen Reklam 
Hizmetleri İçin Yapılan Ödemelerden KDV ve Gelir 
Vergisi Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı hk.

Özelgeyi Veren İdare: İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 14.08.2020 - 
62030549-120[94-2019/120]-E.595945

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kuru-
munuzun Türkiye şubesi tarafından yurt dışı mu-
kimi firmalardan alınan reklam hizmeti karşılığı 
yapılacak olan ödemelerden, katma değer vergi-
si ve gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 
hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmek-
tedir.

 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
YÖNÜNDEN
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 

üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 
inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve 
iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulun-
mayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri ka-
zançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağ-
lanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet 



186

ödemeler üzerinden, 476 sayılı Kararın eki Karar 
gereği %15 oranında vergi kesintisi yapılması ge-
rekmektedir.

 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
YÖNÜNDEN:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanu-

nunun;
-1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, 

zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçe-
vesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci 
maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının 
KDV’ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde; hizmetin teslim ve tes-
lim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan 
işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, 
işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onar-
mak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, 
değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı 
taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6 ncı maddesinde; işlemlerin Türkiye’de ya-
pılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bu-
lunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya 
hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye 
içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merke-
zi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve 
gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye 
Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alın-
ması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olan-
ları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-

2.1.2.1.1.) bölümünde;
“3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre 

bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için 
Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Ka-
nunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan 
veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edil-
miş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merke-
zi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Tür-

Bu fıkra ile Cumhurbaşkanına verilen yetki, 
19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır.

Söz konusu Kararın eki Kararın 1 inci mad-
desinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad-
desinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında 
sayılanlara internet ortamında verilen reklam 
hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış 
olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti ve-
renlere veya internet ortamında reklam hizmeti 
verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler-
den, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olma-
masına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması 
gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mezkûr Kararın 2, 3 ve 4 üncü maddeleri 
gereğince, internet ortamında verilen reklam 
hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere 
veya internet ortamında reklam hizmeti verilme-
sine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin 
mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapı-
lan ödemeler üzerinden;

- Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi 
uyarınca %15,

- Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci mad-
desi uyarınca %0,

- Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu mad-
desi uyarınca %15

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmek-
tedir.

Buna göre, internet ortamında verilen reklam 
hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren ve-
ya internet ortamında reklam hizmeti verilmesi-
ne aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan 
ödemeler üzerinden, 476 sayılı Kararın eki Karar 
gereğince, %15 oranında vergi kesintisi yapılma-
sı gerekmektedir.

Dolayısıyla, yurt dışı mukimi firmalardan 
alınan internet ortamında reklam hizmetlerine 
ilişkin olarak yurt dışı mukimi firmalara şubeniz 
tarafından 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak 
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süresinin 90 gün olduğu, ancak süre uzatımı ile 
birlikte 17/12/2020 tarihinde idareye süresinde 
bildirimde bulunduğunuz, bu süre zarfında her-
hangi bir kesinti yapılmadığı, diğer taraftan geçici 
kabul tutanağının idarece 13/01/2021 tarihinde 
onaylandığı belirtilerek, söz konusu işten elde 
edilen kazancın hangi yılın gelirine dahil edileceği 
hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edil-
mektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı 
maddesinde;

“(1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap 
dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı 
üzerinden hesaplanır.

(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Ge-
lir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki 
hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan 
kurumların bu faaliyetinden doğan kazançları-
nın tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu 
maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.”

hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-

nun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden 
fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj 
işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar 
veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve 
tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyan-
namesinde gösterilir. “ hükmü,

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde de; “İn-
şaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul 
usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldı-
ğını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; 
diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen 
bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.”

hükmü yer almaktadır. 
Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci mad-

desi kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, 
inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı 
olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına si-
rayet etmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 4 üncü maddesinde; “yapım” bina, karayo-

kiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında 
yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler 
KDV’ye tabi olacaktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas ola-
rak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de 
ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi 
bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten 
faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından so-
rumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Hizmetin vergiden müstesna olması ve hiz-
metin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında 
faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu 
sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.

KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için 
hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV 
mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti 
bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nede-
niyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV Beyan-
namesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, şubeniz tarafından yurt dışı mu-

kimi firmalardan alınan reklam hizmetinden 
Türkiye’de faydalanıldığından bu hizmet KDV’ye 
tabi olup hizmet bedeli üzerinden hesaplanan 
KDV’nin Şubeniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 
No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip öden-
mesi gerekmektedir.”

Konu: Restorasyon ve Mühendislik projeleri-
nin hazırlanması işinin yıllara sari iş kapsamında 
olup olmadığı hk.

Özelgeyi Veren İdare: İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 27.02.2022 - 
E-62030549-120[42-2021/154]-230472

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile yapmış olduğunuz … tarihli sözleşme ile “… 
Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projeleri-
nin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme 
Uygulama İşi”ni üstlendiğiniz, söz konusu işin 
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incelenmesinden Şirketiniz tarafından yükleni-
len, … nin restorasyon ve onarımını da içeren  ve 
birden fazla takvim yılına sirayet ettiği anlaşılan 
“… Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projele-
rinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştir-
me Uygulama İşi”nin  tek sözleşmeyle taahhüt 
edilmiş olması kaydıyla Gelir Vergisi Kanununun 
42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve 
onarım işi olarak değerlendirilmesi gerekmek-
te olup söz konusu işten elde edilecek kazancın 
geçici kabul tutanağının İdarece onaylandığı yılın 
kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilerek 
vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, söz konusu işin ayrı ayrı sözleş-
melerle taahhüt edilmesi veya ayrı ayrı geçici ka-
bule tabi olması halinde “… Rölöve, Restitüsyon 
ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Resto-
rasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi”nin Kamu 
İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan 
yapım işi mahiyetinde olmayan kısımları Gelir 
Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında 
yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlen-
dirilmeyeceğinden bu işlerden elde edilen kazan-
cın ilgili oldukları dönem kurum kazancına dahil 
edilerek vergilendirileceği tabiidir.”

Yargı Kararı Özetleri*

Konu: Davacı şirket tarafından, sermaye artı-
rımına konu tutarların sermayeye eklenmiş olan 
geçmiş yıl karları, kar yedekleri ve özel fonlardan 
oluşan iç kaynaklardan karşılandığının anlaşıl-
ması karşısında söz konusu tutarların azalması-
na neden olacak şekilde işletmeden çekilmeleri 
halinde kar dağıtımına bağlı stopaja tabi tutula-
cakları hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 3. Daire
Kararı Tarihi: 14.10.2019 
Esas No: 2016/8684   
Karar No: 2019/5591 

lu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, 
tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesi-
si, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve ener-
ji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, 
sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve 
dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle il-
gili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, 
büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, 
sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile 
benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

Genel anlamı ile inşaat, malzeme ve işçilik 
kullanmak suretiyle meydana getirilen gayri-
menkulün yapı kısmına ait faaliyetlerinin tümü-
nü kapsamakta, onarım ise, bir gayrimenkulün 
iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden 
yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yeni-
leme faaliyetlerini ifade etmektedir.

Öte yandan, ... tarihli ve ... evrak sayılı dilekçe-
niz ekinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
... tarihli ve ... sayılı yazısında … Rölöve, Resti-
tüsyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, 
Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazır-
lanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygula-
ma İşinin, Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve 
Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin 
Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslara 
göre ihale edilerek şirketinizin taahhüdü altında 
tamamlandığı, söz konusu uygulama işinin 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendine 
tabi olarak yaptırıldığı ifade edilmiştir.

Anılan Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendinde ise  
“Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restoras-
yonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya 
hizmet alımları,” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, gerek ilgide 
kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin gerekse 
... tarihli ve ... evrak sayılı dilekçeniz ve ekinin 

* Yargı kararlarının özetleri www.corpus.com.tr adresinden alınmıştır.
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bakımından ihtiyacın üzerinde olduğunun tespit 
edildiğinin görülmesi karşısında tarhiyatın gelir 
(stopaj) vergisine ilişkin kısmında hukuka uyarlık 
bulunmadığı gerekçesiyle bir kat vergi ziyaı cezalı 
gelir (stopaj) vergisi kaldırılmış, kurumlar vergisi 
ve bu vergi üzerinden tekerrür hükümleri uya-
rınca artırılarak kesilen bir kat vergi ziyaı cezası 
yönünden ise dava reddedilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı şirketin, 
31/12/2009 ve 31/12/2010 tarihli bilançolarına 
sermaye artış ile azalış işlemleriyle birlikte ba-
kıldığında, ortaklarına kar dağıttığı ve yapılan kar 
dağıtımından vergi tevkifatı yapılmadığı, söz ko-
nusu azalış ve artış işlemlerinin yevmiye madde-
leri ile şirketin kanuni defterlerinin ortaklar cari 
hesabına kaydedildiği, sermaye azaltılmasına 
müteakiben aynı tutarlı sermaye artışının yapıl-
mış olması ve sermaye artırımına konu tutarın 
şirketin iç kaynaklarından karşılanmış olmasının 
şirketin örtülü kar dağıttığını gösterdiği bu ne-
denle yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulun-
madığı ileri sürülerek aleyhe olan hüküm fıkrası-
nın bozulması istenilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe:
Maddi Olay:
Davacı şirketin, 05/04/2010 tarihli genel ku-

rul kararı ile sermayesini 15.000.000,00-TL den 
12.300.00,00-TL düşürmek suretiyle 2.700.000-
TL sermaye azaltımına gittiği ve 24/05/2010 ta-
rihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde söz konusu işle-
min ilan edildiği, akabinde aynı miktar kadar ser-
maye artırımının yapılarak 04/06/2010 tarihinde 
tescil edildiği ve 10/06/2010 tarihli Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edildiği, hakkında düzenlenen 
vergi inceleme raporlarına istinaden belirtilen 
yolla ortaklara örtülü biçimde yapılan kar dağı-
tımından vergi tevkifatı yapılmaması nedeniyle 
2010 yılının Nisan dönemi için salınan bir kat ver-
gi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisinin kaldırılması 
istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“İstemin Konusu : Manisa Vergi Mahkemesi-
nin 22/12/2015 tarih ve E:2015/104, K:2015/983 
sayılı kararının aleyhe olan hüküm fıkrasının 
temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:
Dava Konusu İstem: Davacı şirket adına, hak-

