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iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken 

faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesap-
larda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 
karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 
aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 
%3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
-Kararın 2’nci maddesi ile 22.07.2006 tarihli 

ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
eki Kararın geçici 3’üncü maddesinde yer alan 
“31.05.2021” ibareleri “31.07.2021” şeklinde de-
ğiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik sonucunda;

23.12.2020 tarihi ile 31.07.2021 tarihi (bu ta-
rih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tara-
fından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edi-
len gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının ban-
kalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen 
gelir ve kazançlara bu Kararın 1’inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı 
alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşa-
ğıdaki şekilde uygulanır.

4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
01.06.2021 tarih ve 31498 (mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-
nu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat 
oranlarının belirlenmesine yönelik 01.06.2021 
tarihli ve 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ya-
yımlanmıştır.

-Karar’ın 1’inci maddesi ile 22.07.2006 tarihli 
ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-
nın eki Kararın geçici 2’nci maddesinde yer alan 
“31.05.2021” ibareleri “31.07.2021” şeklinde de-
ğiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik sonucunda;

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih ile 31.07.2021 tarihleri 
arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu 
tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek 
faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1’inci madde-
sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) nu-
maralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki 
şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar 

(6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 

%3,
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film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi 
oranları 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
uygulanmak üzere % 0 olarak tespit edilmiştir.

4062 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Ga-

zete’de mal ve hizmetlere uygulanacak katma 
değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda 
değişiklik yapılmasına dair 01.06.2021 tarih ve 
4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’ın 1’inci maddesi ile  
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve 
Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 
Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın geçici 6’ncı 
maddesinde yer alan “31.05.2021” ibareleri 
“31.07.2021”  şeklinde değiştirilmiş ve aynı mad-
denin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldı-
rılmıştır. Buna göre;

 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);
a) İşyeri kiralama hizmeti,
b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar 

ve lunapark giriş ücretleri,
c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında 

verilen organizasyon hizmetleri,
ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzel-

lik salonunda verilen hizmetler,
d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünleri-

nin onarım ve tamiratı,
e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile 

ayakkabı boyama hizmetleri,
f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşya-

sı ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,
g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,
ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletle-

rin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buz-

dolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 
fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler 
hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, 
CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) 
bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağ-
lanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara 
sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan ge-
lirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutu-
lanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar-
dan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulan-
ların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 
%3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların el-
den çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

23.12.2020 tarihi ile 31.07.2021 tarihi (bu ta-
rih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, kar-
ma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest 
fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım 
fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir 
ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi 
ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

-01.06.2021 tarih ve 4027 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı’nın;

1’inci maddesi, 01.06.2021 tarihinden itiba-
ren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygu-
lanmak üzere yayımı tarihinde,

2’nci maddesi, 01.06.2021 tarihinden itibaren 
iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen 
tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazanç-
lar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 
01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen ya-
tırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 01.06.2021 tarih ve 4061 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı gereğince yerli ve yabancı 
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Öte yandan söz konusu Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma 
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Ka-
rar’ın geçici 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) 
bendi yürürlükten kaldırıldığından “B) DİĞER 
MAL VE HİZMETLER’’ bölümünün 25’inci 
sırasında yer alan geceleme hizmetleri”ne 
tanınan vergi oranı indirimi 31.05.2021 tarihinde 
sona ermiştir.

4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Ga-

zete’de Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü mad-
desinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 
12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının eki Karar ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan tev-
kifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 
2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 
Karar’da belirlenen tevkifat oranlarının belirlen-
mesine yönelik 01.06.2021 tarih ve 4063 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Gelir vergisi oranının tespitine ilişkin;
23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı’nın 1’inci maddesi gereğince Gelir Ver-
gisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan 
tevkifat nispetleri hakkındaki 12.01.2009 tarihli 
ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

“5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların 
kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve dernek-
lere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığın-
da bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve 
kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplo-
matik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin ki-
ralanması karşılığında bunlara yapılan kira öde-
melerinden % 20,”

01.06.2021 tarih ve 4063 sayılı Cumhur-

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termo-
sifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi 
ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malze-
meler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı 
(malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve 
onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, 
saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri 

ile hamallık hizmetleri,
o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yı-

kanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait 
koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malze-
meler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, 
onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler 
hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZ-
METLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dı-
şındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere 
isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,
s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” 

bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar ha-
riç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozis-
yonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli-
nin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek 
teslimleri,

için %8 vergi oranı uygulanacaktır.
31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih da-

hil);
a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZ-

METLER” bölümünün 16’ncı sırasında yer alan 
giriş ücretleri,

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZ-
METLER” bölümünün 24’üncü sırasında yer alan 
yeme-içme hizmetleri,

için %1 vergi oranı uygulanacaktır.
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1- KDV Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu
Tutulabileceklerin Belirlenmesi
KDV Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçün-

cü paragrafının (b) bendinde kısmi tevkifat uygu-
laması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere 
sorumlu tutulan “Belirlenmiş Alıcılar” belirlenmiş 
olup 36 Seri No’lu Tebliğin 1’inci maddesi ile bu 
kapsama “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ku-
rulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik 
şirketleri” de alınmıştır. Buna göre Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve 
kuruluşları ile emeklilik şirketleri KDV uygulama-
sında belirlenmiş alıcılar kapsamına alındığından 
tevkifata tabi mal hizmet alımlarında buna ilişkin 
yapacakları ödemelerden KDV tevkifatı yapacak-
lardır. Söz konusu bu değişiklik 01.07.2021 tari-
hinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2- Diğer Hizmetler Kapsamında KDV
Tevkifatının Belirlenmesi
KDV Tebliği’nin “(I/C-2.1.3.2.13.) Diğer Hiz-

metler” başlıklı bölümünde KDV mükellefleri 
tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kap-
samındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla 
kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner ser-
mayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasü-
rans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişi-
liği 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 uygulanacağı hüküm altına alınmış olup 
36 Seri No’lu Tebliğ’in 2’nci maddesi ile bu bö-
lümde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum 
ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu 
kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve re-
asürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans 
ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve 
aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hü-
küm eklenmiştir.

başkanı Kararı eki Karar’ın 1’inci maddesi ile 
12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının eki Karar’a geçici 2’nci madde-
sindeki “31.05.2021” ibaresi “31.07.2021” şek-
linde değiştirilmiştir. Buna göre 01.01.2021 tari-
hinden 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
yapılan ödemelerde 2009/14592 sayılı Karar’ın 
1’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı 
bendinin  (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan 
oranlar % 10 olarak uygulanacaktır.

Kurumlar vergisi oranın tespitine ilişkin;
 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı’nın 3’üncü maddesi gereğince sayılı Ku-
rumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde 
yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 
tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fık-
rasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmişti.

“2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralan-
ması karşılığında bunlara yapılan kira ödemele-
rinden % 20,”

01.06.2021 tarih ve 4063 sayılı Cumhurbaşka-
nı Kararı eki Karar’ın 1’inci maddesi ile 12.01.2009 
tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının eki Karar’a geçici 2’nci maddesinde-
ki“31.05.2021” ibaresi “31.07.2021” şeklinde 
değiştirilmiştir. Buna göre 01.01.2021 tarihinden 
31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapı-
lan ödemelerde 2009/14594 sayılı Karar’ın 1’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendin-
de yer alan oran % 10 olarak uygulanacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde
Değişiklik Yapılması
03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Ga-

zete’de 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Da-
ir Tebliğ (36 Seri No’lu Tebliğ) yayınlanmış olup 
anılan Tebliğ İle KDV Genel Uygulama Tebliği’n-
de (KDV Tebliği) yapılan değişiklikler aşağıda alt 
başlıklar halinde açıklanmıştır.
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olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapıl-
masının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekil-
de hareket edilir:

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı 
vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği 
şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili be-
yannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi 
dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce 
iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, 
gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksı-
zın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini 
yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edi-
len KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden 
düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme fa-
izi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mü-
kelleften aranır.”

5- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına
Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde
İstisna
KDV Tebliği’nin II/B-7.2.1. bölümünün ikinci 

paragrafının birinci cümlesinde yer alan “bu mal 
ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları fa-
turayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamın-
da yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 
11A)’da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve 
imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.” ibaresi 
36 Seri No’lu Tebliğ’in 5’inci maddesi ile “İstisna 
kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen 
ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal 
ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair 
Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi 
alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güven-
lik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen 
yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin 
belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)›da yer alan yet-
kili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edi-
leceği bir belge verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yine KDV Tebliği’nin II/B-7.2.2. bölümünün 
dördüncü paragrafının birinci cümlesinde yer 
alan “Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai 

“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen 
ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenle-
nen sağlık hizmetleri hariç)”

Söz konusu bu değişiklik 01.07.2021 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girecektir.

3- Tevkifat Sınırının Belirlenmesi
KDV Tebliği’nin “2.1.3.4.1. Tevkifat Uygula-

masında Sınır” başlıklı bölümüne göre kısmi tev-
kifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin 
KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, 
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın 
aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden 
tevkifat yapılır.

36 Seri No’lu Tebliğ’in 3’üncü maddesi ile 
tevkifat uygulamasında sınır 2.000 TL olarak be-
lirlenmiştir. Söz konusu bu değişiklik 01.07.2021 
tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

4- Tevkifat İşlemlerinde Düzeltme
KDV Tebliği’nin “2.1.4.1. Mal İadeleri” bölü-

münde tevkifata tabi mal teslimlerinde mal iade 
işlemlerinde KDV tevkifatı yönünden yapılması 
gereken işlemler açıklanmış olup 36 Seri No’lu 
Tebliğ’in 4’üncü maddesi ile 2.1.4.1. bölümün so-
nuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 
dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat 
uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde 
gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilme-
yen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade 
amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. 
Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve 
satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek 
şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. 
Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edil-
mesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, 
bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen 
alıcıya iade edilir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasın-
dan kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan 
sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin 
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ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz tica-
retiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi 
olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kap-
samında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında 
esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el 
motorlu kara taşıtı veya taşınmazların teslimin-
de matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan 
tutardır.

