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nin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile 
hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten 
yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfa-
atler ücret olarak vergilendirilir.)”

Gecikme Zammı Oranları Hakkında Karar
21/07/2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, 
her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 ola-
rak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr 
maddesi gereğince karar verilmiştir.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunda
yer yalan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
Hakkında Karar
21/07/2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla
İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar
01/07/2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 
üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli 
Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 
Karara ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

-  31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(8) numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL ola-
rak, (10) numaralı bendinde yer alan tutar 25,50 
TL olarak yeniden belirlenmiştir. (Madde 1)

Değişiklik sonrası Gelir Vergisi Kanununun 
23. Maddesinin 1. Fıkrasının 8. Bendi aşağıdaki 
gibi olmuştur.,

“Hizmet erbabına işverenlerce yemek veril-
mek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, 
işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen 
durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük ye-
mek bedelinin 51 TL yi aşmaması ve buna iliş-
kin ödemenin yemek verme hizmetini sağla-
yan mükelleflere yapılması şarttır. Ödeme-
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Maddede yer alan yetkiye istinaden kararla 
istisna 30.06.2022 tarihli bilançoya da uygulanır 
hale gelmiştir.  

TEBLİĞLER
Tahsilat Genel Tebliği
21/07/2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan C- 6 Seri ve Sıra No.lu Tahsilat 
Genel Tebliği ile Tecil Faizi oranında değişiklik 
yapılmıştır. Değişikliğe ilişkin maddeye aşağıda 
yer verilmiştir.

-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakan-
lığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık 
%15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 
olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihin-
den itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak 
tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranın-
da tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan 
müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan am-
me alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden 
önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak 
ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şart-
larına uygun olarak ödendikleri sürece müraca-
at tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının 
(%15) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden 
önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul 
edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik 
tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler 
üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sa-
yılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe 
kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten son-
ra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 
tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli 
yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A mad-

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın-
da Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Ta-
sarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam 
sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma 
sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge 
ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımın-
dan belirlenmiş olan oranın, 31/12/2023 tarihine 
kadar yüzde yetmiş beş olarak uygulanması ile 
16/10/2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 4691 sayılı 
Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri 
gereğince karar verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan
İstisnanın Kapsamının Değiştirilmesi
Hakkında Karar
27/07/2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında 
yer alan istisnanın, kurumların 30/6/2022 tarihli 
bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla 
da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur 
maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunun Geçici 14 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki gibidir.

“Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında 
yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna ka-
dar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 
dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönü-
şüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve 
bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç 
ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesapla-
rında değerlendirmeleri durumunda söz konusu 
hesapların dönem sonu değerlemesinden kay-
naklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda 
elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar 
kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaş-
kanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli 
bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da 
uygulatmaya yetkilidir.”
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matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi 
kısmı için de yapılabilir. Uzlaşmaya konu edilebi-
lecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek 
toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk 
lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indi-
rim oranı %50 artırımlı olarak uygulanır…

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komis-
yonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye 
yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şek-
li, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve 
harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının 
yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yö-
netmelikle düzenlenir…”,

- Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fık-
rasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile 
asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para 
ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki 
yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve 
miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dik-
kate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit 
edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya 
veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar 
artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya 
tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.
- Uzlaşma Komisyonlarının Tarh Edilen 

Vergi Ve Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarına İliş-
kin Yetkisi Ve Yetkili Uzlaşma Komisyonları-
nın Tespiti (Madde 3)

(1) Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konu-
su yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki 
sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan listede (Ek 1) be-
lirlenmiştir.

(2) Vergi dairesi/malmüdürlüğü uzlaşma ko-
misyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri 
ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma 
komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma 

desine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan 
tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve 
uygulama esasları dikkate alınarak tespit edile-
cektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel 
Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda he-
saplanacaktır. (Madde 1)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
23/07/2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu-
nu Genel Tebliği ile uzlaşma komisyonlarının uz-
laşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara 
ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının miktarlarını belirlenmesi hususları 
düzenlenmiştir. Tebliğdeki maddelere aşağıda 
yer verilmiştir.

-Yasal Mevzuat Ve Dayanak (Madde 2)
-213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
Ek 1 inci maddesinde; “Mükellef tarafından, 

ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi-
lerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 
Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle ver-
gi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen 
vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 
kesilen ceza ve 370 inci maddenin (b) fıkrası kap-
samında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ 
edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesi-
len ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları ko-
nusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin ka-
nun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten 
ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kay-
naklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 
inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun 
dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya 
yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda 
görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi du-
rumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler 
çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma 
konusu verginin matrah farkları itibariyle bölü-
nebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam 
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(2) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için 
yapılan ve vergi dairesi/malmüdürlüğü uzlaşma 
komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri 
ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma 
komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma 
talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinas-
yon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma 
Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

(3) Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213 sayılı Ka-
nunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her 
yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanu-
nunun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit 
edilen yeniden değerleme oranında artırılmak 
suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de 
ilan edilecektir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin 
tespitinde vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tari-
hinde geçerli olan 213 sayılı Kanunun Ek 1 inci 
maddesindeki 5.000 Türk liralık (1/1/2022’den 
itibaren 6.800 Türk lirası) tutarın mezkur Kanu-
nun 414 üncü maddesi gereğince artırılmış bu-
lunduğu tutar dikkate alınacaktır.

(4) Aynı yıl veya muhtelif yıllar için hem vergi 
tarhiyatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel 
usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uz-
laşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh 
edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Uz-
laşmada birliğin sağlanması bakımından diğer 
vergi/ceza ihbarnamelerinin de en yüksek vergi 
miktarını (tarhiyatı) içeren vergi/ceza ihbarname-
si için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda 
incelenmesi gerekmektedir.

(5) Vergi tarh edilmeksizin aynı yıl veya muh-
telif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya özel 
usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, 
yetkili komisyon en yüksek ceza miktarını içeren 
vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. 
Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından di-
ğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza miktarını 
içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma 
komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinas-
yon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma 
Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

(3) Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetki-
li komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh 
edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Aynı 
yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın 
yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek 
vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine 
göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlan-
ması bakımından diğer ihbarnamelerin de en 
yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için be-
lirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelen-
mesi gerekmektedir.

(4) Kanuni süresinden sonra verilen beyanna-
meler ile 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesine 
göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak 
şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden son-
ra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan 
beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahak-
kuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı 
cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan 
hallerde ise cezanın hesaplanmasına esas teşkil 
eden vergi miktarı dikkate alınarak yetkili uz-
laşma komisyonu belirlenecektir. Vergi miktarı 
hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde 
kalıyor ise vergi ziyaı cezası için yapılan uzlaşma 
talepleri de bu komisyonda görüşülecektir.

Yukarıdaki şekilde kesilen vergi ziyaı cezala-
rının birden fazla olması halinde ise yetki, ceza-
nın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek 
vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine 
göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması 
bakımından diğer ihbarnamelerle birlikte yetkili 
uzlaşma komisyonunda görüşülecektir.

- Uzlaşma komisyonlarının usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi 
ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti 
(Madde 4)

(1) Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konu-
su yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarına ilişkin yetki sınırı bu Tebliğ ekinde yer 
alan listede (Ek 2) belirlenmiştir.
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“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların 
tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yaban-
cılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek 
kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve 
ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek fatura-
lara söz konusu kişilerin pasaport numarasının 
yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil 
edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında 
olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü 
sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzen-
lenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunlu-
dur.),”

Yapılan düzenleme sonrası aracı finansal 
kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bu-
lunmayan ödemeler kapsamı genişletilerek ya-
bancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek 
kişilere yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve 
ödemeler kapsama dahil edilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste
Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
26/07/2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 10 Seri No.lu Tebliğ ile Özel 
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 
Tebliğinde Değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe iliş-
kin maddelere aşağıda yer verilmiştir.  

- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı 
Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümü-
nün üçüncü paragrafında yer alan “vergi dairesi 
müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının” 
ibaresi “vergi dairesi müdürlüğünden/başkan-
lığından alınan ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların 
İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin 
Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair 
Belge’nin” olarak değiştirilmiş, dördüncü parag-
rafında yer alan “yer alan yazı” ibaresinden son-
ra gelmek üzere “en fazla iki yıl süreyle ve vize 
süresince geçerli olmak üzere” ibaresi eklenmiş 
ve aynı paragrafta yer alan “sanayi sicil belgesinin 
yenilenmesi veya değişikliği,” ibaresi “sanayi sicil 

(6) Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük 
veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte, kanuni 
süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 
sayılı Kanunun 371 inci maddesine göre pişman-
lık talepli olarak kabul edilen ancak şartların 
ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen 
beyanname olarak işleme tabi tutulan beyanna-
meler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettiri-
len vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için 
uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise 
yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için ceza-
nın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi mik-
tarı dikkate alınacak ve vergi miktarı hangi uzlaş-
ma komisyonunun yetkisinde kalıyor ise kesilen 
ceza/cezalar için yapılan talepler de uzlaşmada 
birliğin sağlanması bakımından aynı komisyonda 
görüşülecektir.

- Tebliğin Yayımı Tarihinden Önce Uzlaş-
ma Komisyonlarına İntikal Etmiş Uzlaşma 
Taleplerinin Durumu (Geçici Madde 1)

Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma 
günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkın-
da da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Ancak 
uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli neden-
lerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükellef-
lerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen 
komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
23/07/2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 540 Sıra No.lu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği ile 459 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 
Değişikliğe ilişkin maddelere aşağıda yer veril-
miştir.  

- 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olma-
yan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (ğ) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiştir.
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Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmak-
sızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İşti-
gal Edildiğine Dair Belge’nin aslı veya noter onaylı 
örneği de aranır. Bu yazı, vergi daireleri tarafın-
dan en fazla iki yıllık dönemleri kapsayacak şekil-
de verilir ve yazının geçerlilik süresi içinde yapılan 
ithalatlar bakımından geçerlidir.