kında düzenlenen vergi inceleme raporlarına isti-
naden aynı tutardaki sermaye azaltımı ve artırımı 
yoluyla ortaklara götürü biçimde kar dağıtımında 
bulunduğu ancak dağıtılan bu tutarın tevkifata 
tabi tutulmadığından bahisle 2010 yılının Nisan 
dönemi için salman bir kat vergi ziyaı cezalı gelir 
(stopaj) vergisi ile genel yönetim giderlerinden 
yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine pay ve-
rilmeyerek haksız iadeye sebebiyet verildiğin-
den bahisle aynı yıl için re’sen salman kurumlar 
vergisi ve bu vergi üzerinden tekerrür hükümleri 
uyarınca artırılarak kesilen bir kat vergi ziyaı ce-
zasının kaldırılması istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Ge-
nel yönetim giderlerinden yıllara yaygın inşaat 
ve onarım işlerine pay verilmesi gerekirken pay 
verilmediği tespit edildiğinden, yapılan hesapla-
malar neticesinde, yıllara yaygın inşaat onarım 
maliyetleri içerisinde gösterilmesi gerekirken 
doğrudan gider olarak kaydedilen tutarın ku-
rumlar vergisi matrahına ilave edilmesi suretiyle 
fazladan iade alındığı tespit edilen tutar nedeniyle 
re›sen salınan vergide ve 2006 yılı içerisinde ke-
sinleşen cezanın tekerrüre esas alınabilecek ol-
ması karşısında, tekerrür hükümleri uyarınca ar-
tırılarak kesilen bir kat vergi ziyaı cezasında hu-
kuka aykırılık görülmediği, sermaye azaltımma 
gidilmiş olmasının tek başına ortaklara kar dağı-
tıldığı anlamına gelmediği, ortaklara kar dağıtıl-
dığına dair banka hareketlerini gösteren belgeler 
gibi somut herhangi bir tespitin vergi inceleme 
raporunda bulunmadığı bununla birlikte, davacı 
şirket tarafından Uşak 1. Asliye Hukuk Mahke-
mesi›nde açılan D.Iş K:2010/87 sayılı dosyasın-
da, esas sermayesinin şirketin konu ve iş hacmi 
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borçlarının tasfiyesi amacıyla yapıldığı ifade olun-
muştur.

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket ta-
rafından sermaye azaltmama müteakiben aynı 
tutarlı sermaye artırımına gidildiği, söz konusu 
işlemlerin şirketin kanuni defterlerinin ortak-
lar cari hesabına kaydedildiği, sermaye azaltanı 
nedeniyle şirket ortaklarına nakden dağıtılan bir 
tutar bulunmadığı ve şirket esas sermayesinin 
şirketin konu ve iş hacmi bakımından ihtiyacın 
üzerinde olduğunun Mahkeme kararıyla tes-
pit edildiği anlaşılmakla birlikte, vergi inceleme 
raporunda, sermaye artımına konu tutarların, 
sermayeye eklenmiş olan geçmiş yıl karları, kar 
yedekleri ve özel fonlardan oluşan iç kaynaklar-
dan karşılandığı tespit edildiğinden, sermayeye 
eklenmiş olan bu tutarların azalmasına neden 
olunacak biçimde işletmeden çekilmeleri halinde 
kar dağıtımına bağlı stopaja tabi olacakları açık 
olup davacı tarafından, raporda belirtilen tespit-
lerin aksinin ispat edilemediği de görüldüğünden, 
söz konusu işlemlerin ticari ve teknik icaplara 
uygun düşmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatta 
hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi kanaatle 
verilen Vergi Mahkemesi kararının değinilen hü-
küm fıkrasının bozulması gerekmektedir.

Karar Sonucu :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin kabulüne,
2. Manisa Vergi Mahkemesinin 22/12/2015 

tarih ve E:2015/104, K:2015/983 sayılı kararının 
temyize konu hüküm fıkrasının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın 
Mahkemesine gönderilmesine,

4. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 13’üncü 
maddesinin (j) bendi parantez içi hükmü uyarınca 
alınması gereken harç dahil olmak üzere yargıla-
ma giderlerinin yeniden verilecek kararda karşı-
lanması gerektiğine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi 
uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. mad-

İlgili Mevzuat:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesi-

nin (B) bendinde, vergilendirmede vergiyi doğu-
ran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 
mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve 
bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti-
nin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, 
vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulun-
mayan şahit ifadesinin ispatlama vasıtası olarak 
kullanılamayacağı, iktisadi, ticari ve teknik icap-
lara uymayan veya olayın özelliğine göre normal 
ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması 
halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait 
olacağı hükme bağlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun vergi tevkifatını düzenleyen 94. mad-
desinde ticaret şirketlerinin madde bentlerinde 
sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) 
nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak 
sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevki-
fat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş ve bu 
bentler arasındaki 6. bendin (b-i) alt bendinde 
tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef 
gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükel-
lefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara 
dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından 
tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Ka-
nunun 98. maddesinde de 94. madde gereğince 
vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay 
içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettir-
dikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettik-
leri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına 
kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin 
bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur 
oldukları hükmü getirilmiştir.

Hukuki Değerlendirme:
Sermaye artırımı ve azaltımı işlemleri, mü-

kellefler tarafından uygulamada farklı sebepler-
le yapılmakta olup dava konusu olayda, davacı 
şirket tarafından, sermaye azaltım işleminin 
şirketin pay sahiplerinin ödenmemiş sermaye 
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mahallinde yapılan satışları düzenleyen (I) işa-
retli bölümünde; 3065 sayılı Kanununun 1/3-d 
maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipote-
ğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle 
müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, 
pazarlık ve diğer şekillerdeki satışların katma 
değer vergisine tabi bulunduğunun belirtildiği, 
dolayısıyla davacı tarafından «gittigidiyor.com» 
adlı internet sitesinde yapılan satışın belirtilen 
niteliklerde olmaması nedeniyle tahakkuk eden 
vergide hukuka uyarlık bulunmadığı, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca 
davacı şirketin incelemeye sevk edilerek yurt 
dışından aldığı borç para nedeniyle ödediği faiz 
yönünden incelenmesi ve araştırılması sonucun-
da hazırlanacak rapora göre, söz konusu faize 
ilişkin katma değer vergisi indirimlerinin kabul 
edilmesi ya da reddedilmesi gerekirken, davalı 
idarece herhangi bir inceleme ve araştırma ya-
pılmaksızın doğrudan davacı şirketin ihtirazi ka-
yıtlı beyanı esas alınarak tahakkuk yapılmasının 
hukuka uygun düşmediği gerekçesiyle, tahak-
kuk eden vergi kaldırılarak iadesine hükmeden 
İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 06/11/2015 ta-
rih ve E:2015/653, K:2015/2550 sayılı kararına 
yöneltilen temyiz istemini, Kurumlar Vergisi Ka-
nunu’nda açıkça belirtilen kar payı dağıtımı, 3065 
sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca katma değer 
vergisinin konusuna girmediğinden, Katma De-
ğer Vergisi Kanunu’nda sayılan türde bir teslim 
veya hizmet olarak nitelendirilemeyeceği; dava-
cının malik gibi hareket etmesi gerekirken sade-
ce satışlara aracılık ettiğinin açık olduğu, ayrıca 
gerçek satıcıların devamlılık arz eden ve katma 
değer vergisi doğan satışları nedeniyle vergiyi 
ödemesi durumunda verginin mükerrer bir şe-
kilde istenilmesi söz konusu olacağından Vergi 
Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla huku-
ka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden 
Danıştay Üçüncü Dairesinin 24/04/2018 tarih ve 
E:2016/8645, K:2018/2225 sayılı kararının; usul 
ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek düzeltil-
mesi istenmiştir.

desinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihi-
ni izleyen onbeş gün içerisinde kararın düzeltil-
mesi yolu açık olmak üzere, 14.10.2019 tarihinde 
oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, da-

yandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında 
Mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak du-
rumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi 
ile Mahkeme kararının söz konusu hüküm fıkra-
sının onanması gerektiği oyuyla Karara katılmı-
yorum.”

Konu: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nu’nun 11. maddesinin (b) bendi uyarınca ka-
nunen kabul edilmeyen indirim olarak değer-
lendirilmesi gereken yurt dışında mukim ilişkili 
kişilere yapılan faiz ödemelerine ilişkin olarak 
hesaplanan katma değer vergisinin 3065 sayılı 
Katma Değer Vergi Kanunu’nun 30. maddesinin 
(d) bendi gereğince indirim konusu yapılamaya-
cağı hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 3. Daire 
Kararı Tarihi: 26.12.2019 
Esas No: 2019/2348 
Karar No: 2019/7426
“İstemin Özeti: Davacı adına, 2014 yılının 

Aralık dönemi için ihtirazi kayıtla verilen katma 
değer vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk 
eden katma değer vergisinin kaldırılması ve ia-
desi istemiyle açılan davada; sahibi olduğu inter-
net sitesinde «açık artırma» adı altında yapılan 
satışların “müzayede mahallinde yapılan satış” 
olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle sa-
tışlar üzerinden hesaplanan katma değer ver-
gisinin ihtirazi kayıtla beyan edildiği, 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu›nun 1. maddesi-
nin 3/d bendine göre, müzayede mahallerinde 
ve gümrük depolarında yapılan satışların katma 
değer vergisine tabi olduğu, 15 seri nolu Kat-
ma Değer Vergisi Genel Tebliği›nin müzayede 
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Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz is-
teminin kabulü ile İstanbul 8. Vergi Mahkemesi-
nin 06/11/2015 tarih ve E:2015/653, K:2015/2550 
sayılı kararının; tahakkukun, yurt dışında mukim 
ilişkili kişilere yapılan ödemeler için hesaplanan 
katma değer vergisinden kaynaklanan kısmının 
kaldırılarak iadesine dair hüküm fıkrasının bozul-
masına, Daire kararının diğer hüküm fıkrası yö-
nünden ileri sürülen nedenler ise 2577 sayılı Ka-
nunun 54. maddesinde yazılı sebeplerden hiçbiri-
ne girmediğinden, kararın düzeltilmesi isteminin 
söz konusu hüküm fıkrası yönünden reddine, 492 
sayılı Kanununun 13. maddesinin (j) bendi paran-
tez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç 
dahil olmak üzere, yargılama giderlerinin yeni-
den verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 
26.12.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY
Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilek-

çede ileri sürülen sebepler 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı 
sebeplerden hiçbirine uymadığından, kararın dü-
zeltilmesi isteminin reddi gerektiği oyuyla karara 
katılmıyoruz.”