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler aynı bö-
lümün beşinci paragrafında Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi 
alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârların 
olduğu açıklanmış olup taşınmaz ticareti ile işti-
gal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış 
olanların, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeli-
ğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile 
sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel 
matrah uygulayabilecekleri açıklanmıştır.

36 Seri No’lu Tebliğ’in 8’inci maddesi ile söz 
konusu bölümün beşinci paragrafının sonuna 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bu-
lunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimen-
kul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksı-
zın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler-
den sayılırlar.”

8- Finansman Gider Kısıtlamasında
Yüklenilen KDV
Bilindiği üzere 04.02.2021 tarih ve 31385 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 
tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ge-
reğince;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi 
hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları 
öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine ek-
lenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kay-
naklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr pa-
yı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider 
ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider 
olarak indirilmesi,

mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf 
edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı 
bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek duy-
duğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de 
yer alan biçimde onaylar.” ibaresi 36 Seri No’lu 
Tebliğ’in 6’ncı maddesi ile “Ulusal güvenlik ku-
ruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin 
üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve 
hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından 
inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişik-
likleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin 
ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin 
istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İda-
resi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. 
Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik 
kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan 
biçimde onaylar.” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu bu değişiklikler 01.07.2021 tari-
hinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6- Basılı Kitap ve Süreli Yayınların
Tesliminde İstisna
KDV Tebliği’nin B.17. bölümünde KDV Ka-

nunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(n) bendine göre, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sa-
yılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç 
olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tes-
liminin 22.02.2019 tarihinden itibaren geçerli ol-
mak üzere KDV’den istisna olduğu açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin 17.1. bölümünde ise söz konu-
su istisnanın kapsamı açıklanmış olup 36 Seri 
No’lu Tebliğ’in 7’nci maddesi ile “Uluslararası 
Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan bo-
yama ve etkinlik kitapları” bu kapsama alınmış 
olup aynı bölümün beşinci paragrafında yer alan 
“Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak 
değiştirilmiştir.

7- İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde
Özel Matrah Şekli
KDV Tebliği’nin III/A-4.9. bölümüne göre; 
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3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü-
nün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

KDV Tebliği’ne eklenen bu hükümle birlik-
te Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 
birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendi gereğince vergi matrahının 
tespitinde indirimi kabul edilmeyen yatırımın 
maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan 
yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 
farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altın-
da yapılan gider ve maliyet unsurları toplamı-
nın %10’una denk gelen bu harcamalara ilişkin 
KDV’ler genel hükümler çerçevesinde hesapla-
nan KDV’den indirilebilecektir.

9- İade Hakkının İndirim Yoluyla
Kullanılması
KDV Tebliği’nin IV/D-1. bölümüne göre iade 

hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin 
bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri 
nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek 
yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulun-
maları mümkün olup mükelleflerin iade hakkı 
doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettik-
leri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının 
indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunma-
ları ise mümkün değildir.

36 Seri No’lu Tebliğ’in 10’uncu maddesi ile 
söz konusu bölüme eklenen hükümle birlikte, 
aynı vergilendirme döneminde birden fazla 
konuda veya işlem türünde iade hakkı bulu-
nan mükelleflerin bunların bazıları için iade 
hakkını kullanmaması mümkündür.

Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
08.06.2021 tarih ve 31505 sayılı Resmi Gaze-

te’de 13 Sıra A Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği 
Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayımlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hü-
kümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuru-
luşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman 
şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları 
öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine ek-
lenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kay-
naklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr pa-
yı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider 
ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum 
kazancının tespitinde indirimi,

 kabul edilmez.
Gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitine 

ilişkin olarak getirilen bu hükümler 01.01.2021 
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme döne-
mi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girmiştir.

36 Seri No’lu Tebliğ’in 9’uncu maddesi ile 
KDV Tebliği’nin  (III/C-2.1.) bölümünde yer alan 
“ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 
numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir 
kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yöne-
lik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi 
hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğru-
dan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler 
için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılama-
ması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili gider-
ler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde 
kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin 
verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 
9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurla-
rından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 
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- 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce verilen idari para cezaları

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil da-
iresine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i 
amme alacakları (adli para cezaları hariç),

- İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıt-
larda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı 
hâlde işletmede bulunmayan

• emtia  • kasa mevcudu 
• makine  • ortaklardan alacaklar 
• teçhizat 
• demirbaş

-30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) ön-
ce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 
doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dai-
releri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümle-
rine göre takip edilen

• gümrük vergileri
• idari para cezaları 
• faizler
• gecikme faizleri 
•gecikme zammı alacakları

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 
daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kap-
samında takip edilen ve bu Kanunun yayım 
tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde 
belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk 
ettiği hâlde ödenmemiş olan  alacaklar 

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takip edilen ve vadesi 30/4/2021 
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenme-
miş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

- Belediyelerin; 213 sayılı Kanun kapsa-
mına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu ta-
rih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan 
vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken 
beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağ-
lı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gaze-

te’de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun yayımlanmıştır. Söz konusu 
Kanunda bazı alacaklar yeniden yapılandırılma-
sına ve vergi mükelleflerinin matrah ve vergi ar-
tırımına ilişkin hükümler açıklanmıştır Yine söz 
konusu Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 
31’inci maddesine eklenen ek hükümlerle birlik-
te aktife kayıtlı olan taşınmaz ve amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi im-
kanı getirilmiştir.

Söz konusu Kanunda yer alan hükümlerin 
özetlerine aşağıda alt başlıklar halinde yer veril-
miştir.

1-Alacakların Yeniden Yapılandırılması
1.1- Kapsamı 
7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandı-

rılacak olan alacaklara anılan Kanun’un 1’inci 
maddesinde yer verilmiştir. Buna göre kanun 
kapsamında yeniden yapılandırılacak alacaklara 
aşağıdaki yer verilmiştir.

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına 
giren;

• 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki 
dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin 
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme fa-
izleri, gecikme zamları,

• 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihin-
den (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, ge-
cikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden mo-
torlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

• 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezaları,
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zammından ibaret olması hâlinde gecikme zam-
mı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alı-
narak hesaplanacak tutarın, 7326 sayılı Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara 
bağlı gecikme zamlarının tamamının,

c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan Kanun 
kapsamındaki idari para cezalarının tamamı ile 
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zam-
mı gibi fer’i amme alacakları yerine 7326 sayılı 
Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranları esas alınarak hesaplanacak tuta-
rın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan 
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutarın, 7326 sayılı Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı 
fer’ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yu-
karıdaki bentlerin dışında kalan asli amme ala-
caklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu 
alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan 
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutarın, 7326 sayılı Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan 
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gi-
bi fer’i amme alacaklarının tamamının,

d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu 
Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkın-
da Kanunun 1’inci ve 2’nci maddeleri gereğince 
ödenmesi gerektiği hâlde 7326 sayılı Kanunun 
yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların 
bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736 
sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki ora-
nındaki faiz alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 
tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk 
eden vergi (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden 
emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde 
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 
hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecik-
me faizleri, gecikme zamları, bunların dışın-
da kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında 
takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi iti-
barıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i am-
me alacakları,.

1.2- Kesinleşmiş Alacakların
Yapılandırılması
-Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarele-

rine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafın-
dan takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı 
tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergi-
lerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara 
bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı ta-
rihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş ala-
cağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde 
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7326 sayı-
lı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi 
ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile 
aslı 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce 
ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı 
gecikme zamlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir 
vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi ceza-
ları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının 
%50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine 7326 
sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE ay-
lık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme 
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itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mü-
kellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı 
alacaklar için mükelleflerce 7326 sayılı Kanunda 
öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunul-
ması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsa-
mında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren 
alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacak-
ların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi ka-
bul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların 
7326 sayılı Kanunda öngörülen süre ve şekilde 
ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik 
yapılmaz.

Yukarıda belirtilen madde hükmünden yarar-
lananlar, ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirim-
lerden yararlanamazlar. Yine madde hükmünden 
yararlanmak isteyen borçluların maddede be-
lirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, 
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun 
yollarına başvurmamaları şarttır.

1.3-Kesinleşmemiş Veya Dava
Safhasında Bulunan Alacaklar
7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde ke-

sinleşmemiş veya dava safhasında bulunan ala-
cakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıkla-
malara yer verilmiştir.

1.4-İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında
Bulunan İşlemler
7326 sayılı Kanun’un kapsadığı dönemlere 

ilişkin olarak, söz konusu Kanunun yayımı tari-
hinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanama-
mış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve ta-
hakkuk işlemlerine 7326 sayılı Kanunun matrah 
ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlan-
masından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile 
bu tutara gecikme faizi yerine 7326 sayılı Kanu-
nun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu 
tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine be-

Bu hükümler ihtirazi kayıtla verilen beyanna-
meler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hak-
kında da uygulanır.

-7326 sayılı Kanun kapsamında ödenecek 
olan motorlu taşıtlar vergisi, 2918 sayılı Karayol-
ları Trafik Kanununa göre verilen trafik idari para 
cezası, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Mü-
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün 
Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili ge-
reken geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu ala-
caklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutar ile katsayı tutarının en az %10’unun 
ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal 
edilmemiş olması koşuluyla 7326 sayılı Kanunda 
belirtilen ödeme süresi sonuna kadar Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 
(d) fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hüküm her bir 
taşıt için ayrı ayrı dikkate alınır.

- Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara 
kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçı-
larının, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı ben-
dinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki 
kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen 
özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin ve-
rilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandı-
rılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ek-
li (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer 
alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi, vadesi 
01.10.2020 tarihinden sonra gelen katma değer 
vergisi ve bu vergilere ait beyannameden doğan 
damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme fai-
zi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı 
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın tamamının öden-
mesi şarttır.

- 7326 sayılı Kanunun kapsadığı dönemle-
re ilişkin olup 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi 
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- 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itiba-
rıyla, Vergi Usul Kanunu’nun tarhiyat öncesi 
uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde 
bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş 
ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla bir-
likte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe 
tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde 
hükmü uygulanır.