Kanunun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkra-
sının (d) bendi kapsamında, Maliye Bakanlığınca 
bu nitelikte oldukları tespit edilenler, Türkiye’de 
kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerin-
de tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle mo-
torlu araç ticaretiyle uğraşanlardır. Bunların, ta-
şıtların tadilatını veya bu taşıtlarla ilgili ek imalat 
yaptıklarını gösteren sanayi sicil belgesine sahip 
olmaları gerekir. Bu mükellefler, durumlarını 
tevsik eden sanayi sicil belgesinin aslı veya noter 
onaylı örneğiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı-
na başvururlar. Yapılacak yoklama ve değerlen-
dirme sonucuna göre başvuru sahibi mükellef-
lere, kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtların 
tadilatı veya ek imalatını yaparak bunları satmak 
üzere yurt içinden alımında veya ithalinde, ÖTV 
uygulanmaması gerektiğine dair bir örneği Teb-
liğ ekinde (EK:1) olarak yer alan yazı en fazla iki 
yıl süreyle ve vize süresince geçerli olmak üzere 
verilebilir. Ayrıca, sanayi sicil belgesinin yenilen-
mesi, değişikliği veya vize edilmesi, unvan, adres, 
vergi kimlik numarası değişikliği gibi durumlar-
da, Gelir İdaresi Başkanlığına başvurularak, yeni 
bir yazı verilmesi talep edilir. Sanayi sicil belge-
sinin yenilenmesi veya değişikliği halinde, yeni 
sanayi sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örne-
ğiyle birlikte başvurulması gerektiği tabiidir.

Gelir İdaresi Başkanlığından söz konusu ya-
zıyı alan mükellefler, kayıt ve tescil edilmemiş 
taşıtları tadilat veya ek imalat yaparak satmak 
üzere yurt içinden alımında veya ithalinde, bu ya-
zının aslını veya noter onaylı örneğini satıcıya ve-
ya gümrük idaresine vermek suretiyle ÖTV öde-
meksizin işlem yaptırabilir. İthalde bu yazıyı ibraz 
edenlerden, ayrıca vergi dairesi yazısı aranmaz.

belgesinin yenilenmesi, değişikliği veya vize edil-
mesi,” olarak değiştirilmiştir.(Madde 1)

Değişiklik sonrası Genel Tebliğin I/B/4 bölü-
mü aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

“4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci mad-

desinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre, 
“motorlu araç ticareti yapanlar”, kayıt ve tescile 
tabi olan taşıtları satmak üzere imal, inşa veya it-
hal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, 
yetkili satıcı, acenteler ve Maliye Bakanlığınca bu 
nitelikte olduğu tespit edilenlerdir.

Bayilik, yetkili satıcılık veya acentelik ilişki-
sinin noter nezdinde yapılmış sözleşme ile tesis 
edilmiş olması aranır.

Kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere it-
hal edenlerin, motorlu araç ticareti ile iştigal et-
tiklerini, ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan 
ve faaliyet/işletme konuları arasında motorlu 
araç ticareti veya benzeri ifadelerin bulunduğuna 
dair “Sicil Tasdiknamesi”nin veya yazının aslını ya 
da noter onaylı örneğini gümrük idarelerine ib-
raz etmek suretiyle tevsik etmeleri halinde, ithal 
aşamasında ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilir. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden 
kuruluşu yapılarak tescil işlemi gerçekleştirilen-
lerden “Sicil Tasdiknamesi” veya yazı ibrazı isten-
mez. Bu kapsamdakilerin MERSİS numaraları 
üzerinden sicil kayıtlarındaki faaliyet konularının 
kontrol edilmesi suretiyle motorlu araç ticareti 
ile iştigal edip etmedikleri tespit edilir. MERSİS 
üzerinden bu kontrolün yapılmasının mümkün 
olmaması halinde, bunlardan da söz konusu 
belge veya yazının ibrazı istenir. Bunun yanı sı-
ra, kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal 
edecek olanların, bu kapsamdaki ithalatlarında 
ÖTV aranmaksızın işlem tesisi için gümrük mü-
dürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış ÖTV’ye tabi 
motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar tarafın-
dan icra edildiğine dair bağlı olunan vergi dairesi 
müdürlüğünden/başkanlığından alınan ‘Kayıt ve 
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aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve 
benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de 
ÖTV matrahına dâhildir. Muvazaalı olmamak 
şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin 
ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi 
veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, 
anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV 
matrahına dâhil olmadığı tabiidir.”

- Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü 
paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibare-
si “Cumhurbaşkanı” olarak, “bir” ibaresi “ve bu 
oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının 
alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiş ve 
aynı paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirme-
ye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar 
içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında 
yer alan mallar için farklı matrah grupları oluş-
turmaya, malların matrah grupları, motor gücü, 
cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü 
ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma 
kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;” 
ibaresi eklenmiştir.(Madde 4)

Düzenleme sonrası Tebliğin (III/B/1) bölü-
münün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde oluş-
muştur.

“Öte yandan, mezkur maddenin (2) numaralı 
fıkrasıyla, Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ay-
rı olmak üzere;

(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oran-
ları ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına 
kadar artırmaya, bu sınırlar içinde kalmak 
şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan 
mallar için farklı matrah grupları oluştur-
maya, malların matrah grupları, motor gücü, 
cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon 
türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük 
taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar be-
lirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO 
normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi 
ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indir-
meye, kanuni oranına kadar çıkarmaya,

Söz konusu yazıya istinaden ÖTV uygulan-
maksızın satın alınan Kanuna ekli (II) sayılı liste 
kapsamındaki taşıtların, tadilat veya ek ima-
lat yapılarak mezkur Kanunun 1 inci maddesi 
kapsamında tesliminde, tadilat veya ek imalat 
yapanlar tarafından ÖTV beyan edilip ödeneceği 
tabiidir. Ayrıca, yazı sahibi mükellefler tarafından, 
tadilat veya ek imalat sonrası kayıt ve tescile tabi 
taşıtların satılmak üzere bayileri veya acenteleri-
ne teslimi ÖTV’ye tabi değildir. Ancak, bu taşıtla-
rın söz konusu bayi veya acenteler tarafından ilk 
iktisap kapsamında satışı ÖTV’ye tabidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt temin 
eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü yu-
karıda belirtilen nitelikler aranmaksızın, motorlu 
araç ticareti yapanlar kapsamındadır.”

- Aynı Tebliğin (II/A/2) bölümünün birinci pa-
ragrafında yer alan “(2)” ibaresi “(3)” olarak de-
ğiştirilmiştir.(Madde 2)

Değişiklik sonrası Tebliğin (II/A/2) bölümünün 
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

“2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların 
İhracat Teslimleri

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci mad-
desinin (3) numaralı fıkrasında, ihraç edilen mal-
lara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde 
ayrıca gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracat-
çıya iade edilmesine imkan tanınmış olup, bu ia-
deye ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda 
Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.”

- Aynı Tebliğin (III/A/3) bölümünün üçüncü pa-
ragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.(Madde 3)

“Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu 
teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından 
taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapıl-
ması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin 
taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı tabiidir.”

Değişiklik sonrası Tebliğin (III/A/3) bölümü-
nün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde oluş-
muştur.

“ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın 
teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan; 
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da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numa-
rası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), 
kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 
150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp 
sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile 
canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 
metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran ci-
hazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu 
yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, 
ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta 
yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanı-
lacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk 
yardım kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç 
içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak ni-
telikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz 
ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, 
spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, 
balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlar-
dır.”

Listede gümrük tarife pozisyonu veya tarife 
alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri 
için belirlenmiş olan oranların alt ve üst sınırları 
içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında 
yer alan mallar itibarıyla farklı vergi oranları be-
lirlemeye

yetkili kılınmıştır.”
- Aynı Tebliğe (III/B/2.8) bölümünden son-

ra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 
(Madde 5)

“2.9. İtfaiye Öncü Aracı
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife 

pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV 
kapsamında değildir.

Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracın-
dan maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan 
bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), 
ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle 
“itfaiye öncü aracı” ibaresi ile her iki yan tarafına 
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Endonezya Kripto Varlık İşlemlerini
Vergilendiriyor
Detaylı Bilgi İçin: https://l24.im/tY1nw7
Maliye Bakanı’nın yetkisi ile Endonezya Hü-

kümeti, kripto varlık işlemlerinin vergilendiril-
mesine ilişkin düzenlemeler yayınladı. Yasal ko-
num hala belirsiz olsa da Maliye Bakanı, Nisan 
2022’den itibaren katma değer vergisi (KDV) ve 
stopaj vergisi (WHT) uygulayarak kripto varlık iş-
lemlerine ilişkin vergi düzenlemeleri yaparak bir 
adım daha ileri gitmeyi tercih etti.

Bu düzenlemede, elektronik sistem üzerin-
den (Ticaret Platformu) Kayıtlı Ticaret Organiza-
törünün kolaylaştırdığı işlemlerden KDV tahsil 
etmesi ve vergi (WHT) tevkifatı gerekmektedir. 
Kripto varlık madenciliği hizmet sağlayıcıları 
ayrıca KDV ve WHT tahsil etme hükümlerinden 
muaf değildir.

Kripto varlık işlemleri, kripto varlıkların fi-
ziksel tüccarları tarafından işlem görmesi halin-
de satış ve satın alma değerinin% 0,11’i kdv’ye 
tabidir. Fiziksel olmayan tüccarlar tarafından iş-
lem görürlerse, satış ve satın alma değerinin% 
0,22’sine tabidir. Madencilerden kripto varlık 

Yeni IRS Stratejik Planı: Ajans, vergi
mükelleflerine yardım etmek amacıyla
beş yıllık bir plan yayınladı
Detaylı Bilgi İçin: https://l24.im/vgY
İç Gelir Servisi, vergi mükellefi hizmetini ve 

vergi idaresini iyileştirme hedeflerini özetleyen 
beş yıllık yeni bir Stratejik Plan yayınladı.

