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azami 25 kW’a kadar (25 kW dahil) olan (Kat 
maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik 
enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kuru-
lan dahil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen 
elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak 
tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanma-
sında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)”

- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.(Madde 
2)

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı 
ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tuta-
rından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve iş-
sizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tu-
tarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı 
aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin 
hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, 
istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alına-
rak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle 
bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isa-
bet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. 
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili 
ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması 
gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden 
ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan 
ücrete uygulanır.).»

KANUNLAR
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer 
Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ile bazı 
kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme-
lere ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

- Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Deği-
şiklikler

- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(9) numaralı bendinde yer alan “10 kW’a kadar 
(10 kW dahil)” ibaresi “25 kW’a kadar (25 kW da-
hil)” şeklinde değiştirilmiştir. (Madde 1)

Değişiklik sonrası Gelir Vergisi Kanunun 
“Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9. Maddesinin 9 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“ 9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Pi-
yasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek 
faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıy-
la, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların 
çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü 
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Bu madde hükmü 01.01.2022 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girecektir.

- Damga Vergisi Kanununda Yapılan De-
ğişiklik

- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV - Ticari ve 
medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 
(34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere iliş-
kin kağıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu 
maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendin-
de düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt as-
gari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şek-
linde parantez içi hüküm eklenmiştir.(Madde 4)

Bu madde hükmü 01.01.2022 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girer.

- Katma Değer Vergisi Kanununda Yapı-
lan Değişiklik

- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşar-
lığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş 
ve bende “bakım-onarım ve modernizasyonuna 
ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” iba-
resinden sonra gelmek üzere “, Milli Savunma 
Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca 
yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin 
olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında 
yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir.
(Madde 5)

Değişiklik sonrası Katma Değer Vergisi Ka-
nunun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol arama-
ları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlar-
da istisna” başlıklı 13. Maddesinin f bendi aşağı-
daki şekilde düzenlenmiştir.

“f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlı-
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Mil-
li İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdür-
lüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları 
için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, pan-
zer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve ben-

Bu madde hükmü 01.01.2022 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girer.

- 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) nu-

maralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici 
olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalı-
şanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan 
“ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Değişiklik sonrası 106. Maddenin 2. Bendi 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

“2. Gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest 
meslek kazançlarının vergileri bu kazanç sahip-
lerinin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi 
dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra 
ettikleri;”

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 
109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numa-
ralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu 
maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.(Madde 3)

Düzenleme sonrası Gelir Vergisi Kanunun, 
- “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32 nci mad-

desi,
- “Diğer Ücretler” başlıklı 64 üncü maddesi,
- “Vergilendirme Dönemi” başlıklı 108 nci 

maddesinin “3. Diğer ücretlerde vergilendirme 
dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.”  
hükmü,

- “Tarh Zamanı” başlıklı 109 ncu maddesinin 
“2. Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu tak-
vim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe baş-
lanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren 
1 ay içinde;” hükmü ile aynı maddenin diğer üc-
retlerle ilgili hükümleri,

- “Vergilendirme Dönemi İçinde İşe Başlıyan 
Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergile-
ri” başlıklı 110 ncu maddesi,

- “Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden 
Vergilerde Ödeme” başlıklı 118 nci maddesi,

- “Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu” başlıklı 
122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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te’de yayımlanan 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 
67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına 
ilişkin olarak 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda de-
ğişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürür-
lüğe konulmasına karar verilmiş olup, kararda 
belirtilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci 
maddesindeki “31/12/2021” ibareleri “31/3/2022” 
şeklinde değiştirilmiştir.(Madde 1)

Değişiklik sonrası madde aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir.

“Geçici Madde 2 - 
1) 31/3/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2022 tarihleri ara-
sında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarih-
ler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faiz-
ler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı 
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,
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 hesa-
bı 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.”
- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesindeki 

“31/12/2021” ibareleri “31/3/2022” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.(Madde 2)

zeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, 
teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-ge-
liştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, 
bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin ola-
rak yapılan teslim ve hizmetler, Milli Savunma 
Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca 
yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin ola-
rak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapı-
lan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, 
miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlar-
ca onaylanan teslim ve hizmetler.”

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi
Tutarlarına Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranının Belirlenmesine
İlişkin Karar
09/12/2021 tarih ve 31684 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 4892 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi 
tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme ora-
nının belirlenmesine 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince 
karar verilmiş olup, kararda belirtilen hususlara 
aşağıda yer verilmiştir.

“2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme 
oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Ta-
şıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer 
alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) 
ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde 
yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 
2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına 
uygulanmak üzere % 25 olarak belirlenmiştir.”