- 7326 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile bu 
madde hükmünden yararlananlar, ayrıca Vergi 
Usul Kanunu’nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaş-
ma, vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanu-
nun uzlaşma, 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme 
indirimi ile  8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 75 inci maddesindeki indirim 
hükümlerinden yararlanamazlar.

- Yukarıda belirtilen hükümlerden yarar-
lanılabilmesi için madde kapsamında ödeme 
başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava 
açılmaması şarttır.

2- Matrah ve Vergi Artırımı
Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlere 

7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer veril-
miş olup aşağıda vergi türleri itibariyle açıklan-
mıştır.

2.1-Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah
Artırımı
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 7326 

sayılı Kanun kapsamında ilgili vergi dairelerine 
verdikleri yıllık beyannamelerinde vergiye esas 
olan matrahlarını 31.08.2021 tarihine kadar 
arttırabileceklerdir. 

7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belir-
tilen süre ve şekilde matrah artırımında bulunan 
mükellefler artırımda bulunulan yıllar için yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara 
ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra baş-
ka bir tarhiyat yapılmaz.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
matrah artırımına ilişkin hükümlerden yarar-
lanabilmesi için artırılan matrah üzerinden he-

lirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar 
hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi 
aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; 
ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit 
ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak 
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit tak-
sitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, 
vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın 
%75’inin, vergilere 7326 sayılı Kanunun yayımı 
tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve 
vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden 
vazgeçilir. 

- 7326 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere 
ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi 
ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, ce-
zanın %25’ini yukarıda belirtilen süre ve şekilde 
ödemeleri hâlinde cezanın kalan %75’inin tahsi-
linden vazgeçilir.

- 7326 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere 
ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şart-
ların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden 
verilen beyannameler için kesilen ve 7326 sayılı 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş 
olan vergi cezaları hakkında bu madde hükümleri 
uygulanır. Şu kadar ki asla bağlı vergi cezalarının 
bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebil-
mesi için verginin 7326 sayılı bu Kanunun yayımı 
tarihinden önce ödenmiş olması veya 7326 sayılı 
Kanunun 2’nci maddesine göre ödenmesi şarttır.

- 7326 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere 
ilişkin olarak Kanunun yayımı tarihinden önce 
tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten 
sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir 
komisyonu kararları ve vergi inceleme raporla-
rı üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. 
Yapılan tarhiyat üzerine bu maddenin birinci ve 
ikinci fıkralarında belirtilen şekilde belirlenen tu-
tarın, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ta-
mamen ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden 
yararlanılır.
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Kurumlar Vergisi İçin

Yıl Tutar

2016 94.000  TL

2017 99.600 TL

2018 105.800 TL

2019 112.400 TL

2020 127.500 TL

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, GVK’nın 
geçici 61’inci maddesine göre vergi tevkifatına 
tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulun-
ması hâlinde, vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar 
üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla 
ilişkin olarak artırılması şarttır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, GVK’nın ge-
çici 61’inci maddesinde yer alan vergi tevkifatına 
tabi kazanç ve iratları muhtasar beyanname ile 
beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin 
olarak vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap 

-Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari 

kazançtan oluşan mükellefler için vergilendir-

meye esas alınacak asgari matrah, bilanço esa-

sına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş 

tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, 

- Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradın-

dan oluşanlar için 1/5’inden, 

-Geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi 

mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre 

defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan,

 az olamaz.

2.1.2- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
Kurumlar vergisi mükelleflerinin matrahı ar-

tırımı yapılacak dönemlere ilişkin ilgili kurumlar 

vergisi beyannamesinde matrah beyan etmemiş 

olmaları halinde (zarar, indirim, istisna veya be-

yanname verilmemesi nedeniyle) artırdıkları tu-

tarlar aşağıda belirtilen tutarlardan az olamaz.

- 2019 takvim yılı için %20,
- 2020 takvim yılı için %15,
oranından az olmaması gerekmektedir.

2.1.1-Gelir Vergisi Matrah Artırımı
Gelir vergisi mükelleflerinin matrahı artırımı 

yapılacak dönemlere ilişkin ilgili gelir vergisi be-
yannamesinde matrah beyan etmemiş olmaları 
halinde (zarar, indirim, istisna veya beyanname 
verilmemesi nedeniyle) artırdıkları tutarlar aşa-
ğıda belirtilen tutarlardan az olamaz;

saplanan vergileri ödemeleri şarttır. Söz konusu 
vergilerin ödenmemesi halinde ilgili hükümden 
yararlanılamayacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş 
oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla 
verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını 
31.08.2021 tarihine kadar arttırabilirler. Bu kap-
samda artıracak matrahları;

- 2016 takvim yılı için %35, 
- 2017 takvim yılı için %30, 
- 2018 takvim yılı için %25, 

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan ve Serbest 

Meslek Erbabı
Yıl Tutar Yıl Tutar

2016 31.900 TL 2016 47.000 TL

2017 33.200 TL 2017 49.800 TL

2018 35.250 TL 2018 52.900 TL

2019 37.500 TL 2019 56.200 TL

2020 42.500 TL 2020 63.700 TL
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2.1.4- Matrah Artırımına İlişkin Diğer
Hükümler
7326 sayılı Kanun’un kapsamında artırılacak 

matrahlar üzerinden %20 vergi hesaplanacaktır. 
Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri-
nin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık 
beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, 
bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini 
süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için 7326 
sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü madde hükümle-
rinden(yapılandırmaya ilişkin hükümler) yarar-
lanmamış olmaları şartıyla artırılan matrahları 
%15 oranında vergilendirilir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin be-
yan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha 
önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, ar-
tırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergiler-
den mahsup edilmez.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
matrah artırımında bulundukları yıllara ait za-
rarların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından 
mahsup edilmez.

İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllar-
da matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar-
lar ile geçmiş yıl zararları Kanun hükmüne göre 
artırılan matrahlardan indirilemez.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 
yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben da-
ha önce ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile il-
gili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı 
saklıdır.*

*(Daha önceki düzenlemede tevkif yoluy-
la ödenen vergilerin iadesi ile ilgili taleplere 
ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkının saklı ol-
duğu belirtilmişti.)

2.2- Gelir ve Kurumlar Stopaj Matrah
Artırımı
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

31.08.2021 tarihine kadar gelir (stopaj) veya ku-
rumlar (stopaj) vergisini attırıp ödemeleri halinde 
vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. Bu kap-
samda olan ödemelere aşağıda yer verilmiştir.

olmamaları için bu kazanç ve iratlara ait tevki-
fat matrahlarını, 31.08.2021 tarihine kadar (bu 
tarih dâhil), matrah beyan etmeyen mükellefler 
için belirtilen asgari matrahın %50’sinden az ol-
mamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Bu bent 
hükmüne göre artırılan matrahlar üzerinden %15 
oranında vergi hesaplanır.

2.1.3- Gelir Vergisi Kanunu’nun
Geçici 61’inci Maddesinde Belirtilen
Geliri Olan Mükellefler
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Ver-

gisi Kanunu’nun geçici 61’inci maddesine göre 
vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve 
iratlarının bulunması hâlinde, bu fıkrada belirtilen 
vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olma-
maları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif 
edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak 
7326 sayılı Kanun’un 5/1-a maddesinde belirtilen 
oranlarda artırılması şarttır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergi-
si Kanunu’nun geçici 61’inci maddesinde yer alan 
vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları muhtasar 
beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, 
bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada belirtilen vergi 
incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, 
31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),  7326 
sayılı Kanunu’nun 5/1-c maddesinde kurumlar 
vergisi mükellefleri için belirlenen asgari mat-
rahın %50’sinden az olmamak kaydıyla beyan 
etmeleri şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan 
matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesap-
lanır.

Buna göre yukarıda yer alan hükümlerden 
yararlanarak artırımda veya beyanda bulunan 
mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada 
belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap 
olmamaları için ilgili yıllarda vergiye esas alınan 
kurumlar vergisi matrahlarını da 7326 sayılı Ka-
nun’un 5/1-c maddesinde belirtilen tutarlardan 
az olmamak üzere 5/1-a maddesinde belirtilen 
şekilde artırmaları şarttır.
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nan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması 
bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere 
yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bu-
lunur ve bu tutar üzerinden yukarıda belirtilen 
oranlara göre artırım tutarı hesaplanır.

• Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya 
iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması 
hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi 
matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla 
artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma 
değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle ka-
nun hükmünden yararlanılır. Bu durumda olan 
adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklık-
larda ortakların tamamının gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden matrah artırımında bulunmala-
rı şarttır.

• İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tama-
mının istisnalar kapsamındaki teslim ve hiz-
metlerden oluşması, tecil-terkin uygulaması 
kapsamındaki teslimlerden oluşması veya diğer 
nedenlerle takvim yılının bütün dönemlerinde 
hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması 
hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi 
matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla 
artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma 
değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu 
fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı 
içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra 
vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti ne-
deniyle hesaplanan vergisi çıkan mükellefler ile 
yıl içinde beyannamelerinin tamamını vermekle 
birlikte beyannamelerinin bazılarında hesapla-
nan katma değer vergisi bulunmayan mükellef-
lerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken 
katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği 
şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma de-
ğer vergisi tutarından aşağı olmamak kaydıyla, 
hesaplanan katma değer vergisi bulunan beyan-
namelerdeki vergiler toplamına yukarıda belirti-
len oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu 
kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar 
vergisi için matrah artırımında bulunmamaları 
hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz.