2022-2026 Mali yılına ait IRS Stratejik Planı, 
ajansın programlarına ve operasyonlarına reh-
berlik edecek bir yol haritası görevi görecek. 
Plan ayrıca vergi mükelleflerinin ve vergi toplu-
luğu üyelerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya 
yardımcı olacak.

IRS Komiseri Chuck Rettig, “Stratejik Plan 
sayesinde önceliklerimizi ve vergi mükelleflerine 
yardım etmek için Vergi Dairesi’nde yıl içinde ger-
çekleşen önemli çalışmaları nasıl şekillendirdik-
lerini paylaşmak istiyoruz” dedi. “Neredeyse tüm 
diğer kamu veya özel kuruluşlardan daha fazla 
Amerikalıya hizmet ediyor ve onlarla etkileşime 
giriyoruz. Vergi Dairesi son beş yılda muazzam 
bir değişim geçirdi ve ülkenin vergi mükellefleri-
ne daha iyi hizmet vermek için gelişmeye devam 
ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

ULUSLARARASI
VERGİ HABERLERİ 

HAZIRLAYAN

Hasan KİRAZ
Vergi Müfettişi
Hazine ve Maliye Bakanlığı



148

Suudi Arabistan 2018 yılında transfer fiyat-
landırması düzenlemelerini uygulamaya koydu. 
MNE’lerin artık bağlı taraflarla iş yapmayı haklı 
çıkarmak için ekonomik faaliyetleri analiz etmesi 
ve karşılaştırması bekleniyor. Geçtiğimiz 18 ay 
boyunca, Suudi vergi dairesi tarafından yapılan 
transfer fiyatlandırması denetimlerinin sayısında 
gözle görülür bir artış oldu.

İtalya, kooperatif uyum vergi rejiminde
son değişiklikleri yapıyor
 Detaylı Bilgi İçin: https://l24.im/ay6z30
İtalya’da ilk kez 2016 yılında yürürlüğe giren 

İtalyan kooperatif uyum rejimine (adempimento 
collaborativo) bu ay iki önemli gelişme kayde-
dilmiştir (5 Ağustos 2015 tarihli 128 sayılı kanun 
hükmünde kararname).

Rejim, vergi mükellefleri ile vergi idaresi 
yetkilileri arasındaki ilişkiyi karşılıklı güven ve 
şeffaflığa dayalı bir diyalogla değiştirmeyi amaç-
lıyordu. Kooperatif uyum rejimine kabul, vergi 
mükellefine vergi denetimlerini önleme ve belirli 
belirsiz işlemlerin vergi muamelesi konusunda 
İtalyan Gelir İdaresi ile önceden anlaşma yapma 
hakkı vermektedir. Ayrıca, iş süreçlerindeki vergi 
risklerini yönetmeyi amaçlayan bir prosedürdür. 
Bu nedenle birçok çok uluslu grup rejime kabul 
talebinde bulunmuş ve kabul görmüştür. Rejim 
tüm işletmelere değil, yalnızca belirli ciro veya 
gelir eşiklerine ulaşanlara açıktır.

Başvurunun ilk aşaması, yalnızca en az 10 
milyar Euro (11,8 milyar ABD Doları) ciro veya 
geliri olan büyük vergi mükelleflerine veya ver-
gi mükelleflerinin ilk pilot projeye başvurması 
halinde 1 milyar Euro ciro veya geliri olan büyük 
vergi mükelleflerine ayrılmıştır. Yıllar geçtik-
çe, yukarıdaki eşik daha da azaltıldı ve 9 Şubat 
2022’den itibaren, 8 Mart 2022’de İtalyan Gaze-
tesinde (Resmi Gazete) yayınlanan 31 Ocak ta-
rihli Maliye Bakanlığı kararnamesine göre, 2022, 
2023 ve 2024 mali yılları için 1 milyar Euro’ya 
düşürüldü.

değerinin elde edilmesi% 1,1 KDV’YE tabi iken, 
kripto varlık madenciliği hizmetleri hala% 11 
KDV’YE tabidir (yalnızca kripto varlık değeri hariç 
hizmet miktarına).

Kripto varlık satış işlemleri, kripto varlık fiziki 
tacirleri tarafından gerçekleştiriliyorsa %0,1, fizi-
ki olmayan tacirler tarafından gerçekleştiriliyor-
sa %0,2 oranında stopaj gelir vergisine de tabidir.

Maliye Bakanı Yönetmeliği, fiziksel kripto 
varlık tüccarlarının devlet tarafından yasallaştı-
rılmış ve doğrulanmış hizmet şirketleri olduğunu 
tanımlamaktadır. Kripto varlık alım satım faali-
yetlerini yürütmelerine izin verilir ve bu tür alım 
satım faaliyetlerini belirlenen makamlara bildir-
mekle yükümlüdürler.

Suudi Arabistan’da Transfer
Fiyatlandırması Evrimi
Detaylı Bilgi İçin: https://l24.im/3yqn
Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi’ni 

oluşturan altı ülkenin (Suudi Arabistan Krallığı, 
Bahreyn Krallığı, Kuveyt Devleti, Umman Sul-
tanlığı, Katar Devleti ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri) vergi rejimleri (daha çok KİK olarak bilinir) şu 
aralar hızla gelişiyor ve değişiyor. Paketin lideri 
ve bölgedeki en büyük ekonomi olan Suudi Ara-
bistan, son beş yıl içinde tüketim vergisi, katma 
değer vergisi, transfer fiyatlandırması (TP) ve 
elektronik faturalandırma getirerek vergi devri-
mine öncülük etti.

Uluslararası düzenleyiciler genellikle büyük 
çok uluslu şirketlerin (MNE’LER) küresel karları 
üzerindeki etkin vergi oranını, bazı karları (veya 
tümünü) en az ekonomik faaliyet veya madde sa-
hibi oldukları bölgelere kaydırarak düşürebildik-
lerini öne sürmektedir – GCC böyle bir bölgedir. 
Suudi Arabistan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (OECD) kapsayıcı çerçevesi aracılığıy-
la kararlaştırılan asgari standartları uygulayarak 
uluslararası vergi şeffaflığını teşvik etmeye ka-
rarlı 140’tan fazla ülkeden biridir.
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ilkesini benimsemiştir. AB, Hong Kong’da önemli 
bir ekonomik faaliyeti olmayan şirketlerin belirli 
offshore pasif gelir (faiz ve telif hakları gibi) açı-
sından vergiye tabi olmamasından ve dolayısıyla 
‘çifte vergilendirmeme’ durumuna yol açmasın-
dan endişe duyuyor. Sınır ötesi vergi kaçakçılı-
ğıyla mücadeleyi destekleme kararlılığıyla Hong 
Kong Hükümeti, 2022 yılı sonuna kadar İç Gelir 
Yönetmeliği’nde (Hong Kong yasalarının 112. 
Bölümü) değişiklik yapmayı ve 2023 yılında ilgi-
li önlemleri uygulamaya koyarak  AB ile işbirliği 
yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir.”

Ayrıca hükümet, mevzuat değişikliğinin spe-
sifik içerikleri konusunda paydaşlara danışıla-
cağını ve Hong Kong’da faaliyet gösteren ilgili 
şirketlerin uyum yükünü en aza indirmek adına 
çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Hong Kong Yabancı Kaynaklı Pasif
Gelirlerle İlgili Vergi Prensiplerini
Değiştirecek
Detaylı Bilgi İçin: https://l24.im/jK9k
Hong Kong Hükümeti, bölgenin Avrupa Birli-

ği’nin (AB) işbirliği yapmayan bölgeler vergi kara 
listesine alınmamasını sağlamak için, yabancı 
kaynaklı pasif gelirler için vergi muafiyeti ile ilgili 
vergi yasasını 2023’ten itibaren değiştirmeyi ta-
ahhüt eden bir bildiri yayınladı.

Konuyla ilgili Hong Kong Hükümeti’nin açık-
lamaları ise şu şekilde: “Hong Kong uluslararası 
bir finans merkezi olarak başından beri uluslara-
rası vergi işbirliğine aktif olarak katılıyor ve des-
tek veriyor. Yıllar geçtikçe, Hong Kong, offshore 
(denizaşırı) karların genellikle Hong Kong’da ver-
giye tabi olmadığı bölgesel kaynak vergilendirme 
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gisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci 

maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir 
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı 
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile 
temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazmina-
tı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, 
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider 
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması 
veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olma-
mak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 
tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiş-
tirmez.»  hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde “Her türlü 
serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar 
serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziya-
de şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve-
ya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan 
işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumlu-
luk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” 
hükmüne yer verilmiştir.

Özelge Özetleri 
Konu: Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden 

vergi tevkifatı yapılması
Özelgeyi Veren İdare: İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı 
Özelgenin Tarih ve Sayısı: 21.03.2022 - 

62030549-120[94-2019/1718]-313032
“ İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dava 

sonucu Kurumunuz aleyhine hükmedilen veka-
let ücreti ödemelerine ilişkin olarak; icra müdür-
lüğüne yatırılan vekalet ücreti için, alacaklı avu-
katın serbest meslek makbuzu düzenlememesi 
durumunda, söz konusu ödeme için katma de-
ğer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı, 
vekalet ücretinin alacaklı avukat dışında üçüncü 
kişilere ödenmesi veya davacının resmi kurum 
olması halinde, söz konusu ödemeler üzerinden 
gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile ve-
kalet ücretinin icra dairesine yatırılmadan doğru-
dan davayı kazanana ödenmesi durumunda, söz 
konusu ödemenin tevkifata tabi olup olmadığı, 
ayrıca Kurumunuzun 20/11/1981 tarihli ve 2560 
sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince her 
türlü vergi resim ve harçtan muaf olduğu belirti-
lerek, dava sonucu Kurumunuz lehine hükmedi-
len vekalet ücreti ödemeleri üzerinden gelir ver-

ÖZELGE VE 
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dahil edilmesi gereken vekalet ücretleri üzerin-
den, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu 
hususuna açıklık kazandırılmıştır.