Konu: Davacının bilançosunun aktifinde yer 
alan alacaklara dönem sonunda yapılan top-
lu faiz tahakkuku ile kayıtlarda oluşan müker-
rerlik sonucu, yapılan hesaplamanın 213 sayılı 
VUK’nun 281. maddesine aykırı olduğunun açık 
ve net olması karşısında, davacının katma değer 
vergisi iadesi talebini içeren düzeltme - şikayet 
başvurusunun vergilendirme hatası kapsamında 
değerlendirmesi gerektiği hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 9. Daire 
Kararı Tarihi: 09.06.2020 
Esas No: 2019/3474 
Karar No: 2020/2690
“İstemin Konusu: Erzurum Bölge İdare 

Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin 07/02/2019 
tarih ve E:2018/1174, K:2019/206 sayılı kararının 
temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince 
kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede 
ileri sürülen sebepler 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) 
bendi hükmüne uygun bulunduğundan, istemin 
kısmen kabulüyle Danıştay Üçüncü Dairesinin 
24/04/2018 tarih ve E:2016/8645, K:2018/2225 
sayılı kararının, yurt dışında mukim ilişkili kişi-
lere yapılan ödemeler için sorumlu sıfatıyla he-
saplanan katma değer vergisine ilişkin hüküm 
fıkrasının kaldırılmasına karar verildikten sonra 
davalı idarenin temyiz istemi bu yönden yeniden 
incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. 
maddesinin (b) bendinde, örtülü sermaye üze-
rinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark-
ları ve benzeri giderler, (c) bendinde ise transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 
kazançlar kurumlar vergisi açısından kabul edi-
lemeyen indirimler arasında sayılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 30. 
maddesinin (d) bendinde ise, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde in-
dirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla öde-
nen katma değer vergisinin indirime konu edile-
meyeceği düzenlenmiştir.

Dava konusu olayda, yurtdışında mukim iliş-
kili kişilere yapılan faiz ödemelerine ilişkin olarak 
hesaplanan katma değer vergisinin davacı tara-
fından sorumlu sıfatıyla beyan edildiği konusu 
ihtilafsızdır. Kanunen kabul edilmeyen indirim 
olarak değerlendirmesi yasa kuralı gereği olan 
yurtdışında mukim olan kişilere yapılan faiz öde-
melerine ilişkin olarak hesaplanan katma değer 
vergisi yine 3065 sayılı Kanunun 30. maddesinin 
(d) bendi uyarınca indirim konusu yapılamaya-
cağından dolayısıyla, davacının ihtirazi kaydına 
itibar edilmeksizin tahakkuk ettirilen vergide hu-
kuka aykırılık bulunmadığından, Vergi Mahkeme-
si kararının; dava konusu tahakkukun değinilen 
kısmının yazılı gerekçeyle kaldırılarak iadesi yo-
lundaki hüküm fıkrasının bozulması gerekmiştir.
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temelde davacı şirketin 2008 yılında özelleştiril-
mesine rağmen yargı kararı uyarınca 2009-2013 
yılları arasında ...’a bağlı bir şirket olarak faaliye-
tine devam ettiği, davacı tarafından ileri sürülen 
iddiaların farklı neden ve saiklerle ama bilerek 
ve isteyerek geçmişteki uygulamalara dayandığı, 
şirketin kendine ait tüzel kişiliğinin bulunduğu, 
bilinçli tercih ve kararlarının şirketi bağladığı ay-
rıca ihale şartnamesindeki hükümler de dikkate 
alındığında„davacı şirket tarafından fiktif kayıt 
de mükerrer faiz tahakkukları nedeniyle fazla 
ve yersiz vergi ödendiğinden bahisle yapılan dü-
zeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin 
işlemde ve açılan davayı reddeden Mahkeme ka-
rarında sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulun-
madığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddi-
ne karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Düzeltme taleple-
rinin ilkinin 2009-2013 yıllarında toplam 4811 
abone adına fıktif elektrik tüketimi bedeli tahak-
kuk ettirilmesi, yapılan bu tahakkukların gelir 
kaydedilerek kurumlar ve katma değer vergisi 
beyannamelerine gelir ve hasılat olarak yansıtıl-
ması ve bilanço, resmi kayıtlar ile fiili durumun 
gerçeği yansıtmamasından kaynaklandığı, ikinci 
hususun ise, yine 2009-2013 yıllarında alacaklar 
üzerinden toplu faiz hesaplandığı, bu faizlerin tek 
tek abone faturalarıyla ilişkilendirilmediği, aynı 
alacaklar tek tek abonelerden tahsil edilirken ay-
rıca faiz hesaplandığı, bu faizler için katma değer 
vergisi faturası düzenlendiği, 649 no’lu diğer ola-
ğan gelir ve karlar hesabına gelir kaydedilerek 
kurumlar ve katma değer vergilerinin ödenme-
sinden doğduğu, 213 sayılı Kanunun 117. mad-
desinde hesap hatalarına yer verildiği, bu hatalar 
arasında matrahın fazla gösterilmesi ve müker-
rer matrah hesaplanmasının da bulunduğu, bu 
davada da vergi matrahının fazla gösterildiği, 
anılan maddi olaylar açık iken vergi incelemesi-
nin eksik yapıldığı iddialarıyla kararın bozulması 
istenilmektedir.

Yargılama Süreci:
Dava Konusu İstem : Davacı şirketin 2009 

ila 2013 yılları bilançosunun aktifinde yer alan 
alacaklara dönem sonunda tahakkuk ettirilen 
faizin mükerrer olduğundan ve elektrik tüketimi 
olmadığı halde tüketim yapılmış gibi 4811 abo-
ne adına fiktif tüketim bedeli hesaplandığından 
bahisle 2013/Ocak dönemine ilişkin katma de-
ğer vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme 
başvurusunun reddine ilişkin işlem üzerine ya-
pılan şikayet başvurusunun zımnen reddine dair 
işlemin iptali ve fazla ödenen 3.868.058,48 TL’nin 
iadesi istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Er-
zurum Vergi Mahkemesi 26/04/2018 tarih ve 
E:2017/149, K:2018/675 sayılı kararıyla; bir ver-
gi ihtilafının düzeltme ve şikayet yoluyla yargı 
mercii önüne getirilebilmesi için, ileri sürülen 
hususların vergi hatası kapsamında değerlendi-
rilmesi ve vergi hatasından söz edilebilmesi için 
de, ileri sürülen hususların kanun maddelerinde 
hukuki yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve 
net olarak belirlenebilmesi gerektiği, dava ko-
nusu olayda ise, davacının katma değer vergisi 
iadesine ilişkin düzeltme talebinde ileri sürdüğü 
iddialarının irdelenmesinin açık bir vergi hatası 
kapsamında bulunmadığı, anılan durumun hu-
kuki yorumu gerektirdiği ve ancak vergilendir-
me işlemine karşı süresinde açılacak bir davada 
değerlendirilebileceğinden davacının düzeltme 
ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde 
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava-
nın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi Kararının Özeti : 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 116.maddesindeki 
vergi hatasına dayanılarak tahakkuk eden ver-
gilerin iptal edilmesi ve ödenen vergilerin iade 
alınabilmesi için hukuki yorumu gerektirmeyen 
hesap ya da vergilendirme hatasının somut olay-
da bulunmasının temel şart olduğu, düzeltme 
şikayet kapsamında yargıya taşman konunun 
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.Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (...) ait iken 
özelleştirme kapsamında blok satış yöntemiyle 
25/09/2008 tarihinde ... Anonim Şirketine satıl-
dığı, söz konusu özelleştirme işlemine karşı ... 
Sendikası tarafından açılan davada Danıştay 13. 
Dairesinin 20/03/2009 tarihli kararıyla yürüt-
menin durdurulmasına karar verildiği, akabinde 
25/05/2010 tarih ve E: 2008/13692, K:2020/4450 
sayılı kararla davanın reddedildiği, bu kararın 
2013 yılında Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
Kurulu tarafından onanması üzerine 2013 yılı 
itibarıyla şirketin ... A.Ş’ye devrinin gerçekleşti-
ği, devir sonrasında davacı şirketin hesap ve bi-
lançolarının bağımsız denetime tabi tutulduğu ve 
2009-2013 yıllarında şirket hesaplarında yer alan 
tutarların gerçeği yansıtmadığının tespiti üzerine, 
davacı şirket tarafından anılan yıllara ilişkin ku-
rumlar ve katma değer vergilerine ilişkin düzelt-
me beyannamelerinin verildiği ayrıca vergi da-
iresine verilen düzeltme dilekçesinde de, 2009-
2013 yılları arasında elektrik tüketimi yapma-
dıkları halde elektrik tüketimi yapılmış gibi 4811 
abone adına gelir tahakkuku yapıldığı, alacak ve 
gelir hesaplarına kaydedildiği, tahakkuk ettirilen 
söz konusu gelirler için fatura düzenlenmediği, 
abonelere tebligat yapılmadığı, ancak bu alacak-
ların bilançonun aktifinde kayıtlı olduğu ve anılan 
yıllarda toplam fiktif tutarın 163.053.540,42 TL 
olduğu, ayrıca, geçici vergi dönemlerinde ve yıl 
sonlarında toplam alacak üzerinden faiz hesap-
landığı, bu tutarların kurumlar vergisi beyanna-
mesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
matraha dahil edildiği, katma değer vergisinin de 
hesaplanan katma değer vergisi hesaplarına top-
lu bir şekilde kaydedildiği, faiz tahakkuklarının 
abone ile ilişkilendirilmediği, bu tutarların ...’a ait 
bilgisayar sisteminde (abone-net) görülmediği, 
elektrik bedellerini geç ödeyen abonelerin fatu-
ralarına ise ayrıca faiz tahakkuku yapıldığı, bunun 
için de ayrıca fatura düzenlendiği, bu uygulama 
nedeniyle faiz tahakkuklarının mükerrer olduğu 
ifade edilerek düzeltme ve iade talebinde bulu-

İnceleme ve Gerekçe :
Maddi Olay:
Davacı şirketin 2009 ila 2013 yılları bilançosu-

nun aktifinde yer alan alacaklara dönem sonunda 
tahakkuk ettirilen faizin mükerrer olduğundan ve 
elektrik tüketimi olmadığı halde tüketim yapıl-
mış gibi 4811 abone adına fiktif tüketim bedeli 
hesaplandığından bahisle 2013/Ocak dönemine 
ilişkin katma değer vergisinin iadesi istemiyle 
yapılan düzeltme başvurusunun reddine ilişkin 
işlem üzerine yapılan şikayet başvurusunun zım-
nen reddine dair işlemin iptali ve fazla ödenen 
3.868.058,48 TL›nin iadesi istenilmektedir.

İlgili Mevzuat:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 122. mad-

desinde, mükelleflerin, vergi muamelelerindeki 
hataların düzeltilmesini vergi dairesinden iste-
yebilecekleri; 124. maddesinde de, vergi mah-
kemelerinde dava açma süresi geçtikten sonra 
yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanların 
şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat 
edebilecekleri açıklanmıştır. Bu maddeler uya-
rınca düzeltilmesi vergi dairelerinden istenebi-
lecek vergi hatasının tanımı ise, aynı Kanunun 
116. maddesinde, vergiye müteallik hesaplarda 
veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden 
haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya 
alınması olarak yapılmış, 117. maddesinde, he-
sap hataları olarak; matrah hataları, vergi mik-
tarında hatalar ve verginin mükerrer olması; 118. 
maddesinde de, vergilendirme hataları olarak; 
mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, 
mevzuda hata ve vergilendirme veya muafiyet 
döneminde hatalar gösterilmiş bulunmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 8. maddesinde 
ise vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müs-
tesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi so-
rumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi 
dairelerini bağlamaz hükmüne yer verilmiştir.