- Ücret ödemeleri,
- Serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri 

icra edenlere yapılan ödemeler,
- Yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işleri,
- Mal ve hakların kiralanması karşılığında ya-

pılan ödemeler,
- Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve 

hizmetler için yapılan ödemeler,
- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması 

karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

2.3- Katma Değer Vergisi Vergi Artırımı
Katma değer vergisi mükellefleri, her bir 

vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdik-
leri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla veri-
lenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisini 
31.08.2021 tarihine arttırabilirler. Bu kapsamda 
beyannamelerdeki (hesaplanan katma değer 
vergisinin yıllık toplamı üzerinden;

- 2016 takvim yılı için %3, 
- 2017 takvim yılı için %3, 
- 2018 takvim yılı için %2,5 ,
- 2019 takvim yılı için %2,
- 2020 takvim yılı için %2,
oranından az olmamak üzere belirlene-

cek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak 
31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) beyan 
ederler.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 
11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) 
bendi ve geçici 17’nci maddesine göre tecil-ter-
kin uygulamasından faydalanan mükellefler için 
artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen 
vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan 
katma değer vergisi mükelleflerince, artırımda 
bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme 
dönemleri ile ilgili olarak;

• Verilmesi gereken katma değer vergisi be-
yannamelerinden, en az üç döneme ait beyanna-
menin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönem-
lerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesapla-
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Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 
Vergi Usul Kanunu’nun defter ve belgelerin mu-
hafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulan-
masına engel teşkil etmez.

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahak-
kuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, 
bu vergilerden %10 indirim yapılır ve katsayı uy-
gulanmaz.

2.5-Devam Eden Vergi İncelemelerinde
Matrah ve Vergi Artırımı
7326 sayılı Kanun’a göre matrah veya vergi 

artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı ta-
rihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri 
ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, 
artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanı-
lan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, vergi 
iadelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıy-
la, 02.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) so-
nuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam 
edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi 
incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma ta-
lepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir so-
nucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tes-
pit edilmesi hâlinde, inceleme raporları ile takdir 
komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına 
intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş 
olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulu-
nan fark, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İncele-
me ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından 
maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu 
kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal etti-
rilmesidir.

2.6-Matrah ve Vergi Artırımından
Yararlanamayacak Olanlar
Matrah ve vergi artırımında yararlanamaya-

cak olanlar 7326 sayılı Kanun’un 9’uncu fıkra-
sında belirtilmiş olup söz konusu fıkraya aşağıda 
yer verilmiştir.

Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma 
esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin 
tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur.

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dö-
nemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin 
olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, 
sonraki dönemlere devreden katma değer vergi-
si yönünden ve artırım talebinde bulunulan dö-
nemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade 
hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade 
işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı sak-
lıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer 
vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım 
talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat öne-
rilemez.

Artırım sonucunda ödenen katma değer ver-
gisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak na-
zara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer 
vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekil-
de iade konusu yapılmaz.

2.4-Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin
Diğer Hükümler
Matrah ve vergi artırımının 31.08.2021 tari-

hine kadar (bu tarih dâhil) Kanunda öngörülen 
şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, 
kurumlar ve katma değer vergilerinin, Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu 
vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenme-
mesi hâlinde, ödenmeyen vergi tutarları ilk taksit 
ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek 
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre ge-
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir, an-
cak bu madde hükmünden yararlanılamaz.

Hesaplanarak veya artırılarak ödenen ver-
giler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak ka-
bul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu ya-
pılmaz.

Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi he-
saplanmaz ve tahsil olunmaz.
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c) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında artırımda 
bulunanlar hakkında, artırımda bulundukları dö-
nem ve vergi türlerine ilişkin olarak bu Kanunun 
yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) önce veya yayımı 
tarihini izleyen günden itibaren on iki ay içerisinde 
başlanılan vergi incelemeleri ((b) bendinde be-
lirtilen inceleme dâhil) ile takdir işlemlerinin, bu 
maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fık-
rasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından 
itibaren on iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması 
hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Söz konusu 
vergi incelemelerinden bu süre içerisinde sonuç-
landırılanlarla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talep-
leri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir işlemle-
rinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme 
raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi 
dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

ç) Bu fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan ver-
gi incelemesi kapsamında bu Kanunun yayımı 
tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay 
içerisinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi 
durumunda, bu durumun tespitine ilişkin rapor 
veya yazı, aynı bentte öngörülen süre ve şekilde 
matrah veya vergi artırımında bulunan mükellef-
lere tebliğ edilir. Matrah ve vergi artırımı sonucu 
hesaplanan vergileri, tebligatı izleyen aydan baş-
lamak üzere matrah ve vergi artırımı sırasındaki 
tercihlerine göre ödemeleri ve maddede öngö-
rülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla 
söz konusu mükellefler bu madde hükümlerin-
den yararlanırlar.

d) Bu fıkranın (ç) bendi kapsamında kendisine 
rapor veya yazı tebliğ edilen mükellefler hakkında 
düzenlenen;

1) Bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki ince-
leme raporu veya takdir komisyonu kararından 
önce tarhiyata konu matrah veya vergi farkı 
tespiti içeren (b) bendi kapsamındaki inceleme 
raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiril-
mesi halinde, matrah veya vergi artırımının ihlal 
edilmemesi koşuluyla, (c) bendi kapsamındaki 
incelemeye veya tarh işlemlerine devam edilmez.

“(9) Matrah ve vergi artırımıyla ilgili aşağıdaki 
hükümler de uygulanır:

a) Aşağıda sayılan mükellefler bu maddenin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden ya-
rarlanamazlar:

1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin 
(b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri 
yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek 
yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 
koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini 
tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyen-
ler”,

2) Terör suçundan hüküm giyenler,
3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih iti-

barıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiy-
le adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tara-
fından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 
kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün 
finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında 
inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu 
maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, ka-
yıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini 
yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya 
hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya 
suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 
düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi 
incelemesi devam edenlerin bu maddede belirti-
len süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi 
artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu 
vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu 
artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bek-
letilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve 
öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında 
bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalan-
dırılmaz.
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f) Bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki incele-
me raporu veya takdir komisyonu kararından ön-
ce (b) bendi uyarınca yapılan vergi incelemesinin 
sonuçlanması ve inceleme sonucunda bahse ko-
nu fıkrada belirtilen fiillerin varlığının tespit edil-
mesi halinde, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen 
inceleme ve takdir işlemlerinin tamamlanmasına 
ilişkin süreler açısından 213 sayılı Kanunun genel 
hükümleri uygulanır.”

3- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
7326 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde ;
- İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda 

yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demir-
başlar,

- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulun-
mayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulun-
mayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

hakkında yapılması gereken işlemlere ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda,

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer 
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, 
kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işlet-
melerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer 
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları 
kendilerince veya bağlı oldukları meslek kurulu-
şunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/8/2021 
tarihine kadar (bu tarih dâhil)  bir envanter listesi 
ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterleri-
ne kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymet-
ler için amortisman ayrılmaz.

b) Bilanço esasına göre defter tutan mükel-
lefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca 
aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, 
teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere 
özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan 
karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin 
tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sa-
yılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve de-

2) Bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki incele-
me raporundan önce (c) bendi kapsamındaki in-
celeme raporu veya takdir komisyonu kararının 
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi halinde, 
bu rapor veya karar, Kanunun yayımı tarihini iz-
leyen ayın başından itibaren on iki ayı aşmamak 
üzere bu fıkranın (b) bendinde bahsedilen vergi 
incelemesi neticesinde düzenlenen raporların 
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar 
bekletilir.

3) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan 
vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah 
veya vergi farkı bu maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendiri-
lir, matrah veya vergi artırımına ilişkin taksitlerin 
tamamen ödenmesi şartıyla (c) bendi kapsamın-
daki rapor veya kararlar (vergi ziyaına 213 sayılı 
Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle se-
bebiyet verilmesi hali hariç) için tarhiyat yapılmaz 
ve vergi cezası kesilmez. Bu fıkranın (c) bendi 
kapsamındaki raporlarda vergi ziyaına 213 sa-
yılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle 
sebebiyet verildiğinin tespiti halinde, söz konusu 
raporlarda tespit edilen matrah veya vergi farkı 
ve bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan ver-
gi incelemesi sonucunda bulunan matrah veya 
vergi farkı, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir.

e) Bu fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan vergi 
incelemesinin tamamlanması sonucunda söz ko-
nusu fiillerin varlığının tespit edilmesi halinde, bu 
mükellefler tarafından yapılan matrah veya vergi 
artırımları dikkate alınmaz. Bu fıkranın (c) bendi 
kapsamındaki inceleme raporu veya takdir ko-
misyonu kararlarının ilgili olduğu dönemlere iliş-
kin vergi ve cezalara yönelik zamanaşımı süresi, 
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından 
itibaren on iki ay aşılmamak kaydıyla, mezkûr ra-
por veya kararın vergi dairesi kayıtlarına intikal 
ettirildiği tarihten bu fıkranın (b) bendi kapsamın-
daki raporların vergi dairesine intikal ettiği tarihe 
kadar işlemez.
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cü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygu-
lanmaz. Bu şekilde beyan edilerek ödenen özel 
tüketim vergisi için vergi cezası kesilmez.

f) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin 
olarak geçmişe yönelik vergi cezası uygulanmaz.

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bu-
lunmayan emtia, makine, teçhizat ve demir-
başlar hakkında aşağıdaki hükümler uygula-
nır:

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, 
kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtla-
rında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut ol-
mayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları-
nı, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), em-
tialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin 
cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr 
oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakı-
mından kendilerince veya bağlı oldukları meslek 
kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dik-
kate alarak fatura düzenlemek ve her türlü ver-
gisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle 
kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi 
kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edile-
mediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek 
odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu 
hükme göre ödenmesi gereken katma değer 
vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi için-
de, izleyen taksitler beyanname verme süresini 
takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 
üç eşit taksitte ödenir.

b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin 
olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme 
faizi uygulanmaz.

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bu-
lunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan ala-
caklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hak-
kında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar 
vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihi itibarıyla 
düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte 
işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve 
işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlem-

mirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık 
birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı 
esasına göre defter tutan mükellefler ise söz 
konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın 
alınan mal olarak kaydederler.

c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; 
makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli 
üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alı-
narak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir 
beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, 
beyanname verme süresi içinde ödenir. Makine, 
teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu 
vergi, hesaplanan katma değer vergisinden in-
dirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel 
esaslara göre indirilir. Bu emtia, makine, teçhizat 
ve demirbaşlar için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulan-
maz.