27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanmayan 311 seri no.lu Gelir Ver-
gisi Genel Tebliğinin sekizinci bölümünde, konu 
ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş 
olup, anılan Tebliğin;

- “Vekalet ücretlerinde vergi tevkifatı uygula-
ması” başlıklı 25 inci maddesinde,

“(1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında gelir vergisi tevkifatı yapmaya 
mecbur olan kişi ve kurumlar belirtilmiş ve aynı 
maddenin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendin-
de hizmet erbabına ödenen ücretlerden 103 üncü 
ve 104 üncü maddelere göre, (2) numaralı bendi-
nin (b) alt bendinde ise yaptıkları serbest meslek 
işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan 
ödemeler üzerinden 2009/14592 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı uyarınca % 20 oranında gelir vergi-
si tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

(2) 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, 
mahkemelerce veya icra ve iflas müdürlüklerin-
ce karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve 
serbest meslek kazancına dahil edilmesi gere-
ken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat 
yapmakla yükümlü olduğu hususuna açıklık ka-
zandırılmıştır. Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94 
üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar ta-
rafından 2004 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Kanun 
uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin;

a) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğ-
rudan avukata ödendiği durumlarda, borçlu (da-
vayı kaybeden) tarafından,

b) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avu-
kata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine 
yatırıldığı durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) 
tarafından,

c) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından ala-
caklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği durumlar-
da, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata 
ödeme yapılması esnasında,

gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Buna göre, serbest meslek erbabı olan avukat-
lara ödenen vekalet ücretlerinin serbest meslek 
kazancı niteliğinde olması nedeniyle serbest mes-
lek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi, bir 
işverene bağlı ve tabi olarak hizmet sözleşmesine 
istinaden çalışan avukatlara işvereni aracılığıyla 
ödenen vekalet ücretlerinin ise ücret hükümlerine 
göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında ise kamu idare ve müesseseleri, ikti-
sadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret 
şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, der-
nek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, koopera-
tifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini 
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya 
zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çift-
çilerin maddede bentler halinde sayılan ödeme-
leri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya 
hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin 
gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları 
gerektiği hüküm altına alınmış olup, aynı fıkra-
nın; (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına öde-
nen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret 
sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar 
hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, (2) nu-
maralı bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri 
dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödeme-
lerden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği 
belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 7194 sayılı Kanunun 16 ncı  
maddesi ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü madde-
sine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere ekle-
nen üçüncü fıkrasında, 9/6/1932 tarihli ve 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli 
ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca kar-
şı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas 
müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tara-
fından gelir vergisi tevkifatı yapılacağı” hükmüne 
yer verilmek suretiyle, mahkemelerce veya icra 
ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen, 
avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına 
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 -”Vekalet ücreti ödemelerinde belge düzeni” 
başlıklı 26 ncı maddesinde,

“(1) 213 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinde, 
serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetine 
ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest 
meslek makbuzu tanzim ederek bir nüshasını 
müşteriye vermek ve müşterinin de bu makbuzu 
istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hüküm 
altına alınmıştır.

(2) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kay-
beden) tarafından, doğrudan avukata ödendiği 
durumlarda, avukat tarafından serbest meslek 
makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına dü-
zenlenmesi gerekmektedir.

(3) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybe-
den) tarafından, icra ve iflas müdürlükleri ara-
cılığıyla avukata ödendiği durumlarda, avukat 
tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu 
(davayı kaybeden) adına düzenlenmesi gerek-
mektedir. Bu durumda düzenlenen makbuzun 
bir nüshasının icra iflas müdürlüğüne verilmesi-
ne gerek bulunmamaktadır.

(4) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybe-
den) tarafından gelir veya kurumlar vergisi mü-
kellefi olan alacaklıya (davayı kazanan) ödenme-
si halinde, alacaklı (davayı kazanan)  tarafından 
borçlu (davayı kaybeden) adına fatura ve benzeri 
belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.

(5) Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz 
konusu vekalet ücretinin serbest meslek erbabı 
olan avukata ödenmesi halinde, avukat tarafın-
dan serbest meslek makbuzunun ödemeyi yapan 
alacaklı (davayı kazanan) adına düzenlenmesi 
gerekmektedir.

(6) Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz 
konusu vekalet ücretinin ücretli çalışanı olan 
avukata ödenmesi halinde ise ödemenin ücret 
bordrosu düzenlenmek suretiyle yapılması ge-
rekmektedir.” açıklamasına,

yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre;
 - Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) 

tarafından, doğrudan veya icra ve iflas müdür-

(3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında sayılmayanlar, diğer bir ifadeyle 
tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından 
yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden gelir 
vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

(4) Vekalet ücretini ödemekle yükümlü olan-
larca, ücretli olarak çalışan avukatların işve-
renlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden 
tevkifat yapılmayacak, işverenin vekalet ücretini 
avukata ödemesi esnasında ise işverence ücret 
hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır.

(5) Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde 
bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücreti-
nin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde ora-
nı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzen-
lenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu 
durumda gelir vergisi tevkifatının KDV hariç tutar 
üzerinden yapılması gerektiği tabiidir.

(6) İcra işleminin durdurulması için, ilama 
karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borç-
lunun ilamın icrasını durdurabilmek için takip 
edilen vekalet ücreti dahil borç tutarı için temi-
nat verildiği ve istinaf veya temyiz başvurusunun 
reddedilmesi üzerine teminata konu paranın ala-
caklının avukatına ödendiği durumlarda, vekalet 
ücretine ilişkin nakden veya hesaben ödemenin 
ne zaman gerçekleşeceği bilinemeyeceğinden 
gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Anı şekil-
de, icra işlemleri sonucu borçluya haciz uygu-
lanması ve hacze konu mallarının satılması veya 
borcun, kefil ve benzeri üçüncü kişilerden tahsil 
edilmesi durumlarında da borçlunun gelir ver-
gisi tevkifatı yapması söz konusu olmayacaktır. 
Bu durumlarda da serbest meslek erbabı olan 
avukat tarafından borçlu adına serbest meslek 
makbuzu düzenlenerek avukat tarafından elde 
edilen tevkifata konu olmayan vekalet ücreti, 
serbest meslek kazancına dahil edilerek ilgili ge-
çici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi 
beyannamesiyle beyan edilecektir.

.......” açıklamasına,
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engel teşkil etmemektedir. Bu husus Adalet Ba-
kanlığı tarafından teşkilatlarına duyurulmuştur.

Buna göre,
- Kurumunuz tarafından kaybedilen dava-

lara ilişkin olarak mahkemelerce hükmolunan 
vekâlet ücretinin, karşı taraf avukatına ödenmek 
üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırılması 
esnasında, Kurumunuz tarafından gelir vergisi 
tevkifatı yapılması gerekmekte olup, karşı taraf 
avukatı tarafından da vekalet ücreti ödemesi için 
Kurumunuz adına serbest meslek makbuzu dü-
zenlenmesi gerekmektedir.

- Avukatın yapılan vekalet ücreti ödemesine 
ilişkin Kurumunuza serbest meslek makbu-
zu düzenlemekten imtina etmesi, söz konusu 
ödeme üzerinden tevkifat yapılması uygulama-
sını etkilemeyecektir. Buna göre icra dairelerine 
yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde serbest 
meslek makbuzunun düzenlenmemesi halinde 
serbest meslek makbuzu düzenlemeyen avuka-
tın Kurumunuz tarafından vergi dairenize bildiril-
mesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlem-
ler uygulanacaktır.

- Kurumunuzca vekalet ücretinin doğrudan 
alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği du-
rumlarda, Kurumunuzca tevkifat yapılmaması, 
alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata 
ödeme yapılması esnasında tevkifat yapılması 
gerekmektedir.

-  Vekalet ücretinin icra aracılığıyla alacaklı 
(davayı kazanan) tarafa ödenmesi durumunda 
ise avukatın alacaklı (davayı kazanan) tarafın 
(kurum veya şirket) ücretli avukatı olduğu yö-
nünde bilgilendirilmeniz halinde tevkifat yapma-
manız mümkün bulunmaktadır.

- Kurumunuz lehine yükletilen vekalet üc-
retlerinin doğrudan Kurumunuza ödenmesi du-
rumunda tevkifat yapılmayacağı açıktır. Serbest 
çalışan avukatlar tarafından temsil edildiğiniz 
davalarda lehinize hükmedilen vekalet ücretinin 
icra müdürlüklerine yatırılarak ödenmesi halin-

lükleri aracılığıyla avukata ödendiği durumlarda, 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (2) numaralı (b) alt bendi uyarınca 
gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, 
avukat tarafından da vekalet ücreti ödemesi 
karşılığı borçlu (davayı kaybeden) adına serbest 
meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

- Vekalet ücretinin borçlu (davayı kaybeden) 
tarafından doğrudan avukata ödenmesi veya 
avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlük-
lerine yatırılması durumlarında, borçlu (davayı 
kaybeden) tarafın tevkifat yapma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Borçlu (davayı kaybeden) tarafın-
dan, icra ve iflas müdürlüklerine yatırılan vekalet 
ücretlerinin avukata mı, alacaklıya (davayı kaza-
nana) mı ödeneceğinin bilinmediği durumlarda da 
sorumluluk gereği gelir vergisi tevkifatı yapılma-
sı gerekmektedir. Borçlu (davayı kaybeden) tara-
fından, vekalet ücreti ödemesi yapılan avukatın 
alacaklı (davayı kazanan) tarafın ücretli avukatı 
olarak çalıştığının bilinmesi (alacaklı (davayı ka-
zanan) tarafından bilgilendirilmesi) durumunda 
ise tevkifat yapılmaması mümkün bulunmakta-
dır. Bu durumda, borçlular (davayı kaybedenler) 
tarafından vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat 
yapılması durumunda, bağlı bulunan vergi dairesi 
müdürlüğüne düzeltme talebinde bulunmak su-
retiyle, yapılan tevkifatların iadesinin istenmesi 
mümkündür.

- Vekalet ücretinin doğrudan alacaklı (davayı 
kazanan) tarafa ödendiği durumlarda ise borçlu 
(davayı kaybeden) tarafından tevkifat yapılma-
ması, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avu-
kata ödeme yapılması esnasında tevkifat yapıl-
ması gerekmektedir.