Hukuki Değerlendirme :
Dosyanın incelenmesinden; davacı ... Elektrik 

Dağıtım Anonim Şirketinin hisselerinin tamamı .. 
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yanlış gösterilmesi, vergi indiriminin eksik veya 
hiç yapılmamış olması, aynı şekilde gelir vergisi 
beyannamesinde, ilgili tablo ve föylerde gösteri-
len gelir unsurlarının, icmal tablosuna eksik veya 
fazla olarak intikal ettirilmiş olması birer matrah 
hatasıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, mat-
rah hatası sebebiyle düzeltme yapılabilmesi için 
hatanın bir değerlendirme hatası niteliğinde ol-
maması veya bu şekilde mütaalasının mümkün 
bulunmaması gerektiğidir.

Mevcut düzenlemeler uyarınca ilgililerin dü-
zeltme şikayet yoluna başvurabilmeleri için Vergi 
Usul Kanunun 116 ve devamı maddelerinde be-
lirtilen hesap ve vergilendirme hatalarına ilişkin 
bir uyuşmazlığın bulunması ve bu hataların ta-
mamen açık, hiç bir yorum ve tartışmaya gerek 
olmayan türden yanlışlıklar olması gerekmekte-
dir. Ancak bu nitelikteki yanlışlıklar idari yoldan 
düzeltme şikayet yoluyla çözümlenebilir.

Kanun koyucu idari yoldan çözümlenebile-
cek nitelikte olan bu hatalara değinirken, hatanın 
bizatihi varlığını yeterli görmüş, hatayı yapanla-
ra izafe edilebilecek kusur, hile, gabin gibi özel 
durumları bu yolun kullanılmasına tesir eden du-
rumlar olarak ayrıca belirtmemiştir. Yukarıda de-
ğinilen nitelikte bir hatanın varlığı 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 116 ve devamı maddelerinde 
düzenlenen düzeltme ve . şikayet yoluna başvu-
rabilmek için yeterli ve gerekli sayılmıştır.

Öte yandan devir yapılırken düzenlenen his-
se satış sözleşmesinde yer alan «alıcı basiretli 
bir tacir gibi davranmak suretiyle şirket ile ilgili 
gerekli: gördüğü her türlü teknik, hukuki, finan-
sal, vergisel ve diğer bütün incelemeleri yaparak 
ve şirketin hisse satış sözleşmesi tarihi itibariyle 
mevcut ve fiziki durumunu bilerek hisseleri de-
vir ve teslim aldığını, şirket hakkında kendisine 
verilen bilgilerin gerçek durumu yansıtmadığını 
veya benzer iddiaları ileri süremeyeceği, hisse-
lerin devrinin gerçekleşmesinin ardından ayıba 
karşı tekeffül hükümleri başta olmak üzere yü-

nulduğu, anılan başvuru üzerine konunun ince-
lemeye sevk edildiği, yapılan inceleme üzerine 
tanzim edilen vergi inceleme raporunda, uyuş-
mazlık konusu yıllar için yapılan düzeltme talebi 
ile ekindeki düzeltme beyannamelerinin uygun 
görülmediğinin belirtildiği, inceleme raporu esas 
alınarak davacının düzeltme talebinin reddi üze-
rine Gelir idaresi Başkanlığına yapılan şikayet 
başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali 
ve fazladan ödendiği ileri sürülen tutarın tarafına 
ödenmesi istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bir verginin tahsil edilebilir safhaya gelmesi 
için evvela vergi alacağının doğması, sonra da 
tarh, tebliğ ve tahakkuk safhasında geçmesi ge-
rekir. Bu safhalarda mükellef veya vergi idaresi 
tarafından Hazine leh veya aleyhine maddi ha-
talar yapılabileceği gibi, verginin mükellefi, ver-
gilendirme dönemi ve bunlara benzer yönlerden 
hatalar yapılabilir.

Vergi hataları ve düzeltilmesi ve hata taşıyan 
verginin reddi ile ilgili esaslar, Vergi Usul Kanu-
nun 116 ve devamı maddeleri ile düzenlenmiştir.

Vergi Usul Kanununda düzeltme konusu ola-
cak vergi hataları, hesap hataları ve vergilendir-
me hataları olmak üzere iki ana grupta toplan-
mıştır.

Hesap hataları; matrah hataları, verginin 
miktarında hatalar ve verginin mükerrer olması 
şeklinde Kanunda açıklanmıştır.

Kanunundaki tanımına göre matrah hataları; 
vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, 
ihbarname ya da diğer belge ve kayıtlarda mat-
raha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya 
fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. Bu 
kapsamda; tahakkuk fişi, beyanname, ihbarna-
me, inceleme raporu, takdir komisyonu kararı, 
yoklama fişi veya tarhiyata dayanak olan tuta-
naklarda ya da diğer defter kayıtları ile belgelerde 
matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik 
veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olması 
halinde matrah hatası var sayılır. Örneğin; katma 
değer vergisi beyannamesinde satış bedelinin 
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abone adına fiktif kayıt yapıldığı ve konuyla ilgili 
abonelere herhangi bir tebligat yapılmadığı, bu 
fiktif tahakkukların muhasebe kayıtlarında yer 
aldığı ve sonradan bu konuda herhangi bir dü-
zeltme işleminin de yapılmadığının açık olması 
ve söz konusu dönemde şirket yönetiminde bu-
lunan şahısların vergi inceleme elemanı tarafın-
dan tespit edilen beyanlarının da uygulamanın 
yukarıda izah edildiği şekilde yapıldığını teyit eder 
nitelikte olması karşısında olayda vergilendirme 
hatası bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda düzeltme-şikayet başvurusuna 
konu iddiaların, vergilendirme hatası olarak de-
ğerlendirilmek suretiyle davanın kabulüne ka-
rar verilmesi gerekirken davanın reddine karar 
veren Bölge İdare Mahkemesi kararında isabet 
görülmemiştir.

Karar Sonucu :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle 

reddine ilişkin Vergi Mahkemesi kararına yönelik 
istinaf başvurusunun reddi yolundaki Erzurum 
Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin 
07/02/2019 tarih ve E-.2018/1174, K:2019/206 
sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın 
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Da-
iresine gönderilmesine, 09.06.2020 tarihinde ke-
sin olarak oybirliğiyle karar verildi.”

rürlükteki mevzuat kapsamında herhangi bir fiili 
ve/veya hukuki nedene dayanarak idareden veya 
herhangi bir kamu kurumundan talepte buluna-
mayacağını kabul ve taahhüt eder» şeklindeki 
düzenleme söz konusu ihale sürecinden önceki 
dönemle sınırlı olup ihale sürecinden sonra his-
selerin devrinin yargılama süreci nedeniyle ya-
pılamadığı döneme ilişkin vergilendirme işlem-
lerine tesiri ise düşünülemez. Aksi bir uygulama 
özel sözleşmeler yoluyla vergi yükümlülükleri ile 
hak ve ödevlerinin değiştirilmesi sonucunu do-
ğurur ki yukarıda yer verilen Vergi Usul Kanunun 
8. maddesinde de bu husus kati olarak yasaklan-
mıştır.

Davacı tarafından dosyaya sunulan bilgi ve 
belgelerin incelenmesinden; yukarıda sözü edi-
len özelleştirme sürecine ait yargılama aşama-
sını içeren 25/09/2008-28/06/2013 tarihleri ara-
sında şirket hisselerinin ...’a ait olduğu dönemde 
bilançonun aktifinde yer alan alacaklara dönem 
sonlarında toplu olarak faiz tahakkuk ettirildiği, 
tahakkuk ettirilen faizlerin katma değer vergisi-
nin ve kurumlar vergisinin ödendiği, aynı zaman-
da geciken alacaklara faiz tahakkuk ettirilerek 
abonelerden tahsil edildiği anlaşılmış olup, bu şe-
kilde dönem sonlarında yapılan toplu faiz tahak-
kuku ile mükerrerlik oluşturulduğu ve bu şekilde 
yapılan hesaplamanın Vergi Usul Kanununu 281. 
maddesinde yer alan alacakların kayıtlı değeri ile 
esas alınmasına ilişkin düzenlemeye de aykırı ol-
duğu hususunun açık ve net olması; ayrıca 4811 
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Mayıs 5 Mayıs 2022
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 
2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar 
Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının 
Yüklenmesi
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait 
Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Mart 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının 
Beyanı ve Ödemesi
Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Mart 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form 
Ba)
Mart 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form 
Bs)
Mart 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
2021 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar 
Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının 
Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar 
Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının 
Yüklenmesi

10 Mayıs 2022
16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

13 Mayıs 2022
16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere 
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16 Mayıs 2022
Nisan 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri 
ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 
Bildirimi ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Mayıs 2022
2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
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Nisan 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili 
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı 
ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2022
1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere 
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Mayıs 2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre 
Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve 
Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga 
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Mayıs 2022 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi 
Dairesinden Alınmasının Son Günü
Nisan 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form 
Ba)
Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu 
(Form Bs)
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
Nisan 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının 
Beyanı ve Ödemesi
2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi 
Dairesinden Alınmasının Son Günü
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şub at 2022 Dönemine Ait 
Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 
Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının
Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 
Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 
Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
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YILLAR İTİBARİYLE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
YILLAR        ORAN            DA YA NAĞI

2022 %23 K.V.K Mad. Geç.13
2021 %25 K.V.K Mad. Geç.13
2020 %22 K.V.K Mad. Geç.10
2019 %22 K.V.K Mad. Geç.10
2018 %22 K.V.K Mad. Geç.10
2017 %20   K.V.K Mad. 32

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2018 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

14.800  Türk Lirasına kadar % 15
34.000 Türk Lirasının 14.800 TL’si  için 2.200 TL, fazlası için % 20
80.000 Türk Lirasının 34.000 TL’si  için 6.060 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL) fazlası % 27

80.000 Türk Lirasından fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasını 120.000 TL’si için 22.280 TL) fazlası % 35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2019 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

18.000  Türk Lirasına kadar % 15
40.000 Türk Lirasının 18.000 TL’si  için 2.700 TL, fazlası için % 20
98.000 Türk Lirasının 40.000 TL’si  için 7.100 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL) fazlası % 27

98.000 Türk Lirasından fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasını 148.000 TL’si için 36.260 TL) fazlası % 35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2020 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

22.000  Türk Lirasına kadar % 15
49.000 Türk Lirasının 22.000 TL’si  için 3.300 TL, fazlası için % 20
120.000 Türk Lirasının 49.000 TL’si  için 8.700 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si  için 8.700 TL) fazlası % 27

600.000 Türk Lirasının 120.000 TL’si  için 27.870 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 44.070 TL’si  için 8.700 TL) fazlası % 35

600.000 Türk Lirasından fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasını 600.000 TL’si için 191.270 TL) fazlası % 40

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2021 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

24.000 Türk Lirasına kadar % 15
53.000 Türk Lirasının 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için % 20
130.000 Türk Lirasının 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL) fazlası % 27

650.000 Türk Lirasının 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası % 35

650.000 Türk Lirasından fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL) fazlası % 40

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2022 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