ç) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında bildirilen 
kıymetlerin satılması hâlinde satış bedeli, bunla-
rın deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.

d) Mükellefler işletmelerinde bulunduğu hal-
de kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli 
yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları mes-
lek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üze-
rinden %4 oranında katma değer vergisi hesap-
lamak ve bu fıkranın (a) bendindeki sürede ayrı 
bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek 
ödemek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. 
Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergi-
sinden indirilebilir, ancak iadeye konu edilemez. 
Bu emtia için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu mad-
desinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.

e) Özel tüketim vergisi konusuna giren mal-
ları bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan eden 
ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, 
bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal 
bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim ver-
gisini, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen beyan-
name verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile 
beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri hâlinde 
bu mallar bakımından 4760 sayılı Kanunun 4 ün-
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a) Birinci fıkranın (b) bendinin (i) ve (ii) alt 
bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden de-
ğerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesap-
lamada; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir 
önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkra-
nın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin 
Yİ-ÜFE değeri,

b) Bu madde kapsamında daha önce yeni-
den değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için 
bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede ise, bu 
fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya 
ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına iliş-
kin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan 
yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon 
hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden 
%2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerle-
me işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna 
kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar ver-
gisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan 
edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi için-
de, izleyen taksitler beyanname verme süresini 
takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 
üç eşit taksitte ödenir. Önceki fıkralarda taşın-
mazlar için öngörülen hükümler bu fıkra uygula-
masında amortismana tabi diğer iktisadi kıymet-
ler için de geçerlidir.”

1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı
Kanun Genel Tebliği 
14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanmış olup söz konusu Tebliğ ile 
7326 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin verdiği 
yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına 
bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme ala-
cakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) 
ait alacakların yapılandırılması, matrah ve ver-
gi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine 
ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve 
esaslar belirlenmiştir.

leri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenler-
le ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu 
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 
arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili 
diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/8/2021 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine 
beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan 
edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesapla-
nan vergi, beyanname verme süresi içinde öde-
nir.

c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir 
veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; be-
yan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar 
nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra 
kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı 
geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerek-
tiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngö-
rülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve 
düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza 
veya faiz aranmaz.

4-Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi
Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-

dırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun’un 11’inci maddesi ile 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31’inci mad-
desine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkrada sayılan mükellefler bu fıkranın 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı 
bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine 
veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşın-
maz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 ta-
rihine kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve 
hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleye-
bilirler. Şu kadar ki;
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2-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda
Yapılan Değişiklikler
7327 sayılı Kanun’un;
-14’üncü maddesi ile 1319 sayılı Emlak Ver-

gisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin sekizinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve 
ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında 
dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak ver-
gisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan 
sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular. 
Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştır-
ma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer 
hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve 
arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdür-
lükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı 
takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili 
belediyelere elektronik ortamda bildirir.”

-15’inci maddesi ile  1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Belediyeler, 30 uncu 
maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sistemi 
1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu mü-
dürlüklerinin kullanımına açarlar.”

3-2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
7327 sayılı Kanun’un;
-16’ncı maddesi ile 2464 sayılı Belediye Ge-

lirleri Kanunu’nun Mükerrer Yedinci Bölümüne 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7 – Bina inşaatlarında, inşaat ruh-
satı başvurusunun 80 inci maddede sayılan imar-
la ilgili harçlara ve 97 nci madde gereği alınan 
imarla ilgili ücretlere konu işlemler ile 2560 sayılı 
Kanunun 17 nci ve 18 inci maddesi kapsamında 
alınması gereken bağlantı ve iştirak bedeli ile su 
ve kanalizasyon durum belgesini kapsayacak şe-
kilde tek başvuruda yapılması hâlinde; ek 6 ncı 
maddede ve 84 üncü maddede yer alan tarifeler 
uyarınca tahsil edilmesi gereken harçlardan her 

7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun 
19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Ga-

zete’de 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
yayımlanmıştır.  Söz konusu Kanun ile bir kısım 
vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişiklikler aşağıda alt başlıklar halinde açık-
lanmıştır.

1-492 sayılı Harçlar Kanunu’nda Yapılan
Değişiklikler
7327 sayılı Kanun’un;
-9’uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Ka-

nunu’nun mükerrer 69’uncu maddesinin üçün-
cü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır.

-10’uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanu-
nu’nun 132’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu 
işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fık-
rasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken 
cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullan-
ma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin 
olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan harç-
lar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins tashi-
hi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil 
edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenir. 
Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süre-
sinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili beledi-
yeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip 
ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan 
edilmeyen tutarlar hakkında 4/1/1961 tarihli ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygula-
nır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan 
işlem yapan belediye personeli ve ilgili belediyeler 
harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte mü-
teselsilen sorumludur.”
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rasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 
vergi oranı uygulanır.”

Buna göre II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE 
HİZMETLER’ bölümünün 25’inci sırasında otel, 
motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konakla-
ma tesislerinde sunulan geceleme hizmeti yer 
almakta olup % 8’e tabi olan bu hizmetler için 
23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kara-
rı’nın 1’inci maddesi ile belirlenen %1 oranı 4105 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2021 tari-
hine kadar uygulanmaya devam edilecektir.

4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
4760 sayılı Özet Tüketim Vergisi Kanunu’nun 

“Oran veya tutar” başlıklı 12’nci maddesinin üçün-
cü fıkrası gereğince (III) sayılı listedeki mallar için 
belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cum-
hurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son 
asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak 
ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 
son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 
bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere 
yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uy-
gulama dönemlerini gün veya ay olarak belirle-
meye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla 
yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulan-
mamasına karar vermeye yetkilidir.

25.06.2021 tarih ve 31522 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 24.06.2021 tarihli ve 4137 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1’inci 
maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka-
nunu’nun 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkrası 
hükmünün, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) 
cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi 
tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asga-
ri maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2021 
yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayaca-
ğına karar verilmiştir.

birisi ve 97 nci madde kapsamında tahsil edilecek 
ücretler ile su ve kanalizasyon idaresinin yılı için-
de belirlediği su ve kanalizasyon durum belgesi 
ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak 
tek seferde tahsil edilir. Belediyesince tahsil edi-
len su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile 
bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün ak-
şamına kadar mahsuba konu edilmeden ilgili su 
ve kanalizasyon idaresi hesabına aktarılır. Tahsil 
ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre için-
de ilgili idareye aktarmayan belediyelerden, bu 
tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulana-
rak tahsil edilir.

Başvuranın talebinden vazgeçmesi veya ida-
renin herhangi bir sebeple işlemleri kısmen veya 
tamamen yerine getirmemesi nedeniyle uygula-
ma kabiliyeti kalmamış olan işlemlerin her birisi 
için birinci fıkra uyarınca daha önce tahsil edilmiş 
olan harçlar, ücretler veya bedellerden işlemin 
mevcut durumu göz önünde bulundurularak ilgili 
idaresince gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alı-
narak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.”

4105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı Resmi Ga-

zete’de mal ve hizmetlere uygulanacak katma 
değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda 
değişiklik yapılmasına dair 21.06.2021 tarih ve 
4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış-
tır. Söz konusu Karar gereğince 24/12/2007 ta-
rihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygula-
nacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 
İlişkin Karara daha önce eklenen geçici madde-
nin uygulama süresi uzatılmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 31/7/2021 tarihine 
kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin ‘B) Dİ-
ĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sı-
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528 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği
26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Ga-

zete’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 
ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavi-
rüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak 24/3/2020 
tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sı-
ra No: 518) ile kronik rahatsızlığı bulunması ne-
deniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 
ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona 
ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir 
sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir 
sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açık-
lamaların yer aldığı 528 Sıra No’lu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacak-

ların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21 inci 
maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na ek-
lenen geçici 93’üncü madde ile;

- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bu-
lunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçlarının yurda 
getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,

- Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıt-
larında yer almayan para, altın, döviz, men-
kul kıymet ve diğer sermaye piyasası araç-
ları ile taşınmazların vergi dairesine bildiri-
lerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi,

Amaçlanmıştır.
Söz konusu Kanun maddesi hükmüne göre 

düzenlemeden 30.06.2021 tarihine yararlanıla-
bilmektedir.

30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 29.06.2021 tarih ve 4196 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Ka-
nunu’nun geçici 93’üncü maddesinde yer alan 
30.06.2021 tarihi 6 ay uzatılmıştır.
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Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara gö-
re, apartmana ait ortak kullanım alanı olarak kul-
lanılan kapalı otoparkın iş yerine dönüştürülmesi 
ve iş yerinin 12/9/2019 tarihinde tapuya tescil 
edilmesi cins değişikliği olarak değerlendirilecek 
olup, söz konusu gayrimenkule ilişkin hissenizi 
iktisap tarihinden (12/9/2019) itibaren beş yıllık 
süre içerisinde elden çıkarmanız durumunda, el-
den çıkarılma dolayısıyla elde edeceğiniz hasılat-
tan, elden çıkarılan iş yerinin maliyet bedeli (ma-
liyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet 
bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel 
esas alınacaktır.) ile elden çıkarma dolayısıyla ya-
pılan ve uhdenizde kalan giderlerle, ödenen ver-
gi ve harçların indirilmesi sonucu kalan tutarın 
satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarını 
aşması halinde, elde edilen kazancın değer artışı 
kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

 Öte yandan, 5/4/2013 tarihinde iktisap et-
tiğiniz mesken nitelikli gayrimenkule ilişkin 
12/9/2019 tarihli yeni tapuda herhangi bir cins 
değişikliğinin olmaması durumunda, gayrimen-
kulün  iktisap tarihinden (5/4/2013) itibaren beş 
yıl geçtikten sonra elden çıkarılması nedeniyle 
elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak 
vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır.”