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici
67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat
Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006
Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar
16/12/2021 tarih ve 31691 sayılı Resmi Gaze-
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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 bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap 
edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve ka-
zançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

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

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin
(A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden
Tespiti Hakkında Karar
21/12/2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 
ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı 
malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden 
tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konul-
masına karar verilmiş olup, kararda belirtilen 
hususlara aşağıda yer verilmiştir.

- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının eki Karar kapsamındaki 
malların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatla-
rına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi 
rafineri çıkış fiyatı bulunmayanlarının adı geçen 
Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz alına-
rak, sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi 
tutarları, bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla sıfır-
dan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında 
uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına 
bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artı-
rılır. Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası 
petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak 
artış olması durumunda ise bu malların özel tü-
ketim vergisi tutarlarında herhangi bir değişiklik 
yapılmaz, ancak artış suretiyle belirlenen her bir 

Değişiklik sonrası madde aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir.

“Geçici Madde 3 - 
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 

31/03/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap 
edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve 
bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon 
kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama 
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikala-
rından 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 aşağıdaki şekilde uygulanır.

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 tutulan-
ların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 
%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,

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 
31/03/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap 
edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlan-
ma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” 
ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonla-
rından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 
1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) 
numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oran-
lar %0 uygulanır.”

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

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

b) 2 nci maddesi, 1/1/2022 tarihinden itibaren 
iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen 
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Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi
Kanunda Yer Alan Vergi Kesintisi
Oranlarına İlişkin   12/1/2009 Tarihli Ve
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar

21/12/2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri-
ne ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ve 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci mad-
desinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 
12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının eki Karar ile aynı Kanunun 30 
uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranla-
rına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik 
yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe ko-
nulmasına karar verilmiş olup, kararda belirtilen 
hususlara aşağıda yer verilmiştir.

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkın-
daki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam 
mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar ver-
gisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden 
muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci 
fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı 
kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz.) % 10,

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mü-
kellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf 
olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin 
ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde 
yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi 
kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,” (Madde 1)

yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygu-
lanır.(Madde 1)

- Bu Karar kapsamında belirlenecek özel 
tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 
2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim ver-
gisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.
(Madde 2)

- Bu Karar kapsamında belirlenecek özel 
tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 
2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim ver-
gisi tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan 
her bir mal bakımından, 14/5/2018 tarihli ve 
2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürür-
lükten kalkmış sayılır.(Madde 3)

3. Maddede belirtilen 2018/11818 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda yer almak-
tadır.

“ Madde 1 - (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu 
Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi 
satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış 
fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası 
petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak 
meydana gelecek artış durumunda, söz konusu 
malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarla-
rı, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak 
suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz 
kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış 
durumunda, söz konusu malların tabi olduğu 
özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde 
uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçme-
yecek şekilde uygulanır.

Madde 2 - (1) Bu Karar eki listedeki malların 
ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tü-
ketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit 
edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

Madde 3 - (1) Bu Karar eki listedeki mallar 
arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi 
itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan 
malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen 
baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.”
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zete’de yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge-
çici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları 
hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 
karar verilmiş olup, kararda belirtilen hususlara 
aşağıda yer verilmiştir.

- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki ge-
çici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 - (1) Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) 
arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakan-
lığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bono-
larından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazanç-
lara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri 
ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.
(Madde 1)

- Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap 
edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edi-
len Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi-
rer. (Madde 2)

TEBLİĞLER
316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
10/12/2021 tarih ve 31685 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 316 Seri No.lu Gelir Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği ile 7338 sayılı Vergi Usul 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununa ekle-
nen geçici 92 nci maddenin uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir.

7338 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunun-

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 
inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları 
hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9 - Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan 
(Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayıl-
maz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi-
nin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentle-
rindeki kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 
15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi 
kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerin-
den % 10,”(Madde 2)

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 
uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları 
hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (12) ve (14) numara-
lı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12- Tam mükellef kurumlar tarafından, Tür-
kiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla 
kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mü-
kellef kurumlara veya kurumlar vergisinden mu-
af olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın serma-
yeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir 
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan 
kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesi-
nin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi 
tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 10,”

“14- Yıllık veya özel beyanname veren dar 
mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşül-
meden önceki kurum kazancından, hesaplanan 
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım-
dan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden % 
10,” (Madde 3)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici
67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat
Oranları Hakkındaki Ekli Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
21/12/2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Ga-
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Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapı-
lan Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesi-
len Gelir Vergisinin İadesine ilişkin 316 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan dü-
zenleme ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır.  

- İade Talebi Ve İbraz Edilecek Belgelere İliş-
kin Düzenleme

 (1) 193 sayılı Kanunun geçici 92 nci maddesi-
nin yürürlüğe girdiği 26/10/2021 tarihinden önce 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 
tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen ge-
lir vergisi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin 
düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi da-
iresine (bağlı vergi dairesi statüsündeki malmü-
dürlükleri dahil) başvurmaları üzerine red ve iade 
edilecektir.