- İcra dairelerine yatırılan vekalet ücretlerin-
den tevkifat yapılması Gelir Vergisi Kanununun  
94 üncü maddesinin amir hükmü olup, vekalet 
ücretinin icra dairelerine borçlu (davayı kaybe-
den) tarafından vekalet ücreti üzerinden yapılma-
sı gereken %20 oranındaki tevkifat tutarı kadar 
eksik yatırılması icra dosyasının kapatılmasına 
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-4/1 maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim 
sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlem-
ler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işle-
mek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, de-
ğerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı ta-
ahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-9 uncu maddesinde, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığının gerekli gördüğü hallerde vergi alacağı-
nın emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi 
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden 
sorumlu tutabileceği,

-20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlem-
lerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil 
eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim 
alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bun-
lar adına hareket edenlerden bu işlemler karşı-
lığında her ne suretle olursa olsun alınan veya 
bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretler-
de sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfa-
at, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hükme bağlanmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin 35 Seri No.lu 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ ile değiştirilen ve 1/3/2021 ta-
rihinden itibaren yürürlüğe giren (I/C-2.1.3.2.13.) 
bölümünde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 
sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, 
kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu ku-
rum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla 
kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım 
sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve 
Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün 
hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından 
(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” açıkla-
maları yer almaktadır.

Buna göre, mahkemelerce hükmolunan ve-
kalet ücretinin sözleşme gereği ücret karşılığın-
da bünyenizde çalışan avukatlara ait olması ha-
linde söz konusu vekalet ücreti ödemeleri KDV 

de, söz konusu tutarların icra müdürlüğünden 
avukat veya Kurumunuzca tahsil edilmiş olması, 
bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması uygu-
lamasını etkilemeyecektir. İcra müdürlüklerine 
yatırılan vekalet ücretlerinin Kurumunuzca tah-
sil edildiği durumlarda, vekalet ücretinin serbest 
çalışan avukata aktarılan kısmından ayrıca tevki-
fat yapılmayacağı tabiidir.

- Ücretli çalışan avukatlarınız tarafından 
temsil edildiğiniz davalarda lehinize hükmedi-
len vekalet ücretinin, icra ve iflas müdürlükleri 
aracılığıyla Kurumunuza ödenmesi durumunda 
ise borçlunun (davayı kaybedenin), avukatlarını-
zın Kurumunuz ücretli avukatı olduğu yönünde 
bilgilendirilmesi halinde tevkifat yapılmaması 
mümkün bulunmaktadır. Söz konusu vekalet 
ücretlerinin, Kurumunuz tarafından Kurumunuz 
çalışanı avukatlara ödenmesi esnasında ise ücret 
hükümlerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılaca-
ğı tabiidir. Bu durumlarda, borçlular (davayı kay-
bedenler) tarafından, Kurumunuzca tahsil edilen 
vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat yapılması 
durumunda, bağlı bulunan vergi dairesi müdür-
lüğüne düzeltme talebinde bulunmak suretiyle, 
yapılan tevkifatların, yersiz ödenen vergiler kap-
samında Kurumunuza iade edilmesi mümkün 
bulunmaktadır.

- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun “Muafiyetler” başlıklı 21 nci 
maddesinde yer alan “İSKİ’nin görevleri için kul-
landığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve 
faaliyetleri her türlü vergi resim ve harçtan mu-
aftır.” hükmünün gelir vergisi tevkifatlarını kap-
samadığı açıktır.

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

nunun;
-1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve 

serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de 
yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
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 - Şirket politikası olarak çalışanlarınıza “gö-
rev başında vefat” durumu için yurt dışı merkez-
den, yurt dışında yerleşik sigorta şirketine hayat 
sigortası yaptırıldığı ve bunun sonucunda sigorta 
şirketinden tazminat alma hakkının doğduğu, 
ödemenin sigorta şirketi tarafından işveren ola-
rak şirketinize yapılacağı

belirtilerek, kurumunuz tarafından yasal hak 
sahiplerine eşit olarak paylaştırılacağı belirtilen 
bahsi geçen ödemelerin gelir, damga, veraset ve 
intikal vergisine konu olup olmayacağı ile kesinti 
yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığı-
mızın görüşü talep edilmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRME
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci mad-

desinde, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine 
tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı 
içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” 
denilmiş, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, Türkiye’de 
yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve 
dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı 
üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde, “Aşağıda 
yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılır:

1. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar (İkamet-
gah, Kanunu Medeninin 19’uncu ve müteakip 
maddelerinde yazılı olan yerlerdir.);

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı 
olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılma-
lar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)” denil-
miş; aynı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı 
bendinde ise belli ve geçici görev veya iş için Tür-
kiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, 
memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durum-
ları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil ve-
ya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla 
gelenlerin memlekette altı aydan fazla kalsalar 
dahi Türkiye’de yerleşmiş sayılmayacağı hüküm 
altına alınmıştır.

ye tabi olmayacaktır. Ancak Genel Müdürlüğünüz 
ile avukatlar arasında bir ücret akdi olmaksızın 
verilen avukatlık hizmeti karşılığı alınan vekalet 
ücretleri serbest meslek kazancı kapsamında 
değerlendirilecek ve KDV ye tabi tutulacaktır.

Öte yandan, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkındaki Kanun ile kurulan Genel Mü-
dürlüğünüz Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) ayrımında 
sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer 
aldığından, 1/3/2021 tarihinden itibaren serbest 
meslek erbabı avukatlardan aldığınız ve KDV da-
hil bedeli 1.000 TL yi aşan avukatlık hizmetleri 
için (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması 
gerekmektedir.”

Konu: Dar mükellef kurum çalışanın vefatın-
dan sonra yapılan ücret, ölüm ve kıdem tazminatı 
ve hayat sigortasından yapılan ödemelerin Gelir, 
Damga ve Veraset ve İntikal Vergisi karşısındaki 
durumu Hk.

Özelgeyi Veren İdare: Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 19.04.2022- 
E-90792880-160.01.03[2021/21]-181888

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunma-

yan … merkezli kurumunuzun irtibat ofisinde 
hizmet erbabı olarak çalışan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı …  ……’ın vefat ettiği, ücretinin şirketin 
yurt dışı kazançlarından döviz olarak ödendiği, 
ödenen bu ücretin dar mükellef kurumunuzun 
Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedil-
mediği,

- Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi 
kapsamında adı geçene ödenen ücretlerin ge-
lir vergisinden istisna edildiği, ancak vefat eden 
çalışanın ölümü sonrasında mirasçılarına kul-
lanılmayan yıllık izin süresine isabet eden ücret 
ve aylık maaş alacağı ile ölüm ve günlük kıdem 
tazminatı tutarlarının ödeneceği,
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147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 
“Kanuni ve İş Merkezi Türkiye ‘de Olmayan Dar 
Mükellefiyete Tabi îşverenlerce Hizmet Erbabına 
Döviz Olarak Ödenen Ücretler” başlıklı 1-c bölü-
münde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Buna 
göre, kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunma-
yan dar mükellefiyete tâbi kurumların bünye-
sinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere 
istisna uygulanabilmesi için;

1- Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin 
bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum ol-
ması, bu kurumun da Türkiye’de hiçbir şekilde 
kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunma-
ması,

2- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hiz-
met erbâbı ve yapılan ödemenin de ücret niteli-
ğinde olması,

3- Dar mükellef kurumun Türkiye’deki perso-
neline yapılacak ödemenin bu kurumun yurt dışı 
kazançlarından karşılanması,

4- Ücretin döviz olarak ödenmesi,
5- Ödenen ücretin dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedil-
memesi şartlarının bir arada taşınması gerek-
mektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde İrtibat 
Büronuz çalışanı … ……’ın tam mükellef olarak 
kabul edilmesi ve vefatı nedeniyle mirasçılarına 
döviz olarak ödenecek aylık maaş, yıllık izin üc-
reti ve kıdem tazminatı karşılığı tutarın ücret hü-
kümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, İrtibat Büronuzun Türkiye’de 
hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faa-
liyette bulunmaması, çalışanların ücretlerinin 
yurt dışından getirilen dövizlerle karşılanması ve 
yukarıda belirtilen diğer şartların da sağlanma-
sı halinde, adı geçenin varislerine yapılacak söz 
konusu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 23 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı 
bendinin (a) alt bendine göre gelir vergisinden is-
tisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, yurt dışında yerleşik sigorta şirketine 
görev başında vefat eden çalışanları için yaptırı-

Aynı Kanunun 61 inci maddesinde ise, “Ücret, 
işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak 
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar 
ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfa-
atlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazmina-
tı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, 
avans, aidat huzur hakkı, prim, ikramiye, gider 
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması 
veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olma-
mak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 
tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiş-
tirmez...» hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olan mü-
kellefler sayılmış, birinci bendinde de hizmet 
erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede 
yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan 
faydalananlar hariç) Kanunun 103 ve 104 üncü 
maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılma-
sı gerektiği hükmüne yer verilmiş olup, 95 inci 
maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 
ise ücretlerini yabancı bir memleketteki işveren-
den doğrudan doğruya alan hizmet erbabının ge-
lirlerini yıllık beyanname ile bildirecekleri hüküm 
altına alınmıştır.