Özelge Özetleri
Konu: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı 

maddesi uyarınca işyerine dönüşen apartmana 
ait otopark hissesinin satışı

Özelgeyi Veren İdare: İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 27.11.2020- 
84098128-120.07.01[m.80-2019/7]-E.354138

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 
5/04/2013 tarihinde iktisap etmiş olduğunuz 
mesken nitelikli gayrimenkulünüzü satmak is-
tediğinizi ayrıca, söz konusu gayrimenkulün 
bulunduğu apartmana ait 31 m2 alanlı kapa-
lı otoparkın iş yerine dönüştürüldüğü ve 3194 
sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı maddesine 
istinaden yeni oluşan iş yerine ait yapı kayıt bel-
gesi bedelinin ilgili İdareye ödendiği, apartmanda 
bulunan meskenler ile iş yerine dönüşen hisseli 
gayrimenkul için yeni tarihli (12/9/2019) tapu-
ların verildiği belirtilerek, hissedar olduğunuz iş 
yerindeki hisseniz ile 5/4/2013 tarihinde iktisap 
ettiğiniz ancak tapusu değişen meskeninizi sat-
manız halinde değer artışı kazancı yönünden ver-
gilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

…

ÖZELGE ve 
YARGI KARARI ÖZETLERİ
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 - Hekimlerin faaliyetlerini hastaneye bizzat 
giderek gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri,

 - Hastane yönetiminin onayı olmadan hekim-
lerce hasta kabul edilip edilmediği,

 - Hekimlerin hastane yönetiminin izni olma-
dan başka bir kuruluşta çalışıp çalışmadıkları,

 - Hekimlerin hastane yönetiminin belirle-
yeceği yerlerde ve belirleyeceği çalışma saatleri 
içerisinde görevlerini sürdürmek zorunda olup 
olmadıkları,

 - Hekimlerin izin süreleri ve izinlerini kulla-
nacakları tarihlerin hastane yönetimince belirle-
nip belirlenmediği,

 - Hastane yönetiminin onayı olmadan hekim-
lerin mesleki seminer, kurs, kongre vb. etkinlik-
lere katılıp katılamayacakları,

 - Muayene, tanı ve tedavi için hekimlerin ken-
di adlarına ücret talep edip etmedikleri,

 - Hekimlerce verilen hizmet karşılığı olarak 
devamlılık arz edecek şekilde ödeme yapılıp ya-
pılmadığı

 - Hekimlerin hastane dışında kendi muaye-
nehaneleri bulunup bulunmadığı, yanlarında ça-
lışanları olup olmadığı, yeterli ekipman ve dona-
nımlara sahip olunup olunmadığı,

 - Kendi muayenehanesinden elde ettikleri 
hasılat ile sözleşmeli olarak çalıştıklara hastane-
lerden elde ettikleri gelirleri,

 gibi hususların tespitinin yapılarak bu du-
rumdaki hekimlerin gelirlerinin ücret olarak mı 
serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirile-
ceğine karar verilmesinin gerektiği değerlendiril-
mektedir.

 Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; … 
San. Tic. A.Ş. ile yaptığınız hizmet sözleşmesi ve 
konu ile ilgili yoklama fişlerinin incelenmesi ne-
ticesinde iş yerine bağlılık, işverene tabi olma ve 
hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması 
unsurlarının var olduğu tespit edildiğinden söz 
konusu hastaneye sunduğunuz sağlık hizmeti 
karşılığında elde ettiğiniz gelirin serbest meslek 
geliri değil ücret geliri olarak kabul edilmesi ge-
rekmektedir.”

Konu: Özel hastaneye hizmet veren diş heki-
minin kazancının vergilendirilmesi

Özelgeyi Veren İdare: Eskişehir Vergi Dai-
resi Başkanlığı

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 18.11.2020- 
11355271-120.04.01[65-2020/34]-E.50915

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 
16/10/2019 tarihinden itibaren home-ofis ola-
rak kullanmakta olduğunuz ikamet adresiniz-
de diş hekimi olarak faaliyet gösterdiğiniz, aynı 
zamanda … San. Tic. A.Ş.›ye sözleşme karşılığı 
hizmet verdiğiniz, ilgili şirketçe tarafınıza 5.000-
TL + yapılan işin karşılığı olarak ( tüm masraflar 
düşüldükten sonra ) %30 ödeme yapıldığı, %30 
karşılığı yapılan iş 5.000-TL›yi aştığı zaman tara-
fınıza ayrıca ücret ödemesi yapılmadığı, her ayın 
20›sinde ilgili hakediş düzenlenip ay sonunda da 
tarafınızca serbest meslek makbuzu düzenlendi-
ği, ilgili stopaj tutarının adı geçen şirket tarafın-
dan tahakkuk ettirilerek ödendiği belirtilerek el-
de ettiğiniz kazancın serbest meslek kazancı mı 
yoksa ücret mi olduğu hususunda Başkanlığımız 
görüşü talep edilmektedir.

….
Gelir Vergisi Kanunu açısından, bir ödemenin 

ücret olup olmadığı aşağıdaki üç ana unsurdan 
hareketle belli edilmektedir.

 - İşverene tabi olma,
-  Belli bir işyerine bağlı olma,
 - Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin ya-

pılması.
 Gelir Vergisi Kanununda aksine hüküm ol-

madıkça bu üç unsurun birlikte bulunması halin-
de elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilmek-
tedir.

 Öte yandan, hekimlerin elde ettikleri gelirin 
nev’inin belirlenmesinde; hizmet sözleşmesi, ko-
nu ile ilgili inceleme, görüş ve öneri raporlarında 
yer alan tespitler, hekimlerin işe başlama bildi-
rimi, bildirim üzerine düzenlenen yoklama fişi, 
varsa kira sözleşmesi gibi belgelerde yer alan bil-
gilerin söz konusu mevzuat düzenlemeleri kap-
samında değerlendirilerek;
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Yargı Kararı Özetleri1

Konu: İştirak edilen şirketin tasfiyesi dolayı-
sıyla oluşan zararın, ticari faaliyetinden sağlanan 
hasılattan gider olarak indirilebilmesi

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire
Kararı Tarihi: 19.02.2019
Esas No: 2015/10508
Karar No: 2019/1283
“Dava konusu istem: Davacı adına, 2014/10-

12 dönemine ilişkin ihtirazi kayıtla vermiş olduğu 
geçici vergi beyannamesi uyarınca yapılan tahak-
kukun iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Vergi 
Mahkemesince verilen kararda; davacı şirketin 
iştiraki …. Gıda San.ve Tic. AŞ.›nin 30.06.2014 
tarihinde tasfiye edilerek ticaret sicilinden terkin 
edildiği, iştirak edilen şirketin bu şekilde hukuken 
ortadan kalkması sonucu davacı şirketin iştirak-
ler hesabında hisse senetlerinin maliyet bedeli ve 
iştirak edilen şirketin sermayesinin tamamlan-
ması için ödenen tutar kadar bir zarar oluştuğu, 
şirket aktifine kayıtlı bu hisselerin değerlerini 
kaybetmeleri sonucu şirket özsermayesinin bu 
oranda azaldığı, bu giderin ticari girişiminin za-
rarla sonuçlanmasından kaynaklanmış olduğu 
ve bu giderin işletme ile ilgisinin olmadığını, Ti-
caret Kanununa aykırı nitelik taşıdığını söyleme-
nin mümkün olmadığı, davalı idare tarafından, bir 
kurumun başka bir kurumun sermayesine iştira-
kinden dolayı elde ettiği kazancının kurumlar ver-
gisinden istisna olduğu, istisna edilen kazançlara 
ilişkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faa-
liyetlerden doğan zararların kurum kazancından 
indirilmesinin mümkün bulunmadığı, bir mebla-
ğın kurumun kendi ticari faaliyetinden sağlanan 
hasılattan gider olarak indirilebilmesi için gide-
rin hasılatın elde edilmesi veya idame ettirilme-
si amacıyla yapılması yani gelir ile gider arasın-
da doğrudan bir illiyet bağının olması gerektiği, 

Konu: Bilgisayar oyunu yazılımlarından elde 
edilen gelirlerin vergilendirilmesi

Özelgeyi Veren İdare: Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 10.12.2020- 
17192610-120[GV-18-80]-E.188679

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi 
imkanlarınızla bilgisayar oyunu (…) yazdığını-
zı, bilgisayar oyununuzun ABD›de bulunan … 
Corporation isimli şirketin online satış ve pazar-
lama dağıtım adresi olan …›den (… .com) online 
olarak 05.03.2018 tarihinden itibaren satılmaya 
başlandığını, oyun gelirinin EFT sistemi ile … 
Corporation şirketinin % 30 oranındaki komis-
yonu ve ABD vergisi alındıktan sonra … Banka-
sındaki hesabınıza aktarıldığı belirtilerek, oyun 
yazılımı işinden elde ettiğiniz kazancın serbest 
meslek kazancı olarak vergilendirilip vergilendi-
rilmeyeceği ve söz konusu kazancın gelir vergi-
sinden istisna olup olmadığı konusunda Başkan-
lığımız görüşü talep edilmektedir.

…
Bu hüküm ve açıklamalara göre, bilgisayar 

programcısının ürettiği bilgisayar yazılımının 
ihtira beratının satılması, bu yazılım üzerinde-
ki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi ve-
ya bu yazılımın kiralanması suretiyle elde edilen 
hasılat Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi 
kapsamında istisna olup, söz konusu yazılımın 
internette kullandırılmasından elde edilen gelirler 
ile bu yazılımın kullanımından elde edilen rek-
lam gelirlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi 
mümkün değildir.

Buna göre, bilgisayar oyununuzun ABD’de 
mukim firma aracılığıyla online olarak satışı iş-
leminin şahsi mesaiden ziyade bir ticari organi-
zasyona dayanması nedeniyle söz konusu faaliyet 
kapsamında elde edilen kazancınızın; Gelir Vergi-
si Kanununun ticari kazancın tespitine ilişkin hü-
kümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.”

1 Yargı kararlarının özetleri www.corpus.com.tr adresinden alınmıştır.
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Konu: Taahhüt edilen sermayeyi ödemeyen 
ortakların bu parayı borç olarak kullandıkları ileri 
sürülerek örtülü kazanç dağıtımından bahsedile-
mez.