(2) İade işleminin yapılabilmesi için Ek-1’de 
yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz şekilde dol-
durularak başvuruda bulunulması gerekmekte-
dir.

(3) Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi 
başvuru sahipleri tarafından serbestçe seçilebi-
lecektir.

(4) Kendisine destek ödemesinde bulunulan 
hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade tale-
binde bulunulması halinde, Ek-1’de yer alan di-
lekçe örneğinin eksiksiz olarak doldurulması ve 
dilekçe ekine “mirasçılık belgesi” ile “veraset ve 
intikal vergisi ilişik kesme belgesi”nin eklenmesi 
şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında bu madde 
hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

(5) Madde kapsamında başvuruda buluna-
bilecekler, dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi 
üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri 
gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dai-
resine verebileceklerdir. Ancak hak sahiplerinin 
mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan baş-
vurular ile bu kapsamda açılmış davalardan fe-
ragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin 
dilekçelerin, elden veya posta yoluyla ilgili vergi 
dairesine verilmesi gerekmektedir.” (Madde 3)

da bazı düzenlemeler yapılmıştı, yapılan düzen-
lemelerin gerekçesi Gelir Vergisi Kanununun 53 
üncü maddesinde, çiftçilerin elde ettikleri zirai 
kazançların 94 üncü madde hükmüne istinaden 
hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle 
vergilendirileceği, aynı Kanunun 56 ncı madde-
sinde ise çiftçilere yapılan her türlü prim, risturn 
ve diğer şekillerdeki destekleme ödemelerinin 
çiftçilerin hasılatı sayıldığı, tarım sektörünün 
geliştirilmesi ve desteklenmesi, bu sektördeki 
verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kay-
nakların korunması ile tarım sektöründeki refah 
düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, tarımsal des-
tek ödemeleri üzerinden alınan verginin istisna 
edilmesi ve tevkif edilen verginin de iade imkanı-
nın sağlanmasıdır.

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 92. Maddesi “ Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal 
destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil 
edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamana-
şımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairele-
rine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Ver-
gi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri 
uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 
112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü-
ne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade 
edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üze-
re vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce 
verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar 
uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine ba-
kılmaksızın işlem yapılmaz, idarece de açılmış 
davalar sürdürülmez, faiz, yargılama giderleri ve 
vekalet ücretine hükmedilmez, hükmedilmişse 
ödenmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bu-
lunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu madde 
hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.”  şeklindedir.
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(5) Kamu kurum ve kuruluşları; iade işlemi-
nin yapılabilmesi için başvuru sahipleri, vekilleri 
veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve bel-
geleri ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle 
yükümlüdürler.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 92 nci maddesi 
hükmünden yararlanılabilmesi için birinci fıkra 
kapsamındaki ödemeler üzerinden kesilen ver-
gilerin ödenmiş olması şartı aranmaz.

(7) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda düzenlenen düzeltme zamanaşımı 
süresi dolduktan sonra yapılan başvurular üze-
rine red ve iade yapılması söz konusu değildir. 
1/1/2016 tarihinden önceki dönemler zamanaşı-
mına uğradığından, bu dönemlere ilişkin yapılan 
başvurulara istinaden red ve iade işlemleri yapıl-
mayacaktır.

(8) Düzeltme talepleri üzerine red ve iade iş-
lemlerinin yapılabilmesi için bu iade işlemlerine 
ilişkin dava açılmaması şarttır. Vergi dairesince 
iade işlemi yapıldıktan sonra her ne sebeple olur-
sa olsun bu iade işleminden dolayı dava açılması 
halinde, yapılmış olan iade haksız iade kapsamın-
da değerlendirilecek ve iade edilen tutarlar ceza 
ve faiz uygulanmak suretiyle geri alınacaktır.

(9) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 
üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 88 inci maddesi hükümleri dikkate 
alınarak mükelleflerin iade işlemleri gerçekleş-
tirilecektir. (Madde 4)

- Dava Aşamasında Bulunan İade
Talepleri
 (1) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme 

zamanaşımı süresi içerisinde tarımsal destek 
ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin ia-
desine yönelik düzeltme başvurusunda bulun-
muş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için da-
va açmış olan başvuru sahiplerinin, mahkeme-
lerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) 

- İade Uygulaması Ve Düzeltme Taleple-
rine İlişkin Yapılacak İşlemler

 (1) 193 sayılı Kanunun geçici 92 nci mad-
desinin yürürlüğe girdiği 26/10/2021 tarihinden 
önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya-
pılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden ke-
silen gelir vergisinin iade işlemleri illerde; vergi 
dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili 
kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine 
getirilecektir.