193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birin-
ci fıkrasının (14) numaralı bendinin (a) alt bendin-
de, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 
dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalı-
şan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında 
elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak öde-
diği ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Aynı Kanunun 25 nci maddesinin birinci fık-
rasının (7) numaralı bendinin (a) alt bendinde, 
25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa 
göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının 
tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre 
ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 
24 aylığını aşmayan miktarlarının gelir vergisin-
den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
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sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinin (a) alt 
bendi kapsamında değerlendirilmesi halinde ise, 
söz konusu ödemeler nedeniyle düzenlenen ka-
ğıtların 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun 
IV/34 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna 
tutulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, … …..’ın vefatı nedeniyle mi-
rasçılarına ödenmek üzere hayat sigortası kap-
samında sigorta şirketi tarafından İrtibat Büro-
nuza yapılacak tazminat ödemesi ile çalışanın 
vefatı dolayısıyla varislere yapılacak ölüm tazmi-
nat ödemesinin, hizmet karşılığı yapılan bir öde-
me olmaması nedeniyle bu ödemeler nedeniyle 
düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılma-
ması gerekmektedir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu-

nunun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti 
uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türki-
ye’de bulunan malların veraset yoluyla veya her-
hangi bir suretle ivazsız bir tarzda bir şahıstan 
diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine 
tabi olduğu, 2 nci maddesinin (b) fıkrasında “Mal” 
tabirinin, mülkiyete konu olabilen menkul ve 
gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen diğer 
bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında «İvazsız 
intikal» tabirinin, hibe yolu ile veya herhangi bir 
tarzda olan ivazsız iktisapları (Maddi ve mane-
vi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız 
sayılmaz.) ifade ettiği hükme bağlanmış, 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, «Am-
me idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna 
tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim 
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (veya 
bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere 
bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen 
emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ik-
ramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış 
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine top-

lan hayat sigortası nedeniyle sigorta şirketi ta-
rafından varislere ödenmek üzere ….  merkezli 
……….’e aktarılan tazminat ve çalışanın vefatı 
dolayısıyla varislerine yapılacak ölüm tazminatı 
ödemesi, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci mad-
desinde tanımlanan ücret geliri kapsamına gir-
memektedir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRME

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci 
maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda 
yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 
uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tab-
loda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna 
olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.
Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümü-
nün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur 
hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve 
mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her 
ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan pa-
ralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen 
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek 
kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesapla-
ra nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye 
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden 
kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı; 
aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve 
medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 
(34) numaralı fıkrasında, Gelir Vergisi Kanunu-
nun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere iliş-
kin kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu 
hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, İr-
tibat Büronuz çalışanı …  ……’ın vefatı nedeniyle 
mirasçılarına döviz olarak ödenecek aylık maaş, 
yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı karşılığı tutar 
ücret hükümlerine tabi olduğundan, bu kapsam-
da yapılacak olan ödemelere ilişkin kağıtların 
488 sayılı Kanuna eki (1) sayılı tablonun IV/1-b 
fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması 
gerekmekte olup, bahsi geçen ödemelerin 193 
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ğından ödenecek sigorta tazminatının yukarıda 
belirtilen Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 2 
nci maddesinin parantez içi hükmüne istinaden 
vergilendirilmemesi gerekir.

Ancak, ferdi kaza sigortası kapsamında bulu-
nan sigortalının üçüncü kişi lehine sigorta söz-
leşmesi yapması veya böyle bir kişiyi sonradan 
lehdar tayin etmesi durumunda, sigortalı kişinin 
kaza sonucu ölümü üzerine sigorta şirketince 
mirasçı olmayan üçüncü kişiye ödenecek vefat 
tazminatı maddi ve manevi bir tazminat olarak 
kabul edilemeyeceğinden, ödenecek miktar ivaz-
sız bir iktisap olarak veraset ve intikal vergisine 
tabi tutulacaktır.

4. Birikimli Sigorta Poliçesi Uygulaması:
Bireysel emeklilik sözleşmeleri ve hayat si-

gorta poliçelerine istinaden sigortalının ecelen 
veya kazaen vefat etmesi sonucu sigorta şirke-
tince;

-Mirasçılara ödenen birikim tutarının tereke-
ye dahil edilerek,

-Sigortalının mirasçı olmayan üçüncü kişi-
yi lehdar tayin etmesi halinde, poliçe lehdarına 
ödenecek birikim tutarının ivazsız iktisap olarak,

(Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi 
kapsamında menkul sermaye iradı olarak vergi-
lendirildikten sonra) Veraset ve İntikal Vergisine 
tabi tutulması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, kurumunuz 
bünyesinde çalışmakta iken vefat eden …  ……’ın 
mirasçılarına ödenecek olan,

- Yıllık izin süresine isabet eden ücret, aylık 
maaş ödemesi ve kıdem tazminatı ödemesinin, 
(Kurumunuzun Veraset ve İntikal Vergisi Kanu-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendinde sayılan kurumlardan olmaması nede-
niyle) mirasçılar bakımından terekeye dahil edi-
lecek alacakları olarak veraset ve intikal vergisi-
ne tabi tutulması,

- Ölüm tazminatı ödemesinin herhangi bir 
sözleşmeye veya kanuna dayanılarak yapılması 
durumunda veraset yoluyla intikal kapsamında; 

tan yapılan ödemeler ve harb mamulleriyle şehit 
yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen para-
lar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.» 
hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarında ise,

“Amme idare ve müesseseleri, bankalar, 
bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, 
sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra 
daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzu-
una giren herhangi bir muamele dolayısıyla para 
ve senet verebilmek için evvelemirde verginin 
ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden veril-
miş bir tasdikname talebederler.

Tasdikname ibraz etmeyen hak sahipleri-
nin istihkaklarından, veraset yoluyla intikaller-
de yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde onbeş 
oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan 
sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, 
tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bu-
lundukları yerin mal sandığına yatırmaya ve key-
fiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile 
bildirmeye mecburdurlar.”

hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, 2007/1 Seri No.lu Veraset ve İnti-

kal Vergisi Kanunu Sirküleri/3›de;
“3. Birikimsiz Sigorta Poliçesi Uygulaması:
Hayat sigorta poliçesine istinaden sigortalı-

nın ecelen vefat etmesi sonucu mirasçılarına si-
gorta şirketince yapılan vefat tazminatı ödeme-
lerinin, terekeye dahil edilerek veraset ve intikal 
vergisine tabi tutulması gerekir. Sigorta akdinde 
mirasçı olmayan üçüncü bir şahıs lehdar olarak 
gösterilmiş ise bu takdirde lehdara ödenecek 
miktarın tamamı ivazsız iktisap olarak vergiye 
tabi olacaktır.

Ferdi kaza kapsamında bulunan sigortalının 
kaza sonucu ölümü halinde, sigorta şirketince 
ödenen tazminat, sigortalının yokluğu nedeniyle 
yakınlarının uğrayacakları maddi zarar ve ma-
nevi ızdırabın sigorta sözleşmesine dayanılarak 
kısmen olsun tazmini ve telafisi amacını taşıdı-
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“İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilek-
çenizde, şirketinizin baskı makineleri ve malze-
melerini ithal ettiği, sipariş verilen gün firma-
nız adına proforma fatura düzenlendiği, mallar 
gümrüğe geldiğinde firmanız adına düzenlenen 
tek belgenin nakliyeciye ait özet beyanı olduğu, 
bu belgede ise tutar belirtilmediği, mallardan 
bazılarının millileşmeden yurtiçindeki alıcıya de-
vir edildiği, devrin yapıldığı gün döviz cinsinden 
fatura düzenlendiği, alan firmanın ise gümrük 
mevzuatına göre vergilerini ödeyip alış matrahını 
farklılaştırdığı belirtilerek, bu işlem sonucu olu-
şan tarih ve tutar farklılığının Ba-Bs formlarında 
ne şekilde bildirileceği hususunda görüş talep 
edilmektedir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
nun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin 
Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 
bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 
belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını 
“Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim For-
mu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise 
“Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu 
(Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getiril-
miş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin 
açıklamalar yapılmıştır. 396 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yüküm-
lülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dö-
nemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak 
usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belir-
lenmiştir.

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde, “Bildirim 
mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen 
hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/
veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin bel-
genin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest 
meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pu-

herhangi bir sözleşmeye veya kanuna dayanma-
dan yapılması halinde ise ivazsız intikal kapsa-
mında veraset ve intikal vergisine tabi tutulması,

- Muris adına yaptırılan hayat sigortasının bi-
rikimsiz hayat sigortası olması ve murisin ece-
liyle vefat etmiş olması durumunda, mirasçılara 
yapılacak vefat tazminatı ödemesinin veraset ve 
intikal vergisine tabi tutulması, murisin kaza so-
nucu vefat etmiş olması durumunda mirasçılara 
yapılacak vefat tazminatı ödemesinin Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 
parantez içi hükmüne istinaden vergilendirilme-
mesi; muris adına yaptırılan hayat sigortasının 
birikimli hayat sigortası olması durumunda ise 
mirasçılara yapılacak vefat tazminatı ödemesinin 
veraset ve intikal vergisine tabi tutulması,

gerekmektedir.
Diğer taraftan, bu ödemelerin veraset ve inti-

kal vergisi beyannamesi ile ilgili vergi dairesi mü-
dürlüğüne beyan edilmesi ve vergi dairesince dü-
zenlenecek ilişik kesme belgesinin Kurumunuza 
ibraz edilmesi halinde söz konusu ödemelerden 
herhangi bir tevkifat yapılmadan mirasçılara 
ödenmesi gerekmektedir. İlişik kesme belgesi-
nin ibraz edilmemesi durumunda ise söz konu-
su ödemelerden veraset ve intikal vergisine tabi 
olanlar üzerinden Kurumunuzca veraset yoluyla 
intikallerde yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 15 
oranında tevkifat yapılmak suretiyle kalan kıs-
mın mirasçılara ödenmesi mümkün bulunmakta 
olup, tevkif edilen paranın en geç bir hafta içinde 
en yakın vergi dairesine yatırılması ve durumun 
bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi ge-
rekmektedir.”

Konu: İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden 
Türkiye›de Mukim Firmalara Satılması Halinde 
Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Form-
larında Bildirimi.

Özelgeyi Veren İdare: İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 14.06.2022 
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rinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın 
gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

...
Bildirim formlarında alıcı veya satıcı-

nın vergi kimlik numarası, ithalat işlemle-
rinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise 
“2222222222” olarak kodlanacaktır.” düzenleme-
leri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara 
göre; yurt dışından getirilen malların, gümrükte 
devir işlemine tabi tutulmaksızın, yine aynı fir-
ma tarafından millileştirilmesi halinde verilecek 
Form Ba bildiriminde 418 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ithalata ilişkin 
düzenlemelerin geçerli olacağı tabiidir.