32.000 Türk Lirasına kadar % 15
72.000 Türk Lirasının 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası için % 20
170.000 Türk Lirasının 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL) fazlası % 27

880.000 Türk Lirasının 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası % 35

880.000 Türk Lirasından fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL) fazlası % 40

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2017 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

13.000  Türk Lirasına kadar % 15
30.000 Türk Lirasının 13.000 TL’si  için 1.950 TL, fazlası için % 20
70.000 Türk Lirasının 30.000 TL’si  için 5.350 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL) fazlası % 27

70.000 Türk Lirasından fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasını 110.000 TL’si için 26.950 TL) fazlası % 35
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VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (G.V.K. MADDE 23/8)

Yıllar İstisna Tutarları

2022 34,00 TL

2021 25,00 TL

2020 23,00 TL

2019 19,00 TL

2018 16,00 TL

2017 14,00 TL

G.M.S.İ. MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARLARI (G.V.K. MADDE 21)

YILI MİKTARI

2022 9.500,00 TL

2021 7.000,00 TL

2020 6.600,00 TL

2019 5.400,00 TL

2018 4.400,00 TL

2017 3.900,00 TL

VERGİDEN MÜSTESNA TAŞIMA GİDERİ (G.V.K. MADDE 23/10)

Yıllar İstisna Tutarları

2022 17,00 TL

2021 13,00 TL

2020 12,00 TL

2019 10,00 TL

İNTERNET VE BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA 
ESNAF MUAFİYET HADDİ (G.V.K. MADDE 9/10)

Yıllar Muafiyet Haddi

2022 320.000,00 TL

2021 240.000,00 TL

2020 220.000,00 TL

BİNEK OTOMOBİL GİDER KISITLAMASI 

Aylık Kira Bedeli (G.V.K. Madde 40/1)
Yıllar Gider Yazılabilecek Üst Sınır
2022 8.000,00 TL
2021 6.000,00 TL
2020 5.500,00 TL
2019 5.500,00 TL

Gider Yazılabilecek KDV ve ÖTV (G.V.K. Madde 40/1)
Yıllar Gider Yazılabilecek Üst Sınır
2022 200.000,00 TL
2021 150.000,00 TL
2020 140.000,00 TL
2019 115.000,00 TL

TELİF KAZANÇLARI İSTİSNA HADDİ (G.V.K. MADDE 18)

Yıllar İstisna Haddi

2022 880.000,00 TL

2021 650.000,00 TL

2020 600.000,00 TL
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İndirim Konusu Yapılabilecek Gider (G.V.K. Madde 40/5)
Yıllar Gider Yazılabilecek Oran

2022,2021,2020,2019 % 70

Gider Yazılabilecek Amortisman Tutarı(G.V.K. Madde 40/7)
KDV ve ÖTV’nin Maliyete Eklenmediği Durum

Yıllar Amortismanın Uygulanacağı Üst Sınır
2022 230.000,00 TL
2021 170.000,00 TL
2020 160.000,00 TL
2019 135.000,00 TL

KDV ve ÖTV’nin Maliyete Eklendiği Durum
Yıllar Amortismanın Uygulanacağı Üst Sınır
2022 430.000,00 TL
2021 320.000,00 TL
2020 300.000,00 TL
2019 250.000,00 TL

MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA İNDİRİM ORANI (G.V.K.  MÜLGA MADDE 76)
Yılı (İlgili Yıl Kazancına Uygulanır) İndirim Oranı

2020 % 85,10

2019 % 113,35

2018 % 140,41

2017 % 129,43

2016 % 38,19

DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNA TUTARI (G.V.K.  MÜK. MADDE:80)
Yılı İstisna Tutarı

2022 25.000 TL

2021 19.000 TL

2020 18.000 TL

2019 14.800 TL

2018 12.000 TL

2017 11.000 TL

ARIZİ KAZANÇ İSTİSNA TUTARI (G.V.K.  MADDE:82)
Yılı İstisna Tutarı

2022 58.000 TL

2021 43.000 TL

2020 40.000 TL

2019 33.000 TL

2018 27.000 TL

2017 24.000 TL
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ÜCRET BEYAN SINIRI (G.V.K. MADDE 86/1-b)
Yılı Beyan Sınırı

2022 880.000 TL
2021 650.000 TL
2020 600.000 TL

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİNİN ÜST SINIRI
(G.V.K. MÜK. MADDE 121)

Yıllar Üst Sınır
2022 2.000.000 TL
2021 1.500.000 TL
2020 1.400.000 TL
2019 1.200.000 TL
2018 1.000.000 TL

TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MSİ VE GMSİ’YE İLİŞKİN BEYANNAME VERME 
SINIRI (G.V.K. MADDE 86/1-d)

Yılı Beyanname Verme Sınırı

2022 3.800 TL

2021 2.800 TL

2020 2.600 TL

2019 2.200 TL

2018 1.800 TL

2017 1.600 TL

BASİT USULDE KAZANÇ İNDİRİMİ
(G.V.K. MADDE:89/15)

Yılı İndirim Tutarı

2021 14.000 TL

2020 13.000 TL

2019 11.000 TL

2018 9.000 TL

2017 8.000 TL

 ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (G.V.K. MADDE 89/3)

Engellilik Durumu 2022 Yılı 2021 Yılı 2020 Yılı 2019 Yılı 2018 Yılı

Engellilik 
indirimi

Engellilik 
indirimi

Engellilik 
indirimi

Engellilik 
indirimi

Engellilik 
indirimi

Birinci derece engelliler için 2.000 TL 1.500 TL 1.400 TL 1.200 TL 1.000 TL

İkinci derece engelliler için 1.170 TL 860 TL 790 TL 650 TL 530 TL

Üçüncü derece engelliler için 500 TL 380 TL 350 TL 290 TL 240 TL

(Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece engelli,
Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece engelli,
Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece engelli sayılır.)
(GVK. Md. 31/2)

Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük 
sanat işleriyle uğraşan engellilerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31’inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan 
esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret 
geliri elde edenler için de uygulanır.
İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır. 
Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu 
konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.
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BRÜT ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI

UY GU LA MA SÜ RE Sİ
16 YA ŞIN DAN

BÜ YÜK LER İÇİN
16 YA ŞIN DAN

KÜ ÇÜK LER İÇİN
DA YA NA ĞI

01.01.2022-31.12.2022 5.004,00 TL 5.004,00 TL .....

01.01.2021-31.12.2021 3.577,50 TL 3.577,50 TL .....

01.01.2020-31.12.2020 2.943,00 TL 2.943,00 TL .....

01.01.2019-31.12.2019 2.558,40 TL 2.558,40 TL .....

01.01.2017-31.12.2018 2.029,50 TL 2.029,50 TL .....

01.01.2017-31.12.2017 1.777,50 TL 1.777,50 TL 29.12.2016-29934 RESMİ G.

01.01.2016-31.12.2016 1.647,00 TL 1.647,00 TL 31.12.2015-29579 RESMİ G.

01.07.2015-31.12.2015 1.273,50 TL 1.273,50 TL 31.12.2014-29222 RESMİ G.

01.01.2015-30.06.2015 1.201,50 TL 1.201,50 TL 31.12.2014-29222 RESMİ G.

DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET SINIRLARI (S.S.K. Primi Hesabında Tavan ve Taban Ücret)

SGK (SSK) TABANI SGK (SSK) TAVANI

01.01.2022’den itibaren 5.004,00 TL 01.01.2022’den itibaren 37.530,00

01.01.2021’den itibaren 3.577,50 TL 01.01.2021’den itibaren 26.831,40

01.01.2020’den itibaren 2.943,00 TL 01.01.2019’den itibaren 22.072,50

01.01.2019’den itibaren 2.558,40 TL 01.01.2019’den itibaren 19.188,00

01.01.2018’den itibaren 2.029,50 TL 01.01.2018’den itibaren 15.221,40 TL

01.01.2017’den itibaren 1.777,50 TL 01.01.2017’den itibaren 13.331,40 TL

01.01.2016’dan itibaren 1.647,00 TL 01.01.2016’dan itibaren 10.705,50 TL

01.07.2015’den itibaren 1.273,50 TL 01.07.2015’den itibaren 8.277,90 TL

01.01.2015’den itibaren 1.201,50 TL 01.01.2015’den itibaren 7.809,90 TL

01.07.2014’den itibaren 1.134,00 TL 01.07.2014’den itibaren 7.371,00 TL

01.01.2014’den itibaren 1.071,00 TL 01.01.2014’den itibaren 6.961,50 TL

YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI
2022 01.01.2022-30.06.2022 10.848,59 TL

2021 01.07.2021-31.12.2021 8.284,51 TL

2021 01.01.2021-30.06.2021 8.651,62 TL

2020 01.07.2020-31.12.2020 7.117,17 TL

2020 01.01.2020-30.06.2020 6.730,15 TL

2019 01.07.2019-31.12.2019 6.379,86 TL

2019 01.01.2019-30.06.2019 6.017,60 TL

2018 01.07.2018-31.12.2018 5.434,42 TL

2018 01.01.2018-30.06.2018 5.001,76 TL

2017 01.07.2017-31.12.2017 4.732,48 TL

FATURA  DÜZENLEME  MECBURİYETİ (VUK. MADDE 232)

UYGULAMA DÖNEMİ MİKTAR DAYANAĞI OLAN VUK GENEL TEBLİĞİ

2022 2.000,00 TL 534

2021 1.500,00 TL 522

2020 1.400,00 TL 513

2019 1.200,00 TL 504

2018 1.000,00 TL 490

2017 900,00 TL 476

NOT: FATURA BU LİMİTLERİN ÜZERİNDEKİ MİKTARLAR İÇİN DÜZENLENİR, ANCAK MÜŞTERİNİN İSTEMESİ HALİNDE MİKTAR NE OLURSA 
OLSUN FATURA DÜZENLENMESİ ŞARTTIR.
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107/A MADDESİ UYARINCA GETİRİLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYANLAR

UYGULAMA
DÖNEMİ

1.SINIF TÜCCARLAR
VE SERBEST MESLEK 

ERBABI

2.SINIF TÜCCARLAR  DEFTER
TUTAN ÇİFTÇİLER VE KAZANCI
BASİT USULE TABİ OLANLAR

BUNLARIN 
DIŞINDA

KALANLAR
DAYANAĞI

2022 2.000,00 TL 1.000,00 TL 530,00 TL VUK 534 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2021 1.500,00 TL 760,00 TL 390,00 TL VUK 522 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2020 1.400,00 TL 700,00 TL 360,00 TL VUK 513 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

NOT: BU CEZALAR KESİLMESİNE RAĞMEN BİLGİ VERMEYENLERE YENİDEN YAZI YAZILARAK BİLGİ VERMELERİ İÇİN TEKRAR SÜRE VERİLİR. 
VERİLEN BU İKİNCİ SÜREDE DE BİLGİ VERMEYENLERE BU TABLODA BELİRTİLEN CEZALAR BİR KAT ARTIRILARAK UYGULANIR.

DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ ve PEŞTEMALLIK TUTARI (VUK. MADDE 313) 
UYGULAMA DÖNEMİ MİK TAR DA YA NAĞI OLAN VUK GENEL TEBLİĞİ

2022 2.000,00 TL 534

2021 1.500,00 TL 522

2020 1.400,00 TL 513

2019 1.200,00 TL 504

2018 1.000,00 TL 490

2017 900,00 TL 476

USULSÜZLÜK CEZALARI (V.U.K. MADDE 352)

YILI
ŞER MAYE

ŞİRKETLERİ

SERMAYE ŞİRKETLERİ
DIŞINDA KALAN

1. SINIF TÜCCAR VE
SERBEST MESLEK 

ERBABI

2. SINIF TÜCCARLAR

YUKARIDAKİLER 
DIŞINDA KALIP 

BEYANNAME 
USULÜYLE GELİR 
VERGİSİNE TABİ 

OLANLAR

KAZANCI BASİT 
USULDE TESPİT 

EDİLENLER

GELİR VERGİSİNDEN 
MUAF ESNAF

DAYANAĞI 
OLAN VUK 

GENEL 
TEBLİĞİ

1.DERECE 2.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 1.DERECE 2.DERECE

2022 320,00 TL 170,00 TL 190,00 TL 95,00 TL 95,00 TL 43,00 TL 43,00 TL 25,00 TL 25,00 TL 12,00 TL 12,00 TL 6,80 TL 534

2021 240,00 TL 130,00 TL 140,00 TL 70,00 TL 70,00 TL 32,00 TL 32,00 TL 19,00 TL 19,00 TL 9,00 TL 9,00 TL 5,00 TL 522

2020 220,00 TL 120,00 TL 130,00 TL 67,00 TL 67,00 TL 30,00 TL 30,00 TL 18,00 TL 18,00 TL 8,50 TL 8,50 TL 4,70 TL 513

2019 180,00 TL 98,00 TL 110,00 TL 55,00 TL 55,00 TL 25,00 TL 25,00 TL 14,80 TL 14,80 TL 7,00 TL 7,00 TL 3,90 TL 504

2018 148,00 TL 80,00 Tl 90,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 21,00 TL 21,00 TL 12,00 TL 12,00 TL 5,70 TL 5,70 TL 3,20 TL 490

2017 130,00 TL 70,00 Tl 80,00 TL 40,00 TL 40,00 TL 19,00 TL 19,00 TL 11,00 TL 11,00 TL 5,00 TL 5,00 TL 2,80 TL 476

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (V.U.K. MADDE 353)

DÖNEMİ

353/1

353/2 353/3 353/4 353/6 353/7 353/8 353/9 353/10

DAYANAĞI 
OLAN VUK 

GENEL 
TEBLİĞİAs

ga
ri

Az
am

i

2022 500 250.000              500 
(250.000) - 500 12.000 600 1.900 

(380.000) 2.500 1.900 534

2021 380 190.000              380 
(190.000) - 380 9.000 450 1.400 

(280.000) 1.900 1.400 522

2020 350 180.000              350 
(180.000) - 350 8.500 420 1.300 

(260.000) 1.800 1.300 513

2019 290 148.000              290 
(148.000) - 290 7.000 350 1.100 

(220.000) 1.480 1.100 504

2018 240 120.00 240
(120.000) - 240 5.700 290 900

(180.000) 1.200 900 490

2017 210 110.00 210 - 210 5.000 260 800 1.100 800 476

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLERE KESİLECEK OLAN CEZALAR (VUK. MÜK. MADDE 355)

UYGULAMA
DÖNEMİ

1.SINIF TÜCCARLAR
VE SERBEST MESLEK 

ERBABI

2.SINIF TÜCCARLAR  DEFTER
TUTAN ÇİFTÇİLER VE KAZANCI
BASİT USULE TABİ OLANLAR

BUNLARIN
DIŞINDA

KALANLAR
DAYANAĞI

2022 3.400,00 TL 1.700,00 TL 880,00 TL VUK 534 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2021 2.500,00 TL 1.300,00 TL 650,00 TL VUK 522 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2020 2.300,00 TL 1.200,00 TL 600,00 TL VUK 513 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2019 1.900,00 TL 980,00 TL 490,00 TL VUK 504 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2018 1.600,00 TL 800,00 TL 400,00 TL VUK 490 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

2017 1.400,00 TL 700,00 TL 350,00 TL VUK 476 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
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BİLDİRİM VE SÜRELER DAYANAĞI

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE 
KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT 
ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK 
MENSUPLARINCA, ŞİR KET LE RİN İŞE BAŞL A MA BİL DİR GE LE Rİ İSE BAŞL 
AMA TAR İHİN DEN İTİBAR EN ON GÜN İÇİNDE TİCAR ET Sİ CİL MEM UR  LU 
ĞUN CA İL GİLİ VER Gİ DA İRE Sİ NE YA PI LIR.

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM 
YÖNERGESİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLA YIN VU KU UN DAN  İTİ BA REN BİR AY İÇER SİN DE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM 
YÖNERGESİ

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLA YIN VU KU UN DAN  İTİBA REN BİR AY İÇER SİN DE 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, 
İŞLEM YÖNERGESİ

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLA YIN VU KU UN DAN  İTİBA REN BİR AY İÇER SİN DE 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, 
İŞLEM YÖNERGESİ

İŞİ BIRAKMA OLA YIN VU KU UN DAN  İTİBA REN BİR AY İÇER SİN DE 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, 
İŞLEM YÖNERGESİ

NAKİL OLA YIN VU KU UN DAN  İTİ BA REN BİR AY İÇER SİN DE 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ

ÖLÜM
TASFİYE VE İFLAS

OLA YIN VU KU UN DAN  İTİ BA REN BİR AY İÇER SİN DE
OLA YIN VU KU UN DAN  İTİBA REN BİR AY İÇER SİN DE

3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KUL LAN DIR MA YI GE REK TİREN BİR İŞLE UĞ RAŞ MA YA BAŞ LA NI LAN 
TA RİH TEN İTİ BA REN 30 GÜN

3100 S.K. 59 NOLU TEBLİĞ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA 
KULLANMAYA

SA TIN ALIN DI ĞI TA RİH TEN İTİ BA REN 15 GÜN
30 GÜN

BAŞLAMA SÜRESİ İŞİ BI RAK MA TA Rİ HİN DEN İTİBA REN BİR AY

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME 
SÜRESİ
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ 
AÇTIRMA SÜRESİ
AKARYAKIT POMPALARININ ÖKC 
BAĞLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA 
TARiHLERi

İŞE BAŞ LA MA TA RİHİN DEN İTİBA REN 30 GÜN
a) Erişme Kon trol lü Ka ra yol la rı (Oto yol la rı Ge nel Mü dür lü ğü nün yol ağın da 
Dev let yo lu ola rak be lir le nen yol lar ve Bü yük şe hir Be le di ye sı nır la rı ile mü-
ca vir alan lar içe ri sin de ki akar ya kıt is tas yon la rın da (sa tış ha sı lat la rı na ba kıl-
mak sı zın)
01.05.2004 ta ri hin den iti ba ren
b) Di ğer akar ya kıt is tas yon la rın da bir ön ce ki dö nem akar ya kıt sa tış la rı top-
la mı:
- 5 Tril yon li ra yı aşan mü kel lefl er için 01.08.2004 ta ri hin den iti ba ren
- 3 Tril yon li ra yı aşan mü kel lefl er için 01.01.2005 ta ri hin den iti ba ren
- 1 Tril yon li ra yı aşan mü kel lefl er için 01.06.2005 ta ri hin den iti ba ren
- 1 Tril yon li ra nın al tın da ka lan mü kel lefl er için 01.01.2006 ta ri hin den iti ba ren
c) 01.08.2004 ta ri hin den son ra işe başla yan mü kel lefl er de ise işe baş la ma ta-
ri hin den iti ba ren 60 gün içe ri sin de baş la ya cak tır.
Di le yen mü kel lefl er bu ta rih le ri bek le mek si zin de akar ya kıt pom pa la rı nı öde-
me kay de di ci ci haz la ra bağla tıp kul la na bi le cek ler dir.
Bu na gö re, 58 No.lu Ge nel Teb li ğin 5. bö lü mün de yer alan akar ya kıt is tas yo nu 
işlet me ci le ri nin ka nu ni deft er le ri ne ya pa cak la rı ka yıt lar ve dü zen le ye cek le ri 
bel ge le re iliş kin 01.05.2004 ta ri hi, 01.08.2004 ola rak de ğiş ti ril miş tir.

VERGİ  USUL  KANUNUNA GÖRE YENİDEN  DEĞERLEME  ORANLARI

YILI ORANI  (%) DAYANAĞI OLAN VUK TEBLİĞİ

2022 36,20 533

2021 9,11 522

2020 22,58 513

2019 23,73 503

2018 14,47 490

2017 3,83 474
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VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE 
TUTARLAR

Madde No
Konusu 2022 Yılında

Uygulanacak  Tutar
MADDE 104- İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900 TL
3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla 
     gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
     yapılması

4.900 TL   490.000 TL
   

490.000 TL ve üzeri

MÜKERRER 
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 58,00 TL
MADDE 153/A- Teminat tutarı 200.000,00 TL
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80 TL
MADDE 343- En az ceza haddi

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

                              25,00 TL 
 50,00 TL

MADDE 355- b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20

MADDE 370 İzaha Davet 148.000 TL

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK. MADDE:177)

BEN Dİ
2022 YILI 
VUK 534*

2021 YILI 
VUK 522*

2020 YILI 
VUK 513*

2019 YILI 
VUK 504*

2018 YILI 
VUK 490*

2017 YILI 
VUK 476*

YIL LIK MAL ALIŞ LA RI TOP LA MI 400.000 TL 300.000 TL 280.000 TL 230.000 TL 190.000 TL 170.000 TL

YIL LIK MAL  SA TIŞ LA RI TOP LA MI 570.000 TL 420.000 TL 390.000 TL 320.000 TL 260.000 TL 230.000 TL

YILLIK GAYRİ SA Fİ İŞ HA SI LATI 200.000 TL 150.000 TL 140.000 TL 120.000 TL 100.000 TL 90.000 TL

İŞ HASILATININ 5 KATI İLE YILLIK SATIŞ 
TUTARININ TOPLAMI

400.000 TL 300.000 TL 280.000 TL 230.000 TL 190.000 TL                                           170.000 TL                                           

(*) Se ri No lu Ge nel Teb li ği
NOT : TAB LO DA BE LİR Tİ LEN RA KAM LA RIN AL TIN DA KA LAN LAR İŞ LET ME HE SA BI NA GÖ RE DEF TER TU TAR. İS TE YEN MÜ KEL LEF LER 
BU MİK TAR LA RA BAĞLI KAL MAK SI ZIN BİLAN ÇO ESA SI NA GÖ RE DEF TER TU TA Bİ LİR LER. II.SI NI FA DA HİL TÜC CAR LA RIN, BİR HE SAP 
DÖ NE Mİ NİN İŞ HAC Mİ VUK. 177’NCİ MAD DE DE YA ZI LI HAD LER DEN %20’Yİ AŞAN BİR NİS PET TE FAZ LA OLUR SA VE YA AR KA AR KA YA 2 
DÖ NE MİN İŞ HAC Mİ VUK. 177’NCİ MAD DE DE YA ZI LI HAD LE RE NA ZA RAN %20’YE KA DAR BİR FAZ LA LIK GÖS TE RİR SE ŞART LA RIN TA HAK-
KU KU NU TA KİP EDEN HE SAP DÖ NE MİN DEN BAŞ LA YA RAK I’NCI SI NI FA GE ÇER LER.