(2) İadeyi yapacak vergi dairesi tarafından 
iade işlemine konu vergi kesintilerinin bulunup 
bulunmadığı ile destek ödemesi üzerinden adı-
na tevkifat yapılan başvuru sahibinin adı soyadı 
ve T.C. kimlik numarası bilgileri GİBİNTRANET/
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından kontrol 
edilecektir.

(3) İade talep dilekçesinde yer alan bilgiler 
ile YBS üzerinden temin edilen bilgilerin uyumlu 
olması durumunda başvuru sahiplerinden başka 
bilgi veya belge istenilmeyecek ve mükelleflerin 
iade talepleri yerine getirilecektir.

(4) İadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından 
tespit edilememesi veya bilgilerde uyumsuzluk 
bulunması halinde;

a) Kesinti yapılıp yapılmadığı araştırılacak ve 
kesinti yapıldığı halde ilgili vergi dairesine beyan 
edilmediğinin tespit edilmesi durumunda, destek 
ödemesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından, destek ödemesinin yapıldığı dönem, 
ödemenin gayrisafi tutarı ve yapılan tevkifata 
ilişkin bilgileri ihtiva eden ilgili muhtasar beyan-
name için düzeltme beyannamesi verilmesini 
müteakip iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

b) 193 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi kap-
samında tarımsal destek ödemeleri üzerinden 
yapılan vergi kesintilerinin muhtasar beyanname 
ile beyan edilmemesi durumunda ise kesinti-
yi yapan kamu kurum ve kuruluşlarının destek 
ödemesinin yapıldığı dönem, ödemenin gayrisa-
fi tutarı ve yapılan tevkifata ilişkin bilgileri ilgili 
vergi dairesine göndermelerini müteakip iade 
işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
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kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarım-
sal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle 
ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise ge-
çici madde hükmünden faydalanılması mümkün 
değildir. (Madde 6)

38 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 38 Seri No.lu Katma Değer Ver-
gisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır. 
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 
sayılı Katma Değer Değer Vergisi Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler sonrasında ilgili maddelerin 
uygulanmasına ilişkin yapılan düzenlemelerle il-
gili bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

- Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim
Ve Benzeri Hizmetlerin Kapsam
Bölümünde Yapılan Değişiklik
26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.2.2.) bölümü-
nün dördüncü paragrafının birinci cümlesindeki 
“prensip olarak tevkifat kapsamına girmemekte-
dir.” ibaresi “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi 
tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. (Madde 1)

- Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil
Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği
İstisnasına İlişkin Düzenleme
Aynı Tebliğe, (II/F) kısmının (4.25.) bölümün-

den sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklen-
miştir. (Madde 2)

“4.26. Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihaz-
lar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi 

davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili 
mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli 
dilekçe örneklerini veya bu belge temin edile-
mediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle 
davanın reddine dair vereceği karar örneklerini 
başvuru sahiplerinin başvuruda bulunacakları 
vergi dairelerine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli 
red ve iade işlemleri yapılacaktır.

(2) Bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak idare veya 
davacı lehine ya da aleyhine yargılama giderleri 
ve vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.

(3) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme 
zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılmış 
olan düzeltme başvurularının reddi üzerine da-
va açmış ve mahkemelerde ihtilafı devam eden 
başvuru sahiplerine, davalarından feragat edip 
etmediklerine bakılmaksızın red ve iade yapıl-
ması mümkün olmayıp, mahkemelerce verilen 
kararlara göre işlem tesis edilecektir.

(4) Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulu-
nan iade talepleriyle ilgili olarak kesinleşen yargı 
kararına göre işlem tesis edilmesi gerekmekte 
olup, verilen kararlar aleyhine olan başvuru sa-
hiplerinin yeniden düzeltme başvurusunda bu-
lunmak suretiyle madde ile getirilen düzenleme-
den faydalanması mümkün değildir. (Madde 5)

- İade Kapsamındaki Ödemeler
 (1) Düzenleme kapsamında yapılacak iade-

ler, 1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarım-
sal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle 
sınırlı bulunmaktadır.

(2) 193 sayılı Kanunun geçici 92 nci madde-
sinde belirtilen “kamu kurum ve kuruluşları” ifa-
desinden; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvel-
lerde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile bu 
Kanunda tanımlanan mahalli idarelerin anlaşıl-
ması gerekmektedir.

(3) 1/1/2016 tarihinden önce kamu kurum ve 
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2.8.1. Kapsam
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 

(I) sayılı listeye 30/9/2021 tarihli ve 31614 sayı-
lı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/9/2021 tarihli 
ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen 
21 inci sıra uyarınca, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl 
öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kulla-
nım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının 
yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yeni-
leme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından ye-
nilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uy-
gulanacak KDV oranı (%1) olarak belirlenmiştir.

Ayrıca ilgili sırada bu mükelleflerin, indirimli 
orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sı-
ra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle 
yüklendikleri vergilerin dâhil edilmeyeceği de be-
lirtilmiştir.