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire
Kararı Tarihi: 24.12.1998
Esas No: 1997/4274
Karar No: 1998/5542
“Temyiz Eden: ... Vergi Dairesi Başkanlığı
İstemin Özeti : Tasfiyeye giren davacı şirketin 

1.1.1994-23.12 1994 dönemi işlemlerinin ince-
lenmesi sonucu ortaklara kullandırılan paralar 
karşılığında faiz tahakkuk ettirilmemesinin örtü-
lü kazanç dağıtımı olduğu ileri sürülerek yapılan 
kurumlar vergisi tarhiyatı nedeniyle 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 75/4 ve 94/6-b inci mad-
deleri gereğince davacı şirket adına gelir (stopaj) 
vergisi salınmış, fon hesaplanmış kaçakçılık ce-
zaları kesilmiştir. Ankara 1. Vergi Mahkemesi 
30.5.1997 günlü ve E:1997/122, K:1997/582 sa-
yılı kararıyla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nu››nun 17››nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca 
şirketin kendi aktif varlıklarından ortaklarına fa-
izsiz veya düşük faizli borç para vermiş olmasının 
örtülü kazanç olarak kabul edildiği, olayda şirket 
ortaklarının taahhüt etmiş oldukları sermayeyi 
ödemedikleri, dolayısıyla borç vermenin söz ko-
nusu olmadığı, taahhüt edilen sermayenin öden-
memesi nedeniyle şirketin tasfiyeye gittiği, bu 
durumda davacı şirket ortaklarından tahsil ede-
mediği bilançoda gösterilen sermayenin şirketin 
ortaklarına borç verme işlemi sayılarak uygulan-
mayan faiz içinde örtülü kazanç temin edildiğinin 
kabul edilemeyeceği gerekçesiyle tarhiyatın kal-
dırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, davacı 
şirketin sermaye taahhüdünün yerine getirilme-
sine ilişkin muhasebe kaydı ile sermaye hesabını 
aynı yevmiye maddesinde karşılıklı çalıştırılmak 
suretiyle kaydettiğini, 31.12.1993 tarihi itibariyle 
sermaye hesabının 500.000.000 lira alacaklandı-
rılarak ortaklar arasında paylaştırıldığını ileri sür-
mekte, kararın bozulmasını istemektedir.

iştirak hisselerinin tasfiye sonrasında değerini 
kaybetmeleri nedeniyle meydana gelen zararın 
kurum kazancında dikkate alınmasının müm-
kün bulunmadığı iddia olunmuşsa da; Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1-a bendinde-
ki istisna hükmünün iştirak kazançlarına ilişkin 
olduğu, somut olayda iştirak kazancıyla ilgili bir 
giderin veya faaliyet sonucu bir gider fazlasının 
zarar yazılmasının söz konusu olmadığı, davacı 
şirket nezdinde istisna edilen kazanca ilişkin bir 
faaliyet sonucu oluşmuş bir zararın da mevcut ol-
madığı, zarar olarak sadece davacı şirketin sahibi 
olduğu iştirak hisselerinin tasfiye nedeniyle kar-
şılıksız kalarak elden çıkması nedeniyle enflasyon 
düzeltmesi yapılmış maliyet bedelinin dönem 
matrahından indirilmek istendiğinden bu iddiaya 
itibar edilmediği, bu durumda, tasfiye nedeniyle 
bedelsiz hale gelen ve elden çıkarılan iştirak his-
selerinin düzeltilmiş maliyet bedellerinin dönem 
kazancında gider olarak dikkate alınması gerekir-
ken, iştirak hisselerinin, kazanç sağlayan bir satış 
işlemi gibi değerlendirilmesi suretiyle, davacının 
ihtirazi kaydı dikkate alınmaksızın yapılan tahak-
kukta hukuka uygunluk görülmemiştir. Belirtilen 
gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

….
madde hükümleri bir arada değerlendirildi-

ğinde, davacı şirketin iştiraki olan … Gıda San. 
ve Tic. A.Ş›.›nin tasfiyesi dolayısıyla oluşan zara-
rın, ticari faaliyetinden sağlanan hasılattan gider 
olarak indirilebilmesi için bu giderin bu hasılatın 
elde edilmesi veya idame ettirilmesi amacıyla 
yapılması, yani gelirle gider arasında doğrudan 
ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte 
olup, söz konusu iştirak edilen şirketin tasfiyesi 
nedeniyle oluşan zararın şirketin ticari kazancı-
nın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili bir gider 
olarak değerlendirilmesine imkan bulunmadığı 
gibi söz konusu zararın gider olarak gösterilme-
sine 5520 sayılı Kanunun 5. maddesinin 3. fıkrası 
da engel teşkil etmektedir.

Bu durumda, davacı adına yapılan tahakkukta 
hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”
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Olayda, inceleme elemanınca yönetim kuru-
lu başkan ve üyelerinin şirkette bilfiil çalışıp ça-
lışmadığına dair herhangi bir tespit ve araştırma 
yapılmadığı, şirkette bu şahıslar dışında başka 
işçi çalışıp çalışmadığı hususunun değerlendi-
rilmediği ve Kurumlar Yergisi Kanununun 13. 
maddesinde belirtilen emsallere uygunluk ilkesi 
çerçevesinde herhangi bir emsal araştırması da 
yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca Vergi Mahkemesi kararında ücret 
bordrolarının sunulmadığı belirtilmişse de; da-
vacı tarafından dava dilekçesinde yönetim kurulu 
başkan ve üyelerine ödenen tutarlara ilişkin ücret 
bordrolarının da sunulduğu görülmüştür.

Bu durumda, davacı şirketin yaptığı ödeme-
lerin ücret ödemesi olmadığına ilişkin somut bir 
tespit bulunmadığından eksik incelemeyle var-
sayıma dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatta ve 
davayı reddeden vergi mahkemesi kararında hu-
kuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabu-
lüne, İzmir 1. Vergi Mahkemesi’nin 20/06/2013 
tarih ve E:2012/1661, K:2013/907 sayılı kararının 
bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 
gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak 
üzere, 09.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar ve-
rildi.”

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince 
gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bo-
zulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler 
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağ-
layacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 
24.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Konu: Davacı şirket tarafından yönetim ku-
rulu başkan ve üyelerine yapılan ödemelerin üc-
ret ödemesi olmadığına ilişkin somut bir tespit 
bulunmadığından eksik incelemeyle varsayıma 
dayalı cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunma-
dığı hakkında

Karar Veren İdare: Danıştay 9. Daire
Kararı Tarihi: 09.10.2017
Esas No: 2016/3318
Karar No: 2017/6678
“İstemin Özeti: Davacı adına, transfer fiyat-

landırması yoluyla örtülü kazanç dağıttığından 
bahisle düzenlenen inceleme raporuna dayanı-
larak 2007/Aralık dönemi için re›sen tarh edilen 
gelir (stopaj) vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezası-
nın kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden 
İzmir 1. Vergi Mahkemesi’nin 20/06/2013 tarih 
ve E:2012/1661, K:2013/907 sayılı kararının; di-
lekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması iste-
nilmektedir.
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Temmuz 9 Temmuz 2021
16-30 Haziran 2021 D nemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz 
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

12 Temmuz 2021
16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine 
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Temmuz 2021
Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, 
Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin 
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi 
ve Ödemesi

26 Temmuz 2021
Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. 
Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme 
Hakkından Yararlananlar İçin)

(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak
Hazırlanmıştır.)

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2021
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Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. 
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen 
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine 
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

27 Temmuz 2021
Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans 
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

28 Temmuz 2021
Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans 
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

30 Temmuz 2021
1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz 
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
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YILLAR İTİBARİYLE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
YILLAR        ORAN            DA YA NAĞI

2021 %20 K.V.K Mad. 32
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
2016 %20   K.V.K Mad. 32

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. MADDE 103)
2016 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

12.600  Türk Lirasına kadar % 15
30.000 Türk Lirasının 12.600 TL’si  için 1.890 TL, fazlası için % 20
69.000 Türk Lirasının 30.000 TL’si  için 5.370 TL, fazlası için
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL) fazlası % 27

69.000 Türk Lirasından fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL,fazlası
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasını 110.000 TL’si için 26.970 TL) fazlası % 35

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 212.190TL,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)
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

2021 25,00 TL

2020 23,00 TL

2019 19,00 TL

2018 16,00 TL

2017 14,00 TL

2016 13,70 TL

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

YILI MİKTARI

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

2016 3.800,00 TL

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

Yıllar İstisna Tutarları

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

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
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
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

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

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
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
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

2021 19.000 TL

2020 18.000 TL

2019 14.800 TL

2018 12.000 TL

2017 11.000 TL

2016 11.000 TL

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

2021 43.000 TL

2020 40.000 TL

2019 33.000 TL

2018 27.000 TL

2017 24.000 TL

2016 24.000 TL
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ÜCRET BEYAN SINIRI (G.V.K. MADDE 86/1-c)

Yılı Beyan Sınırı

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

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

2021 2.800 TL

2020 2.600 TL

2019 2.200 TL

2018 1.800 TL

2017 1.600 TL

2016 1.580 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 2021 Yılı 2020 Yılı 2019 Yılı 2018 Yılı

Engellilik indirimi Engellilik indirimi Engellilik indirimi Engellilik indirimi

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

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

Üçüncü derece engelliler için 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

01.01.2021-31.12.2021 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.

01.07.2014-31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL 31.12.2013-28868(3.MÜK.) RESMİ G.

01.01.2014-30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL 31.12.2013-28868(3.MÜK.) RESMİ G.