DEFTER TASDİK ZAMANI (VUK. MADDE : 221)*

TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI

ÖTEDEN BERİ İŞE DEVAM EDENLER
DEFTERİ KULLANACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA (ARALIK 
AYI İÇERSİNDE)

HESAP DÖNEMİ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINAN TESPİT EDİLEN-
LER

DEFTERİN KULLANILACAĞI HESAP DÖNEMİNDEN ÖNCE GELEN 
SON AYDA

YENİ İŞE BAŞLAYANLAR
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE (İŞE BAŞLANILAN GÜN TASDİK ETTİRİL-
İRSE CEZA KESİLMEZ.)

YENİ İŞE BAŞLAYAN, SINIF DEĞİŞTİREN VE YENİ MÜKELLEFİYETE 
GİRENLER

İŞE BAŞLAMA, SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME 
TARİHİNDEN ÖNCE; VERGİ MUAFİYETİ KALKANLAR, MUAFLIKTAN 
ÇIKMA TARİHİNDEN BAŞLAYARAK ON GÜN İÇİNDE

TASDİKE TABİ DEFTERLERİN DOLMASI NEDENİYLE VEYA SAİR 
SEBEPLE YENİ DEFTER TASDİK ETTİRME.

YENİ DEFTER KULLANMAYA MECBUR OLANLARIN BUNLARI 
KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

NOT: DEFTERLER İŞ YERİNİN BULUNDUĞU, İŞ YERİ OLMAYANLAR İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLİR. ŞUBE İŞYERİNİN 

DEFTERLERİ MERKEZ İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLEBİLİR. ANCAK MERKEZ İŞ YERİNİN DEFTERLERİ ŞUBE İŞ YERİNİN BU-

LUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLEMEZ. ANCAK DEFTERLER ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA ŞİRKET MERKEZİNİN 

BULUNDUĞU YER TİCARET SİCİLİ MEMURU VEYA NOTER TARAFINDAN TASTİK EDİLİR.

*Dayanak:VUK. 221. MADDESİ VE İŞLEM YÖNERGESİ
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GECİKME ZAMMI ORANLARI(6183 SAYILI KANUN MADDE:51)

UYGULAMA DÖNEMİ AYLIK ORAN YILLIK ORAN DAYANAĞI OLAN BAKANLAR KURULU KARARI

30/12/2019 tarihinden itibaren %1,6 %19,2 1947 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

02/10/2019 tarihinden itibaren %2 %24 1592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

01/07/2019 tarihinden itibaren %2,5 %30 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

05/09/2018 Tarihinden İtibaren %2 %24 62 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

19/10/2010 Tarihinden İtibaren %1,40 %16,8 2010/965

19/11/2009 %1,95 %23,4 2009/15565

21/04/2006 Tarihinden İtibaren %2,5 %30 2006/10302

02/03/2005-20/04/2006 %3 %36 2005/8551

NOT: GECİKME ZAMMI TECİLDE TECİLİN YAPILDIĞI, İFLAS HALİNDE İFLASIN AÇILDIĞI VE ACİZ HALİNDE BU  DURUMUN SABİT OLDUĞU 
GÜNE KADAR HESAPLANIR. AY KESİRLERİNE İSABET EDEN GECİKME ZAMMI GÜNLÜK OLARAK HESAPLANIR (5035 SAYILI KANUNUN 4. 
MADDESİYLE YÜRÜRLÜK 02/01/2004
* GECİKME ZAMMI 1 TL DEN AZ OLAMAZ.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE  UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI
Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler  Karşılığında Reeskont İşlemlerinde Avans İşlemlerinde

31.12.2021 %14,75 %15,75

19.12.2020 %15,75 %16,75

13.06.2020 %9,00 %10,00

21.12.2019 %12,75 %13,75

11.10.2019 %17,25 %18,25

29.06.2018 %18,50 %19,50

31.12.2016 %8,75 %9,75

14.12.2014 %9 %10,50

27.12.2013 %10,25 %11,75

21.06.2013 %9,50 %11

20.12.2012 %13,50 %13,75

19.06.2012 %16 %16,50

29.12.2011 %17 %17,75

Not: Ti ca ri iş let me le rin ala cak ve borç se net le ri nin re es kont iş lem le rin de esas ala cak la rı oran, “Avans İş lem le ri” için be lir le nen oran dır.
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İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VE İNDİRİM YOLUYLA
GİDERİLEMEYEN KDV TUTARININ İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KISMIYLA İLGİLİ SINIR

Yıllar Sınır Tutarı

2022 25.700,00 TL

2021 18.900,00 TL

2020 17.300,00 TL

2019 14.100,00 TL

2018 11.400,00 TL

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER
KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER Tevkifat Oranı
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik - Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri 4/10

Etüt, Plan - Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10

Makine, Teçhizat, Demirbaş, ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 7/10

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10

İşgücü Temin Hizmetleri 9/10

Yapı Denetim Hizmetleri 9/10

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık 
Hizmetleri

7/10

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri 9/10

Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 9/10

Taşımacılık Hizmetleri (Yük Taşımacılığı Hizmeti) 2/10

Taşımacılık Hizmetleri (Servis Taşımacılığı Hizmeti) 5/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 7/10

Diğer Hizmet Alımları 5/10

Diğer Hizmet Alımları Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde 
Sunulan Hizmetler
       Yapım İşleri
       Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
       Diğer Hizmetler

4/10
9/10
5/10

Ticari Reklam Hizmetleri 3/10

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER
Külçe Metal Teslimleri 7/10

Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi 7/10

Hurda ve Atık Teslimi 7/10

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10

Pamuk, Tiftik, Yün, ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10

Diğer Teslimler (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Teslimler 2/10

TE CİL  FAİZİ  ORAN LA RI (6183 SA YI LI KA NUN MAD DE:48)

UY GU LA MA DÖ NE Mİ AY LIK ORAN YIL LIK ORAN  DA YA NA ĞI

28/04/2006 tarihinden itibaren %2 %24 438  Se ri No lu Tah. Gen. Teb.

21/11/2009 tarihinden itibaren %2 %19 Seri: C-Sıra 1 Nolu Tah. Gen. Teb.

21/10/2010 tarihinden itibaren %1 %12  Seri: C-Sıra 2 Nolu Tah. Gen. Teb.

06.09.2018 tarihinden itibaren %1,83 %22  Seri: C-Sıra 3 Nolu Tah. Gen. Teb.

25.10.2019 tarihinden itibaren %1,58 %19 Seri: C-Sıra 4 Nolu Tah. Gen. Teb.

30.12.2019 tarihinden itibaren %1,25 %15 Seri: C-Sıra 5 Nolu Tah. Gen. Teb.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
54 seri No.lu MTV Genel Tebliği ile 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen tutarlar aşağıdaki 

gibidir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir 
Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)
Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş
16 ve yukarı 

yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve 
aşağısı

70.600’ü aşmayanlar 1 1.313 916 512 386 136
70.600’ü aşıp 
123.700’ü aşmayanlar

2 1.443 1.007 562 426 150

123.700’ü aşanlar 3 1.576 1.098 615 465 162

1301 - 1600 
cm³ e kadar

70.600’ü aşmayanlar 4 2.287 1.715 995 703 270
70.600’ü aşıp 
123.700’ü aşmayanlar

5 2.517 1.887 1.095 771 295

123.700’ü aşanlar 6 2.746 2.058 1.192 842 322
1601 - 1800 
cm³ e kadar

177.000’i aşmayanlar 7 4.445 3.476 2.043 1.247 483
177.000’i aşanlar 8 4.851 3.790 2.232 1.362 527

1801 - 2000 
cm³ e kadar

177.000’i aşmayanlar 9 7.003 5.393 3.170 1.887 742
177.000’i aşanlar 10 7.641 5.886 3.458 2.058 810

2001 - 2500 
cm³ e kadar

221.000’i aşmayanlar 11 10.506 7.627 4.765 2.846 1.126
221.000’i aşanlar 12 11.462 8.320 5.197 3.106 1.228

2501 - 3000 
cm³ e kadar

442.300’ü aşmayanlar 13 14.648 12.745 7.961 4.282 1.570
442.300’ü aşanlar 14 15.982 13.902 8.686 4.672 1.713

3001 - 3500 
cm³ e kadar

442.300’üaşmayanlar 15 22.310 20.075 12.092 6.036 2.211
442.300’üaşanlar 16 24.340 21.898 13.191 6.583 2.415

3501 - 4000 
cm³ e kadar

708.000’i aşmayanlar 17 35.078 30.291 17.838 7.961 3.170
708.000’i aşanlar 18 38.270 33.043 19.463 8.686 3.458

4001 cm³ ve 
yukarısı

840.700’ü aşmayanlar 19 57.415 43.053 25.498 11.460 4.445
840.700’ü aşanlar 20 62.633 46.968 27.817 12.501 4.851

 
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

7 - 11 yaş 12 - 15 yaş
16 ve 

yukarı yaş
2- Motosikletler
  100 - 250 cm3’e kadar 245 183 135 83 32
  251 - 650 cm3’e kadar 506 383 245 135 83
  651 - 1200  cm3’e kadar 1.306 776 383 245 135
  1201 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306 1.037 506
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(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.570 1.037 506
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 2.093 1.306 776
1901 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.965 2.368 1.037
26-35 kişiye kadar 4.755 3.965 1.570
36-45 kişiye kadar 5.292 4.488 2.093
46 kişi ve yukarısı 6.348 5.292 3.168
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.408 935 458
1.501-3.500 kg’a kadar 2.851 1.652 935
3.501-5.000 kg’a kadar 4.283 3.565 1.408
5.001-10.000 kg’a kadar 4.755 4.038 1.893
10.001-20.000 kg’a kadar 5.715 4.755 2.851
20.001 kg ve yukarısı 7.148 5.715 3.321

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 26.545 21.225 15.916 12.730
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 39.825 31.851 23.887 19.108
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 53.108 42.483 31.851 25.482
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 66.391 53.108 39.825 31.851
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 79.675 63.736 47.795 38.230
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 92.957 74.360 55.762 44.597
20.001 kg. ve yukarısı 106.236 84.980 63.736 50.986