2.8.2. İndirimli Oran Uygulaması
Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa 

sunulması amacıyla 22/8/2020 tarihli ve 31221 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş 
Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamın-
da yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde in-
dirimli oran uygulanabilmesi için;

- Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanıl-
mış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine iliş-
kin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin 
bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri 
veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar 
tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
kayıtlarından kontrol edilmesi,

- Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme 
merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alına-
rak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan 
yetkili alıcılar aracılığıyla yenileme merkezi adına 
temin edilerek yenilenmesi,

- Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsa-
mında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret 
Bakanlığının veya Türk Standardları Enstitüsünün 
belirlediği düzenleme veya standartlara uygun 
şekilde yapılması,

kapsamında vergilendirilen kazançlara konu tes-
lim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itiba-
ren söz konusu madde kapsamında vergilendiri-
len kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygu-
lanacaktır.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, in-
ternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üze-
rinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler 
paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyet-
lerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet 
gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin 
elektronik uygulama paylaşım ve satış platform-
ları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanunu-
nun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergi-
lendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler 
üzerinden KDV hesaplanmaz.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B 
maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu 
teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel 
hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Ka-
nununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları 
baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal 
edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile 
buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapan-
lardan aranır.

Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun müker-
rer 20/B maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki 
kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü 
maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir dili-
minde yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançla-
rın mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile 
beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına 
bir etkisi bulunmamaktadır.”

- Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde 
Kdv Oran Uygulamasına İlişkin Düzenleme

Aynı Tebliğe, (III/B-2.7.) bölümünden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
(Madde 3)

“2.8. Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde 
KDV Oran Uygulaması



249

      
VERGİ MEVZUATINDA GÜNCEL GELİŞMELER

sayı: 268 • ocak 2022

selsil sorumlu olduğu telefonu (N) A.Ş.ye 12 ay 
garantili şekilde satmıştır.

(N) A.Ş., personeline tahsis ettiği yenilenmiş 
cep telefonunu bir süre sonra yeni modelle değiş-
tirmek için (T) Yenileme Merkezine satmıştır.

Söz konusu teslimlerde KDV uygulaması aşa-
ğıdaki şekilde olacaktır:

(Y) yenileme merkezi tarafından (K) adına dü-
zenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanma-
yacak, yetkili alıcı (A)’nın (Y) yenileme merkezine 
verdiği aracılık hizmeti %18 oranında KDV’ye tabi 
tutulacaktır.

- (Y) yenileme merkezinin yetkili satıcı (S)’ye,
- Yetkili satıcı (S)’nin, gerçek işi (G) ve yetkili 

satıcı (D)’ye,
- Yetkili satıcı (D)’nin (N) A.Ş.ye
yenilenmiş cep telefonu tesliminde %1 ora-

nında KDV hesaplanacaktır.
(N) A.Ş.nin (T) yenileme merkezine kullanıl-

mış cep telefonu tesliminde ise (N) A.Ş.nin dü-
zenleyeceği faturada %18 oranında KDV hesap-
lanacaktır.

2.8.3. Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimleri Do-
layısıyla Yüklenilen KDV

3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarın-
ca, Cumhurbaşkanı, vergi nispeti indirilen mal ve 
hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkı-
nı kısmen veya tamamen ya da amortismana ta-
bi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV ile 
sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Söz konusu yetki çerçevesinde 4517 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararıyla 2007/13033 sayılı BKK 
eki (I) sayılı listeye eklenen 21 inci sırada, yenilen-
miş ürün garantili cep telefonu teslimlerine ilişkin 
olarak mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemle-
rine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim 
ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin 
dâhil edilmemesine karar verilmiştir.

Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili sa-
tıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin 

- Yenileme merkezlerinin yenilediği kulla-
nılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işle-
minin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından 
numaralandırılmış hologramlı sertifika formu 
kullanılarak ve ticari unvan, iletişim bilgileri, ye-
nileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin 
bilgileri içeren karekod ile güvenliğinin sağlana-
cak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilen-
miş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısıyla verilmesi,

- Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde ye-
nileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından 
yenilenmiş ürün garantisi verilmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmek-
tedir.

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve serti-
fikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili Yö-
netmelikte tanımlanmış olan yenileme merkez-
leri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satı-
cılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim 
edilebilir. Bu aşamada nihai tüketiciye teslimden 
önce yenileme merkezlerinin yetkili satıcılara 
veya yetkili satıcılar arasında sertifikalı yenilen-
miş cep telefonu teslimlerinde de indirimli oran 
uygulanır. Ancak, ilgili Yönetmelik kapsamında 
yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yet-
kili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından 
yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu 
niteliği haiz bulunmakla birlikte mezkur Yönet-
melik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış 
cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygu-
lanmaz.