Ancak, yurt dışından getirilen malların, güm-
rükte devir işlemine tabi tutulması amacıyla mil-
lileştirilmeden antrepoya/gümrük bölgesine ko-
nularak bekletilmesi ve/veya gümrükte devir iş-
lemine tabi tutulması durumlarında malları yurt 
dışından getiren mükellef tarafından verilecek 
Form Ba bildiriminde, yurt dışındaki satıcı firma 
tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan 
bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Yurt dışından getirilen malların millileştiril-
meden gümrükte devir işlemine tabi tutulması 
halinde, malları yurt dışından getiren mükellef 
tarafından verilecek Form Bs bildiriminin ise, de-
vir alan firmaya düzenlenen satış faturasında yer 
alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle verilmesi 
gerekmektedir.

Öte yandan, uyumsuzluk yaşanmaması için, 
söz konusu malları gümrükte devir alarak milli-
leştiren firmanın Form Ba bildiriminde devreden 
firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer 
alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 25.01.2021 tarih ve 31375 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan 523 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.
lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan 
değişiklik sonrasında, Vergi Usul Kanunu kapsa-
mında elektronik belge olarak düzenlenen bel-

sulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kay-
dedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi 
ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim 
formlarına dahil edilecektir.” düzenlemeleri yer 
almaktadır.

Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde, 
“Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık 
dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları 
ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak 
had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna 
göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi 
hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet 
alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildi-
rim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma 
katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki 
mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet 
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun 
Tablo II alanında bildirilecektir.” açıklamasına yer 
verilmiştir.

Ayrıca Tebliğin (2.1.) numaralı bölümünde 
ise, “Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin 
mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönem-
ler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/
veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık 
dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme 
tarihi dikkate alınarak belirlenir.” açıklamaları 
yer almakta iken, (2.2.1.) numaralı bölümünde, 
“Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık 
dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın 
birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 
24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak sure-
tiyle göndermekle yükümlüdürler.” açıklamaları-
na yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 08/09/2012 tarih ve 28405 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci mad-
desi ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış 
olup, yapılan değişiklik sonrasında anılan Tebli-
ğin (3.2.2) numaralı bölümünde, “İthalat işlem-
lerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş 
beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemle-
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miktar itibarıyla tespit eden idari muamele ol-
duğu; 21. maddesinde tebliğin, vergilendirmeyi 
ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yet-
kili makamlar tarafından mükellefe veya ceza 
muhatabına yazı ile bildirilmesi olduğu; 34. mad-
desinde, ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerin 
“ihbarname” ile ilgililere tebliğ olunacağı; 35. 
maddesinin birinci fıkrasında da ihbarnameler-
de; sıra numarası ve tanzim tarihi, verginin nev’i, 
mükellefin soyadı, adı (tüzel kişilerde unvanı) ile 
açık adresi, vergilendirme dönemi, verginin mat-
rahı, hesabı ve miktarı, kısa ve açık bir ifade ile 
ikmalen veya re’sen vergi tarhını gerektiren se-
bepler, vergi mahkemesinde dava açma süresi 
ve şeklinin yer alması gerektiği düzenlendikten 
sonra ikinci fıkrasında, takdir komisyonu kararı 
üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re’sen 
takdiri gerektiren inceleme raporunun birer su-
retinin ihbarnameye eklenmesi öngörülmüştür.

Aynı Kanun’un 108. maddesinde ise, tebliğ 
olunan vesikaların esasa müessir olmayan şekil 
hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybet-
meyecekleri, yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesika-
larda mükellefin adının, verginin nevi ve mikta-
rının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin 
hiç yazılmamış olmasının veyahut bu vesikaların 
görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş 
bulunmasının vesikayı hükümsüz kılacağı düzen-
lemesine yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
16. maddesinin 1. fıkrasında, dava dilekçelerinin 
ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vere-
ceği savunma davacıya tebliğ olunacağı, 2. fıkra-
sında da, davacının ikinci dilekçesinin davalıya, 
davalının vereceği ikinci savunmanın da davacıya 
tebliğ edileceği, buna karşı davacının cevap vere-
meyeceği, ancak, davalının ikinci savunmasında, 
davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar 
bulunduğu davanın görülmesi sırasında anlaşılır-

geler 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin dönemden 
itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil 
edilmeyeceğinden, yukarıda bahsedilen faturanın 
elektronik belge kapsamında olması halinde bil-
dirimlere dahil edilmeyeceği tabiidir.

Ayrıca, döviz cinsinden düzenlenen faturala-
rın Türk Lirası karşılığının hesaplanmasına esas 
teşkil etmek üzere fatura düzenlenme tarihin-
deki Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate 
alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu mal alış/satış-
larına ilişkin bilgilerin ilgili dönem bildirimlerine 
dahil edilmemiş olması halinde, hata veya ek-
siklik bulunduğu tespit edilen Form Ba ve/veya 
Form Bs bildiriminde düzeltme yapılması gerek-
tiği tabiidir.”

Yargı Kararı Özetleri*

Konu: Vergi Tekniği Raporu dikkate alına-
rak düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna göre 
düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamesi ile birlikte 
Vergi Tekniği Raporunun mükellefe tebliğ edil-
mesine gerek olmadığı hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 9. Daire
Kararı Tarihi: 28.01.2021 
Esas No: 2019/3864   
Karar No: 2021/362 
“Davalı idare tarafından karar düzeltme di-

lekçesinde ileri sürülen iddialar 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun (Geçici 8. madde-
si uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. 
maddesi uyarınca yerinde görüldüğünden Danış-
tay Dokuzuncu Dairesi’nin 04/12/2018 tarih ve 
E:2016/17119, K:2018/9097 sayılı kararı ortadan 
kaldırıldıktan sonra temyiz istemi incelendi:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 20. madde-
sinde verginin tarhının, vergi alacağını kanunla-
rında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden 
vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı 

* Yargı kararlarının özetleri www.corpus.com.tr adresinden alınmıştır.
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takdir komisyonu kararlarının mükellefe tebliğ 
edildiği ancak, tarh nedenini, matrahın bulunuş 
yöntemini ve tarhiyatın dayanağına ilişkin bilgi 
ve belgelerin gösterildiği vergi tekniği raporu-
nun tebliğ edilmediği görülmektedir. Ana kural 
vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ 
edilmesi olmakla birlikte söz konusu raporun 
ara kararla istenmesi ya da re’sen idarece dava 
dosyasına sunulması üzerine davacı tarafından 
incelenmek ve haklılığını ortaya koymaya yöne-
lik delillerini sunmasına imkan vermek suretiyle 
bu eksikliğin yargılama aşamasında giderilmesi 
mümkündür.

Vergilendirme işlemi yapılırken, Kanuna uy-
gun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu bi-
çimselliğinin ötesine geçilerek, muamelenin ta-
rafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin 
gerçek mahiyetinin araştırılması gerekmektedir. 
Kanun, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasın-
da yemin hariç her türlü delile izin vermiştir. Bu 
deliller, tarafların ikrarı, vergiyi doğuran olayla 
ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi, mu-
amelenin taraflarının ekonomik ve ticari konum-
ları, işyerlerinin durumu, arandığında bulunup 
bulunamamasına ilişkin tespitler olabilir.

Uyuşmazlıkta, davacı hakkında düzenlenen 
2012 yılına ilişkin vergi ziyaı cezalı gelir vergisi 
ihbarnamesinin, 17/10/2014 tarih ve 2014-A-
793/41 sayılı vergi inceleme raporuyla birlikte 
davacıya tebliğ edilmesi üzerine yasal süresinde 
dava açılmıştır.

Olayda vergi inceleme raporunun ve vergi 
ceza ihbarnamelerinin tebliğ edildiği görüldü-
ğünden; vergi tekniği raporunun ihbarname ile 
birlikte tebliğ edilmemesi, davacı hakkında tesis 
edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa 
etkili bir şekil hatası teşkil etmemektedir. Kaldı 
ki; ihbarname ekinde ayrıca tebliğ edilmeyen ver-
gi tekniği raporunun 2577 sayılı Kanun’un 20. ve 
21. madde hükümleri uyarınca, ara kararıyla is-
tenmesi ya da re’sen idarece dava dosyasına su-
nulması üzerine davacı tarafından incelenmek ve 

sa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilece-
ği belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un 20. maddesinde de, Danıştay, 
bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mah-
kemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her 
çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapacakları, 
mahkemelerin belirlenen süre içinde lüzum gör-
dükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bil-
gilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yer-
lerden isteyebilecekleri, bu husustaki kararların, 
ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesinin 
mecburi olduğu, 21. maddesinde ise, dilekçeler 
ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgelerin, 
bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkan bu-
lunmadığına mahkemece kanaat getirilmesi du-
rumunda, kabul ve diğer tarafa tebliğ edileceği, 
bu belgelerin duruşmada ibraz edilir ve diğer ta-
raf cevabını hemen verebileceğini beyan eder ve-
ya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ 
edilmeyeceği açıklanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümle-
ri uyarınca; idari yargılamada re’sen inceleme 
ilkesi geçerli olup, bu ilke uyarınca yargı yerle-
rinin görülmekte olan davalara ilişkin her türlü 
bilgi ve belgeyi isteme ve inceleme hakkı bulun-
makta öte yandan; silahların eşitliği ve iddia ve 
savunmalar ile deliller karşılıklı olarak davanın 
taraflarına tebliğ edilmekte dolayısıyla ilgililer, 
haklarında tesis edilen dava konusu idari işlemi 
ve bu işlemin tesis edilme sebeplerini, idarelerin 
dayandığı mevzuat hükümleri ve yine kendilerine 
ilişkin olarak idarelerin uhdesinde bulunan bilgi 
ve belgeleri öğrenmekte dolayısıyla dava dilek-
çelerinde veyahut kendilerine tebliğ edilen sa-
vunma ve eki bilgi ve belgelere karşı verecekleri 
ikinci dilekçelerde bu bilgi ve belgelerde yazılı ol-
gulara göre gerekli açıklamaları özgür bir biçim-
de yapabilmekte dolayısıyla Anayasa ile güvence 
altına alınan hak arama ve savunma hakkı özgür 
ve kısıntısız bir biçimde kullanılabilmektedir.