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 1.313 916 512 386 136
1301-1600 cm³ e kadar 2.287 1.715 995 703 270
1601-1800 cm³ e kadar 4.042 3.157 1.860 1.132 438
1801-2000 cm³ e kadar 6.368 4.903 2.882 1.715 676
2001-2500 cm³ e kadar 9.550 6.933 4.332 2.587 1.023
2501-3000 cm³ e kadar 13.318 11.585 7.237 3.891 1.428
3001-3500 cm³ e kadar 20.282 18.250 10.992 5.486 2.012
3501-4000 cm³ e kadar 31.891 27.537 16.217 7.237 2.882
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 39.140 23.180 10.416 4.042
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DAMGA VERGİSİ ORANLARI (*)

   2022    2021    2020    2019    2018
KİRA MUKAVELENAMELERİ (MUKAVELE SÜRESİNE GÖRE KİRA BEDELİ 
ÜZERİNDEN)

BİN DE 
1.89

BİN DE 
1.89

BİN DE 
1.89

BİN DE 
1.89

BİN DE 
1.89

BİLANÇOLAR 102,00 TL 74,90 TL 68,70 TL 56,10 TL 45,40 TL

GELİR TABLOLARI 48,70 TL 35,80 TL 32,90 TL 26,90 TL 21,80 TL

İŞL. HES. ÖZETLERİ 48,70 TL 35,80 TL 32,90 TL 26,90 TL 21,80 TL

YILLIK G.V. BEY. 132,30 TL 97,20 TL 89,10 TL 72,70 TL 58,80 TL

KURUMLAR V. BEY. 176,70 TL 129,80 TL 119,00 TL 97,10 TL 78,50 TL

MUHTASAR BEY. 87,30 TL 64,10 TL 58,80 TL 48,00 TL 38,80 TL

K.D.V. BEYANNAMESİ 87,30 TL 64,10 TL 58,80 TL 48,00 TL 38,80 TL

DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİ (DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ HARİÇ) 87,30 TL 64,10 TL 58,80 TL 48,00 TL 38,80 TL

BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER 64,80 TL 47,60 TL 43,70 TL 35,70 TL 28,90 TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA VERİLEN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ 64,80 TL 47,60 TL 43,70 TL 35,70 TL 28,90 TL

GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER 176,70 TL 129,80 TL 119,00 TL 97,10 TL 78,50 TL

* Dayanağı 2022 Yılı İçin; Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Seri No: 66

2022 TAK VİM YI LI İÇİN*
(DAYANAĞI: 53 SERİ NO’LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

MAT RAH VE RA SET YO LUY LA İN TİKAL LER DE % İVAZ SIZ İN TİKAL LER DE %

İlk 500.000 TL için 1 10

Sonra gelen 1.200.000 TL için 3 15

Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20

Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25

Matrahın 9.100.000 lirayı aşan bölümü için 10 30

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)

VERASET - İNTİKAL TÜRÜ
İSTİSNA TUTARI

    2022     2021     2020

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL 334.534 TL 306.603 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL 669.479 TL 613.582 TL

İvaz sız su ret le mey da na ge len in ti kal ler de 10.491 TL 7.703 TL     7.060 TL  

Pa ra ve mal üze ri ne dü zen le nen ya rış ma ve çe ki liş ler de ka za nı lan ik ra mi-
ye ler de 10.491 TL 7.703 TL    7.060 TL
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DEĞER Lİ KA ĞIT BEDELLERİ 2022 2021 2020 2019 2018 2017

1/a-b NOTER KAĞITLARI ve 
BEYANNAME

25,50 TL 20,00 TL 16,50 TL 13,60 TL 11,00 TL 9,50 TL

1/c PROTESTO,VEKALETNAME VE 
RE’SEN SENET

50,00 TL 40,00 TL 33,00 TL  27,00 TL 22,00 TL 19,00 TL

3 PASAPORTLAR 225,00 TL 180,00 TL 160,00 TL 133,50 TL 108,00 TL 94,00 TL

4 İKAMET İZNİ 160,00 TL 125,00 TL 110,00 TL 89,00 TL 72,00 TL 63,00 TL

6/a KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ 
DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE 
DÜZENLENEN TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI

37,50 TL 30,00 TL 25,00 TL 22,50 TL 18,50 TL 16,00 TL

6/b DEĞİŞTİRME NEDENİYLE 
DÜZENLENEN TÜRKİYE 
CUMHURIYETİ KİMLİK KARTI 

37,50 TL 30,00 TL 25,00 TL 22,50 TL 18,50 TL 16,00 TL

6/c KAYIP NEDENİYLE 
DÜZENLENEN TÜRKİYE 
CUMHURIYETİ KİMLİK KARTI

75,00 TL 60,00 TL 50,00 TL 45,00 TL 37,00 TL 16,00 TL

7 AİLE CÜZDANLARI 200,00 160,00 140,00 TL 121,00 TL 98,00 TL 86,00 TL

9 SÜRÜCÜ  BELGELERİ 280,00 TL 225,00 TL 200,00 TL 166,00 TL 134,00 TL 117,00 TL

10 SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ 
(KARNELERİ)

280,00 TL 225,00 TL 200,00 TL 166,00 TL 134,00 TL 117,00 TL

12 MOTORLU ARAÇ TESCİL BEL. 250,00 TL 200,00 TL 180,00 TL 148,50 TL 120,00 TL 88,00 TL

13 İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ 210,00 TL 170,00 TL 150,00 TL 124,00 TL 100,00 TL 85,00 TL

14 BANKA ÇEKLERİ (HER 1 YAP.) 15,50 TL 12,00 TL 10,00 TL 8,00 TL 6,50 TL 5,60 TL

15 MAVİ KART (EK: 9/5/2012-6304/9 
MD.)                                                

20,00 TL 16,00 TL 14,00 TL 12,50 TL 10.00 TL 8.50 TL

16 YABANCI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 160,00 TL 125,00 TL 110,00 TL  89,00 TL 72,00 TL 63,00 TL

17 YABANCI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 160,00 TL 125,00 TL 110,00 TL  89,00 TL 72.00 TL 63.00 TL

DAYANAĞI DEĞ. KAĞ. KAN. 
GEN.

TEB. SERİ NO: 70

DEĞ. KAĞ. KAN. 
GEN.

TEB. SERİ NO: 66

DEĞ. KAĞ. KAN. 
GEN.

TEB. SERİ NO: 64

DEĞ. KAĞ.  KAN. 
GEN. 

TEB. SERİ  NO: 60

DEĞ. KAĞ. KAN. 
GEN. TEB. SERİ 

NO: 56

DEĞ. KAĞ. KAN. 
GEN. TEB. SERİ 

NO: 52

 EMLAK VERGİSİ ORANLARI

Meskenlerde Binde 1

Diğer Binalarda Binde 2

Arazilerde Binde 1

Arsalarda Binde 3

Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin Emlak Vergisi Oranları:

Meskenlerde Binde 2

Diğer Binalarda Binde 4

Arazilerde Binde 2

Ar sa lar da Binde 6

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TAŞINMAZ HADDİ (EMLAK VERGİSİ KANUNU MADDE 42)

YIL Değeri

2022 6.173.000,00 TL

2021 5.227.000,00 TL

2020 5.000.000,00 TL

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2022 YILI TARİFESİ
(EMLAK VERGİSİ KANUNU MADDE 44)

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için                            Binde 3

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için                                  Binde 6

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için                                                    Binde 10
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VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE
UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE

MADDE NO KONUSU 2022 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104 İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900

3- İlanın:
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede 
yapılması
- Türkiye Genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

4.900-490.000

490.000 ve üzeri
MÜKERRER 
MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme 58

MADDE 153/A Teminat tutarı 200.000

Madde 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış Tutarı

400.000
570.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 200.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000

MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 2.000

MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80

MÜKERRER 
MADDE 257

Teminat Tutarı

Yeni işe başlayanlar 13.000.000

Faaliyeti devam edenler 130.000.000

MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000

MADDE 323 Şüpheli alacak tutarı 4.000

MADDE 343 En az ceza haddi

- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde

25
50

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

1 inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 320
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek 
erbabı

190

3- İkinci sınıf tüccarlar 95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 
olanlar

43

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 25

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 12
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MADDE NO KONUSU 2022 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL)

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 170

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek 
erbabı

95

3- İkinci sınıf tüccarlar 43

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 
olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 6,80

MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve 
usul hükümlerine uyulmaması

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak 
üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek 
makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu bilgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak 
düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek koplam 
ceza

500

250.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere 
perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, 
sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin 
düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde 
farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, 
elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak 
düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş salıyması
- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

500

25.000

250.000

4- Hazine v Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt 
yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma 
mecburiyetine uyulmaması

500

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve 
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar 
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak 
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını 
kullanmaksızın işlem yapanlara

600

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine 
getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük 
cezası

1.900

380.000
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MADDE NO KONUSU 2022 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL)

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu 
getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen 
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel 
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.900

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt sınır
Üst sınır

68.000

680.000

MADDE 355 Damga Vergisinde

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20

MÜKERRER 
MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, 
mükerer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi 
hükmüne uymayanlar için ceza

- 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan 
zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A 
maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymalanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 
edilenler hakkında

1.700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 
edilenler hakkında

1.000

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530

- Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca 
getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

1.300.000

MADDE 370 İzaha davet

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 148.000

EK MADDE 1 Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük  ve özel 
usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

EK MADDE 1 376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 ve altı

EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarında sınır

6.800 üzeri
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VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ
ABONE OLMAK VEYA ABONELİĞİNİZİ YENİLEMEK İÇİN BU FORMU DEKONT ÖRNEĞİNİZLE 

BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ADRESİMİZE POSTALAYINIZ VEYA FAKSLAYINIZ.

Online satış sitemiz olan www.vergiraporu.com.tr adresinden de kredi kartınızla satın alabilirsiniz.

VERGİ RAPORU DERGİSİ
Cihan Sk. No: 13/7 Sıhhiye/ANKARA   |   Tel: 0312 231 80 19   |   Faks: 0312 231 80 65

www.vergi raporu.com.tr   |   bilgi@vergiraporu.com.tr

ABONELİK FORMU
ABONENİN
Adı Soyadı : .........................................................................................................................................................
Mesleği : .........................................................................................................................................................
Adresi : .........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
Telefon - Faks : .........................................................................................................................................................
Vergi Dairesi : .........................................................................................................................................................
Vergi Sicil No : .........................................................................................................................................................
Abonelik Bedeli : .........................................................................................................................................................

 ABONELİK BEDELİNİ EFT VEYA HAVALE YOLU İLE ÖDEMEK İSTİYORUM
 Halk Bankası Ankara GOP Şubesi
 Şube Kodu: 1331   Hesap No: 12100001
 IBAN: TR60 0001 2001 3310 0012 1000 01

Tarih: ...../...../20..... İmza

Basılı Dergi + İnternet Abonelik Bedeli 600.00 TL
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