Örnek: (Y) yenileme merkezi, yetkili alıcı (A) 
aracılığıyla KDV mükellefi olmayan gerçek kişi 
(K)’den aldığı 2 adet kullanılmış cep telefonunu 
yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasın-
da yetkili satıcısı (S)’ye satmıştır. Yetkili satıcı (S) 
yenilenmiş telefonlardan birini gerçek kişi (G)’ye 
diğerini ise aynı modelden stok fazlası olduğun-
dan yetkili satıcı olan (D)’ye satmıştır. Yetkili satıcı 
(D) ise TSE hologramlı ve (Y) yenileme merkezi 
ile birlikte yenilenmiş ürün garantisinden müte-
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sit usulde vergilendirilenler” ibareleri “kazançları 
basit usulde tespit edilenler” şeklinde,

b) (I/B) kısmının (13.) bölümünün başlığı ile 
(II/F) kısmının (4.2.) bölümünün başlığında yer 
alan “Basit Usulde Vergilendirilen” ibareleri “Ka-
zançları Basit Usulde Tespit Edilen” şeklinde,

c) (I/B) kısmının (13.) bölümünün birinci pa-
ragrafında, (II/F) kısmının (2.8.) bölümü ile (4.2.) 
bölümünde, (V/B) kısmının (1.) bölümünde yer 
alan “basit usulde vergilendirilen” ibareleri “ka-
zançları basit usulde tespit edilen” şeklinde,

ç) (I/B) kısmının (13.) bölümünün ikinci pa-
ragrafı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün son 
paragrafında yer alan “Basit usulde vergilendiri-
len” ibareleri “Kazançları basit usulde tespit edi-
len” şeklinde,

değiştirilmiştir. (Madde 4)

534 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 534 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 
153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 
343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mü-
kerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde 
yer alıp 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 
1/1/2022 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tu-
tarların belirlenmesine ilişkin hususları açıklan-
mıştır. Düzenlemeye ilişkin maddelere aşağıda 
yer verilmiştir.

- Yasal Düzenlemeler
(1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer 
alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları 
belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarla-
rı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun 
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 
artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesap-

yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapa-
bilirler ancak bu teslimler nedeniyle iade talep 
edemezler.

Mükelleflerin indirimli orana tabi başka iş-
lemleri nedeniyle iade talep etmeleri halinde de 
bu durum dikkate alınır.

2.8.4. Bildirim Zorunluluğu
Yenilenmiş ürün garantili cep telefonu tes-

liminde bulunan yenileme merkezleri ve yetkili 
satıcılar, söz konusu ürünlere ilişkin olarak her 
bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri 
indirimli orana tabi teslimlerine ait listeyi, ilgi-
li döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde 
elektronik ortamda vermek zorundadır.

Buna göre indirimli oran uygulanan her yeni-
lenmiş cep telefonu satış faturası itibarıyla;

- Belgenin tarih ve numarası,
- Satışı yapılan cep telefonunun markası, mo-

deli, IMEI numarası,
- Satış tutarı ve hesaplanan KDV tutarı,
- Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik 

numarası veya TC kimlik numarası/pasaport nu-
marası,

- Satışı yapılan cep telefonunun alımında dü-
zenlenen gider pusulası/faturanın tarih ve numa-
rası, satıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik 
numarası veya TC kimlik numarası/pasaport nu-
marası ile işlem bedeli

ve benzeri bilgilerini içeren liste satıcı mü-
kellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname 
ekinde verilir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya ek-
sik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem 
yapılır.”

- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenlere
İlişkin Değişiklikler
Aynı Tebliğin; 
a) (I/B) kısmının (3.) bölümünde yer alan “ba-

sit usulde vergilendirilen” ibaresi ile (I/C) kısmının 
(2.1.2.3.) ve (2.1.2.4.) bölümlerinde yer alan “ba-
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- YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA AR-
TIRILAN HAD VE TUTARLAR

-Yeniden değerleme oranında artırılan 
had ve tutarlar

 (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü 
maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 
21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mü-
kerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer 
alan ve 2021 yılında uygulanan had ve tutarlar 
27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
(Sıra No:533) ile 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı 
virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değer-
leme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 
2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tu-
tarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(2) 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 
193 sayılı Kanunun;

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) 
numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri 
elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış ha-
sılatı 320.000 TL,

b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna 
tutarı 9.500 TL,

c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) 
numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri 
veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde 
hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağla-
nan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL,

ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) 
numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet 
erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan 
menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL,

d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan engellilik indirimi tutarları;

- Birinci derece engelliler için 2.000 TL,
- İkinci derece engelliler için 1.170 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 500 TL,
e) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının;
- (1) numaralı bendinde yer alan kiralama 

yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine 

lanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aş-
mayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, 
bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına 
kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise 
iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar in-
dirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye 
yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.(Madde 2)

- Yeniden değerleme oranında artırılan 
had ve tutarlar

(1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü 
maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mü-
kerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 
313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 
355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci madde-
lerinde yer alıp 2021 yılında uygulanan had ve tu-
tarların, 2021 yılı için % 36,20 (otuzaltı virgül yirmi) 
olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında 
artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2022 tari-
hinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar 
ekli listede gösterilmiştir.(Madde 3)

Not: İlgili maddede belirtilen ekli listeye 
dergimizin “Pratik Bilgiler” bölümünde yer 
verildiğinden bu kısma eklenmemiştir. 

Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecektir.

317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 
31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 
103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan 
ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu 
had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde 
toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 
tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul 
kıymetlerden 2021 takvim yılında elde edilen 
menkul sermaye iradının beyanında dikkate alı-
nacak indirim oranı uygulamasına ilişkin husus-
lar açıklanmıştır. Değişikliğe ilişkin maddelere 
aşağıda yer verilmiştir.
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kul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme 
sınırı 3.800 TL,

olarak tespit edilmiştir.
(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi ge-
lirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 
2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde 
esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden 
belirlenmiştir.

32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, faz-

lası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL 

(ücret gelirlerinde
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), 

fazlası % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL 

(ücret gelirlerinde
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), 

fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 

287.900 TL (ücret gelirlerinde
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 

281.500 TL), fazlası % 40
(4) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci 

maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birin-
ci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2022 tarihinden 
itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurum-
lar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 
2.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.(Madde 3)

- BASİT USULDE KAZANÇ TESPİTİ İLE 
İLGİLİ HUSUSLAR

- Kar hadleri emsallerine göre düşük ola-
rak tespit edilmiş bulunan emtia için özel 
hadler

(1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve 
bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük 
olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel 
hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 
inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına 
verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2021 yılı için 

ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL, gider olarak in-
dirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 
TL,

- (7) numaralı bendinde yer alan amortis-
man olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; 
özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 
230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendi-
ği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap 
edildiği hallerde 430.000 TL,

f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) nu-
maralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

- Büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 
TL,

- Diğer yerlerde 10.000 TL,
g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan hadler;
- (1) numaralı bent için 200.000 TL ve 320.000 

TL,
- (2) numaralı bent için 100.000 TL,
- (3) numaralı bent için 200.000 TL,
ğ) 68 inci maddenin birinci fıkrasının;
- (4) numaralı bendinde yer alan amortis-

man olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; 
özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 
230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendi-
ği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap 
edildiği hallerde 430.000 TL,

- (5) numaralı bendinde yer alan kiralama 
yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine 
ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL, gider olarak in-
dirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 
TL,

h) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fık-
rasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin 
istisna tutarı 25.000 TL,

ı) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 58.000 TL,

i) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata 
ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimen-
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yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatları-
nın 31/12/2021 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen 
hadleri aşmaması gerekmektedir:

Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları 
Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sı-
nırları İçinde Kalan Yerlerde

29/12/2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Teb-
liği (Seri No: 313) ile belirlenen tutarlar yeniden 
artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini 
yapanların, 2022 takvim yılında da basit usulden 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları 
Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları 
İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış 
Ölçüsü(TL)

Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış 
Ölçüsü (TL)

Değerli Kağıt 340.000 380.000 420.000 490.000
Şeker –Çay 250.000 340.000 320.000 400.000
Milli Piy. Bil., Hemen 
Kazan, Süper Toto vb.

250.000 340.000 320.000 400.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) 
-İspirto– Sigara–Tütün

250.000 340.000 320.000 400.000

Akaryakıt ( LPG hariç ) 380.000 400.000 490.000 570.000

(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğ-
raşanlar hakkında, basit usulün özel şartları 
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak 
suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği 
(Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda 
işlem yapılacaktır.(Madde 4)

-Basit usule tabi mükelleflerde gün so-
nunda toplu belge düzenleme uygulaması

Madde 5 - (1) Basit usule tabi mükelleflerle il-
gili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri 
No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük 
hasılatları için gün sonunda tek bir fatura dü-
zenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2022 
tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanunu-
nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımı-
za verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
(Madde 5)

- MENKUL SERMAYE İRADININ BEYA-
NINDA İNDİRİM ORANI UYGULAMASI

- 2021 takvim yılında elde edilen bir kı-
sım menkul sermaye iradının beyanında dik-
kate alınacak indirim oranı uygulaması

(1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 
5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yü-
rürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı 
Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), 
(6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan 
menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açı-
lan hesaplara ödenen faiz ve kar payları, dövize, 
altına veya başka bir değere endeksli menkul 
kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen men-
kul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada 
belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle 
bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında 
indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygula-
masına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 
uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlük-
ten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçi-
ci 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü 
gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen 
her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edi-
len gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 
tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alına-
cağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen 
menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.
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9 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II)
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 9 Seri No.lu Özel Tüketim Ver-
gisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 18/4/2015 
tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygu-
lama Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştiril-
miştir. Değişikliğe ilişkin maddelere aşağıda yer 
verilmiştir.