Uygulamada, genellikle vergi tekniği raporu-
na atıfla düzenlenen vergi inceleme raporları ve 
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verdiği muhtasar beyannameye istinaden katkı 
sermayesine dahil edilecek borçlanma kredisi 
üzerinden hesaplanan faizler için %1 üzerinden 
hesaplanıp ödenen vergi kesintisinin terkini ve 
ödeme tarihinden itibaren işleyen ticari faizi ile 
tarafına iadesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Vergi 
Mahkemesince verilen kararda; mülga ve me-
ri Yönetmelik hükümlerine bakıldığında, her ne 
kadar 03/02/2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2009/14593 saplı Bakan-
lar Kurulu Kararının 1. maddesinin 5-b bendinde, 
üzerinden %1 oranında vergi kesintisi yapılacağı 
kararlaştırılan ikincil sermaye benzeri krediler 
kavramı, 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Bankaların Özkaynakla-
rına İlişkin Mülga Yönetmelik’in 8. maddesinde 
düzenlenmiş ve fakat söz konusu Yönetmelik 
05/09/2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile 
yürürlükten kaldırılmış ise de; 05/09/2013 tarih 
ve 28756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yö-
netmelik ile ikincil sermaye benzeri kredilerin 
sadece kavram olarak kaldırılmış olduğu, bu 
kavramı tanımlayan unsurların esasında kaldı-
rılmayıp yürürlükte olan söz konusu Yönetmeli-
ğin 8. maddesinde “Katkı Sermaye” başlığı altına 
alınarak tekrar düzenlendiği görülmüş olup, bu 
durumda yürürlükte olan söz konusu Yönetmeli-
ğin 8. maddesinde yer alan düzenlemenin mülga 
Yönetmelikte yer alan ikincil sermaye benze-
ri krediler ile aynı kapsamda değerlendirilmesi 
gerektiği sonucuna varılmakla 2009/14593 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen oran 
(%1) üzerinden yapılarak ödenen dava konusu 
vergi kesintisinde yasal isabetsizlik görülmediği 
sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle da-
vanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı tarafın-
dan, meri mevzuatta sermaye benzeri ikincil 
kredi tanımı kalmadığı halde bu durum dikkate 
alınmaksızın vergi kesintisi yapıldığı, yasada ve 

haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin su-
nulmasına imkan vermek suretiyle bu eksikliğin 
yargılama aşamasında giderilmesi de her zaman 
mümkündür.

Bu durumda, vergi tekniği raporu da ince-
lenmek suretiyle uyuşmazlığın esası incelenerek 
bir karar verilmesi gerekirken, anılan gerekçeyle 
cezalı tarhiyatın kaldırılmasına hükmeden mah-
keme kararında hukuka uygunluk bulunmamak-
tadır.

Diğer yandan, davalı vergi dairesi müdürlü-
ğünce sunulan 28/06/2016 tarih ve 19642 sayılı 
yazı ile dava konusu cezalı tarhiyatın terkin edi-
lip 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin vergi ziyaı cezalı 
gelir vergisi tarhiyatlarının yenilenerek yeniden 
ihbarname düzenlendiği ve tarhiyatın dayanağı 
vergi inceleme raporları ile 17/10/2014 tarih ve 
2014-A-793/31 sayılı vergi tekniği raporunun da-
vacıya 17/06/2016 tarihinde tebliğ edildiği beyan 
edilmiştir.

Uyap üzerinden yapılan incemede 2011 yılına 
ilişkin vergi ziyaı cezalı gelir vergisi tarhiyatına 
karşı davacı tarafından … Vergi Mahkemesi’nin 
E:… sayılı dosyasında açılan davanın ise, … tarih 
ve K:… sayılı kararla reddedildiği görülmüş olup, 
Vergi Mahkemesince yeniden verilecek kararda 
bu hususun da göz önüne alınacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabu-
lüne, … Vergi Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… 
sayılı kararının bozulmasına, 28/01/2021 tarihin-
de oybirliğiyle karar verildi.”

Konu: Katkı sermayesine dahil edilecek 
borçlanma kredisi üzerinden hesaplanan faizler 
üzerinden yapılan vergi kesintisinde yasaya aykı-
rılık bulunmadığı hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire 
Kararı Tarihi: 03.04.2019 
Esas No: 2015/3702 
Karar No: 2019/2548
“Dava konusu istem: Davacı tarafından, 

2014/4 dönemine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla 
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si uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. 
maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ 
tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün 
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
03.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Konu: Mahkeme kararı üzerine düzenlenen 
iki nolu vergi ceza ihbarnamesine karşı açılan 
davanın reddi nedeniyle düzenlenen ödeme em-
rinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire 
Kararı Tarihi: 01.10.2019 
Esas No: 2016/14421 
Karar No: 2019/5790
“İstemin Konusu : İstanbul 8. Vergi Mah-

kemesinin 25/02/2016 tarih ve E:2015/1657, 
K:2016/339 sayılı kararının temyizen incelenerek 
bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:
Dava Konusu İstem : Davacı şirket adına 

düzenlenen 12/05/2015 tarih ve 2015/188 sayılı 
ödeme emrinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ver-
gi Mahkemesince verilen kararda; davacı adına, 
hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına 
dayanılarak 2008 ve 2009 takvim yılları için vergi 
ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatları ya-
pıldığı, söz konusu tarhiyatların İstanbul 8. Vergi 
Mahkemesi nezdinde dava konusu edildiği, Mah-
kemelerinin 26/12/2014 tarih ve E:2014/518, 
K:2014/2726 sayılı kararı ile davanın kısmen 
kabulüne, kısmen reddine karar verildiği, bu 
karar üzerine davalı idarece 2 nolu ihbarname-
ler düzenlenerek davacıya tebliğ edildiği, 2 nolu 
ihbarnamelere karşı açılan davanın da ret ile so-
nuçlandığı, dava konusu ödeme emrinin 2 nolu 
ihbarnameler içeriğiyle örtüştüğü, dolayısıyla 
kamu alacağının vadesinde ödenmemesi üzerine 
tahsili amacıyla düzenlenen dava konusu ödeme 
emrinde yasaya aykırılık bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddi-
ne karar verilmiştir.

yönetmeliklerde yeri bulunmayan bir kredi tanı-
mına göre vergi kesintisi yapılamayacağı, krediyi 
veren kurumun banka olması nedeniyle stopajın 
%0 olması gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması : Davalı idare ta-
rafından, 05/09/2013 tarih 28756 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak 01/01/2014 tarihinde 
yürürlüğe giren Yönetmeliğin 7. maddesinin ikin-
ci fıkrasında sayılan şartları taşıyan borçlanma 
araçlarının ilave ana sermaye hesaplamasına 
dahil edilecek borçlanma araçları olarak, 8. mad-
desinin 2. fıkrasında sayılan şartları taşıyan borç-
lanma araçlarının katkı sermaye hesaplamasına 
dahil edilecek borçlanma araçları olarak kabul 
edildiği, Yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan 
borçlanma araçlarının mülga yönetmelik kapsa-
mındaki ikincil sermaye benzeri borçlar ile aynı 
kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, BBDK’nın 
da görüşünün bu yönde olduğu belirtilerek iste-
min reddi gerektiği savunulmaktadır.

Hukuki Değerlendirme :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai ka-

rarlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu›nun 49. mad-
desinde yer alan sebeplerden birinin varlığı 
hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uy-
gun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri 
kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görül-
memiştir.

Karar Sonucu :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. Temyize konu İstanbul 10. Vergi Mah-

kemesinin 30/12/2014 tarih ve E:2014/1399, 
K:2014/3014 sayılı kararının onanmasına,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üze-
rinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilme-
sine,

5. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. madde-
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desinde yer alan sebeplerden birinin varlığı 
halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uy-
gun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri 
kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görül-
memiştir.

Karar Sonucu :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. Temyize konu İstanbul 8. Vergi Mahke-

mesinin 25/02/2016 tarih ve E-.2015/1657, 
K:2016/339 sayılı kararının onanmasına,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üze-
rinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilme-
sine,

5. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. madde-
si uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. 
maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ 
tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün 
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
01.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı tarafından, 
resen tarh edilen vergiler, cezalar ve gecikme 
faizlerinin tahsili amacıyla açılmış dava derdest 
iken 2. defa ödeme emri düzenlendiği, idarenin 
aynı alacağa ilişkin olarak daha önce ödeme em-
ri gönderdiği, bu ödeme emrine karşı İstanbul 5. 
Vergi Mahkemesinde 2014/1667 dosyası altında 
dava açıldığı, davalı idarenin verdiği davaya cevap 
dilekçesinde “ödeme emrinin dayanağı ihbarna-
meler İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 2014/518 
dava konusu olduğundan ...müdürlüğünce kal-
dırıldığı..” beyanları üzerine Mahkemece karar 
verilmesine yer olmadığı kararı verildiği, bir sü-
re sonra yeniden ödeme emri düzenlenmesinin 
kötü niyetli bir yaklaşım olduğu, dava açılmakla 
tahsil işleminin kendiliğinden durduğunun kanu-
nun açık hükmü olduğu, kararın bozulması ge-
rektiği ileri sürülmektedir.

Hukuki Değerlendirme :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai ka-

rarlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu›nun 49. mad-
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Ağustos 1 Ağustos 2022
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 
Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin 
Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve 
Ödemesi
Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Ba)
Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Bs)
Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

9 Ağustos 2022
16-31 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz 
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Ağustos 2022
16-31 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine 
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemes

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

17 Ağustos 2022
2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici 
Vergisinin Beyanı ve Ödemes
2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum 
Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

24 Ağustos 2022
1-15 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz 
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ağustos 2022
1-15 Ağustos 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine 
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2022
Temmuz 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Temmuz 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. 
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 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 Ağustos 2022
Temmuz 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Temmuz 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin 
Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Ba)
Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin 
Bildirim Formu (Form Bs)
2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş 
Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter 
Beratlarının Yüklenmesi
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 
Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş 
Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter 
Beratlarının Yüklenmesi
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş 
Mükelleflerin, Haziran 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.



182

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



188

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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