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

SGK (SSK) TABANI SGK (SSK) TAVANI

01.01.2021’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

01.07.2013’den itibaren 1.021,50 TL 01.07.2013’den itibaren 6.639,75 TL

01.01.2013’den itibaren   978,60 TL 01.01.2013’den itibaren 6.360,90 TL

YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI
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

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

2016 900,00 TL 460

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

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

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

2016 900,00 TL 460

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

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

2016 126,00 TL 69,00 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 2,70 TL 460

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

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

2016 210 110.00 210 - 210 5.000 260 800 1.100 800 460

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

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

2016 1.370,00 TL 690,00 TL 340,00 TL VUK 460 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

2021 9,11 522

2020 22,58 513

2019 23,73 503

2018 14,47 490

2017 3,83 474

2016 5,58 457
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VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE 
TUTARLAR

Madde No
Konusu 2021 Yılında

Uygulanacak  Tutar
MADDE 104- İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3.600 TL
3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla 
     gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
     yapılması

3.600 TL   360.000 TL
   

360.000 TL ve üzeri

MÜKERRER 
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 43,00 TL
MADDE 153/A- Teminat tutarı 150.000,00 TL
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 4,30 TL
MADDE 343- En az ceza haddi

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

                              19,00 TL 
 38,00 TL

MADDE 355- b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10

MADDE 370 İzaha Davet 109.000 TL

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

BEN Dİ
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 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 420.000 TL 390.000 TL 320.000 TL 260.000 TL 230.000 TL

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

İŞ HASILATININ 5 KATI İLE YILLIK SATIŞ 
TUTARININ TOPLAMI

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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PRATİK BİLGİLER
sayı: 262 • temmuz 2021

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

19.12.2020 %15,75 %16,75

13.06.2020 %9,00 %10,00

21.12.2019 %12,75 %13,75

11.10.2019 %17,25 %18,25

29.06.2018 %18,50 %19,50

31.12.2016 %8,75 %9,75

14.12.2014 %9 %10,50

27.12.2013 %10,25 %11,75

21.06.2013 %9,50 %11

20.12.2012 %13,50 %13,75

19.06.2012 %16 %16,50

29.12.2011 %17 %17,75

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

Yıllar Sınır Tutarı

2021 18.900,00 TL

2020 17.300,00 TL

2019 14.100,00 TL

2018 11.400,00 TL

2017 10.000,00 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
53 seri No.lu MTV Genel Tebliği ile 01.01.2021 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

56.500’ü aşmayanlar 1 1.051 733 410 309 109

56.500’ü aşıp 99.000’i 
aşmayanlar

2 1.155 806 450 341 120

99.000’i aşanlar 3 1.261 879 492 372 130

1301 - 1600 cm³ e 
kadar

56.500’ü aşmayanlar 4 1.830 1.372 796 563 216

56.500’ü aşıp 99.000’i 
aşmayanlar

5 2.014 1.510 876 617 236

99.000’i aşanlar 6 2.197 1.647 954 674 258

1601 - 1800 cm³ e 
kadar

141.600’ü aşmayanlar 7 3.556 2.781 1.635 998 387

141.600’ü aşanlar 8 3.881 3.032 1.786 1.090 422

1801 - 2000 cm³ e 
kadar

141.600’ü aşmayanlar 9 5.603 4.315 2.536 1.510 594

141.600’ü aşanlar 10 6.113 4.709 2.767 1.647 648

2001 - 2500 cm³ e 
kadar

176.800’ü aşmayanlar 11 8.405 6.102 3.812 2.277 901

176.800’ü aşanlar 12 9.170 6.656 4.158 2.485 983

2501 - 3000 cm³ e 
kadar

353.900’ü aşmayanlar 13 11.719 10.196 6.369 3.426 1.256

353.900’ü aşanlar 14 12.786 11.122 6.949 3.738 1.371

3001 - 3500 cm³ e 
kadar

353.900’ü aşmayanlar 15 17.848 16.060 9.674 4.829 1.769

353.900’ü aşanlar 16 19.472 17.519 10.553 5.267 1.932

3501 - 4000 cm³ e 
kadar

566.400’ü aşmayanlar 17 28.063 24.233 14.271 6.369 2.536

566.400’ü aşanlar 18 30.616 26.435 15.571 6.949 2.767

4001 cm³ ve 
yukarısı

672.600’ü aşmayanlar 19 45.932 34.443 20.399 9.168 3.556

672.600’ü aşanlar 20 50.107 37.575 22.254 10.001 3.881

 
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 196 147 108 67 26

  251 - 650 cm3’e kadar 405 307 196 108 67

  651 - 1200  cm3’e kadar 1.045 621 307 196 108

  1201 cm3 ve yukarısı 2.535 1.675 1.045 830 405
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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 1.256 830 405

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 1.675 1.045 621

1901 cm3 ve yukarısı 2.535 1.675 1.045

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.172 1.895 830

26-35 kişiye kadar 3.804 3.172 1.256

36-45 kişiye kadar 4.234 3.591 1.675

46 kişi ve yukarısı 5.079 4.234 2.535

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.127 748 367

1.501-3.500 kg’a kadar 2.281 1.322 748

3.501-5.000 kg’a kadar 3.427 2.852 1.127

5.001-10.000 kg’a kadar 3.804 3.231 1.515

10.001-20.000 kg’a kadar 4.572 3.804 2.281

20.001 kg ve yukarısı 5.719 4.572 2.657

(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 21.236 16.980 12.733 10.184

1.151 – 1.800 kg.’a kadar 31.860 25.481 19.110 15.287

1.801 – 3.000 kg.’a kadar 42.487 33.987 25.481 20.386

3.001 – 5.000 kg.’a kadar 53.113 42.487 31.860 25.481

5.001 – 10.000 kg.’a kadar 63.740 50.989 38.236 30.584

10.001 – 20.000 kg.’a kadar 74.366 59.488 44.610 35.678

20.001 kg. ve yukarısı 84.989 67.984 50.989 40.789

(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 1.051 733 410 309 109

1301-1600 cm³ e kadar 1.830 1.372 796 563 216

1601-1800 cm³ e kadar 3.234 2.526 1.488 906 351

1801-2000 cm³ e kadar 5.095 3.923 2.306 1.372 541

2001-2500 cm³ e kadar 7.640 5.547 3.466 2.070 819

2501-3000 cm³ e kadar 10.655 9.268 5.790 3.113 1.143

3001-3500 cm³ e kadar 16.226 14.600 8.794 4.389 1.610

3501-4000 cm³ e kadar 25.513 22.030 12.974 5.790 2.306

4001 cm³ ve yukarısı 41.756 31.312 18.544 8.333 3.234
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DAMGA VERGİSİ ORANLARI (*)

   2021    2020    2019    2018    2017
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 74,90 TL 68,70 TL 56,10 TL 45,40 TL 39,70 TL

GELİR TABLOLARI 35,80 TL 32,90 TL 26,90 TL 21,80 TL 19,10 TL

İŞL. HES. ÖZETLERİ 35,80 TL 32,90 TL 26,90 TL 21,80 TL 19,10 TL

YILLIK G.V. BEY. 97,20 TL 89,10 TL 72,70 TL 58,80 TL 51,40TL

KURUMLAR V. BEY. 129,80 TL 119,00 TL 97,10 TL 78,50 TL 68,60 TL

MUHTASAR BEY. 64,10 TL 58,80 TL 48,00 TL 38,80 TL 33,90TL

K.D.V. BEYANNAMESİ 64,10 TL 58,80 TL 48,00 TL 38,80 TL 33,90TL

DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİ (DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ HARİÇ) 64,10 TL 58,80 TL 48,00 TL 38,80 TL 33,90TL

BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER 47,60 TL 43,70 TL 35,70 TL 28,90 TL 25,30 TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA VERİLEN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ 47,60 TL 43,70 TL 35,70 TL 28,90 TL 25,30 TL

GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER 129,80 TL 119,00 TL 97,10 TL 78,50 TL 68,60 TL

* Dayanağı 2021 Yılı İçin; Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Seri No: 65

2021 TAK VİM YI LI İÇİN*
(DAYANAĞI: 52 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 380.000 TL için 1 10

Sonra gelen 900.000 TL için 3 15

Sonra gelen 1.900.000 TL için 5 20

Sonra gelen 3.600.000 TL için 7 25

Matrahın 6.780.000 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

    2021     2020     2019

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL 306.603 TL 250.125 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL 613.582 TL 500.557 TL

İvaz sız su ret le mey da na ge len in ti kal ler de 7.703 TL     7.060 TL     5.760 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 7.703 TL    7.060 TL    5.760 TL  
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DEĞER Lİ KA ĞIT BEDELLERİ 2021 2020 2019 2018 2017 2016

1/a-b NOTER KAĞITLARI ve 
BEYANNAME

20,00 TL 16,50 TL 13,60 TL 11,00 TL 9,50 TL 8,80 TL

1/c PROTESTO,VEKALETNAME VE 
RE’SEN SENET

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

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

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

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

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

6/b DEĞİŞTİRME NEDENİYLE 
DÜZENLENEN TÜRKİYE 
CUMHURIYETİ KİMLİK KARTI 

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

6/c KAYIP NEDENİYLE 
DÜZENLENEN TÜRKİYE 
CUMHURIYETİ KİMLİK KARTI

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

7 AİLE CÜZDANLARI 160,00 140,00 TL 121,00 TL 98,00 TL 86,00 TL 80,00 TL

9 SÜRÜCÜ  BELGELERİ 225,00 TL 200,00 TL 166,00 TL 134,00 TL 117,00 TL 108,50 TL

10 SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ 
(KARNELERİ)

225,00 TL 200,00 TL 166,00 TL 134,00 TL 117,00 TL 108,50 TL

11 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BEL. Mülga:
06/01/2017-680 

KHK/35.md

Mülga:
06/01/2017-680 

KHK/35.md

Mülga:
06/01/2017-680 

KHK/35.md

Mülga:
06/01/2017-680 

KHK/35.md

117,00 TL 108,50 TL

12 MOTORLU ARAÇ TESCİL BEL. 200,00 TL 180,00 TL 148,50 TL 120,00 TL 88,00 TL 81,50 TL

13 İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ 170,00 TL 150,00 TL 124,00 TL 100,00 TL 85,00 TL 81,50 TL

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

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

16,00 TL 14,00 TL 12,50 TL 10.00 TL 8.50 TL 8.00 TL

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

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

DAYANAĞI 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

DEĞ. KAĞ. 
KAN. GEN. 

TEB. SERİ NO: 50

 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

2021 5.227.000,00 TL

2020 5.000.000,00 TL

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2021 YILI TARİFESİ
(EMLAK VERGİSİ KANUNU MADDE 44)

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için                            Binde 3

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için                                  Binde 6

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için                                                    Binde 10