- a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin bi-
rinci paragraflarında yer alan “330.800 TL’nin” 
ibareleri “450.500 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında 
yer alan “330.800 TL’yi” ibaresi “450.500 TL’yi” 
şeklinde,

değiştirilmiştir.(Madde 1)
Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girecektir.

20 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel
Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 20 Seri No.lu Özel İletişim Ver-
gisi Genel Tebliği ile 27/11/2021 tarihli ve 31672 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:533) belirlenen 
yeniden değerleme oranına göre özel iletişim 
vergisi tutarında değişiklik yapılmıştır. Değişikli-
ğe ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisin-
de (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafın-
dan uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik 
makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve 
bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında 
sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet 
erişimi için kullanılmayan mobil telefon abone-
liğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) 

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o 
yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme 
oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine 
bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama fa-
iz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte 
olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2021 yılı 
için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı 
% 36,20’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine 
bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama fa-
iz oranı ise % 16,64’tür. Buna göre, 2021 yılında 
elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının 
beyanında uygulanacak indirim oranı (%36,20 / 
%16,64=) % 2,17 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2021 yılı ge-
lirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük 
çıkmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 2021 yılında elde edilen 
menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihin-
den önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 
75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı 
bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bono-
su faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme 
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağla-
nan gelirler indirim oranının birden büyük olması 
dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere en-
deksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç 
edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul 
sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil 
kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygu-
lanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi-
nin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) 
numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye irat-
ları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tev-
kifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin 
beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması 
söz konusu değildir.(Madde 6)

Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecektir.
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Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecektir.

53 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi
Kanunu Genel Tebliği

21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 53 Seri No.lu Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 8/6/1959 tarihli 
ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) 
ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 
ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah di-
lim tutarlarının yeniden değerleme oranında artı-
rılması ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe 
ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

-Maktu İstisna Tutarlarının Tespiti
- (1) 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, 
her bir takvim yılında uygulanacak istisna had-
leri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu 
yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 
artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sı-
rasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikka-
te alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden de-
ğerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) ola-
rak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş 
bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren 
7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istis-
na tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine 
isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ 
bulunmaması halinde eşe isabet eden miras his-
sesinde 911.830 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 
10.491 TL,

yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. 
Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre be-
lirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak 
suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde be-
şini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü 
yer almaktadır.

(2) 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No:533) ile yeniden değerleme oranı 
2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tuta-
rı 1/1/2022 tarihinden itibaren 117,00 TL olarak 
uygulanacaktır.(Madde 1)

Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecektir.

39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 39 Seri No.lu Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi 
işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 
giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapı-
lamayacak kısmıyla ilgili sınırda değişiklik yapıl-
mıştır. Değişikliğe ilişkin maddeye aşağıda yer 
verilmiştir.

- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün se-
kizinci paragrafındaki “2021 yılı için 18.900 TL” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı için 
25.700 TL” ibaresi eklenmiştir.

Değişiklik sonrası 8. Paragraf “Bu çerçevede, 
indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen 
ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının 
iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 
2018 yılı için 11.400 TL, 2019 yılı için 14.100 TL, 
2020 yılı için 17.300 TL, 2021 yılı için 18.900 TL, 
2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.” 
şeklinde düzenlenmiştir.
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tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi 
Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değer-
leme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu 
şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini 
aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne 
yer verilmiştir.

(2) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren 
veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana ge-
len intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıda-
ki tarifeye göre hesaplanacaktır.(Madde 4)

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve 
çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans 
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payla-
rın Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan 
şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 
TL,

olarak dikkate alınacaktır.(Madde 3)
- Matrah Dilim Tutarlarının Tespiti
- (1) 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim 

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

Verginin Oranı (%)

İlk 500.000 TL için 1 10
Sonra gelen 1.200.000 TL için 3 15
Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecektir.

54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2022 tarihinden 
itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tu-
tarları tespit edilmiştir. Değişikliğe ilişkin mad-
delere aşağıda yer verilmiştir.

- Vergileme Ölçü Ve Hadleri
- (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;
a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından 

geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt 
değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul 
Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan 
yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin 
hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken 
vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar 

olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
(2) 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 

36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş 
ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhur-
başkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme 
oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer 
alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) 
ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde 
yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar 
için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının 
tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) 
olarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren 
motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 
sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı ta-
rife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı 
tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı 
tarife yeniden belirlenmiştir.(Madde 3)
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80 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu
Genel Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 80 Seri No.lu Emlak Vergisi Ka-
nunu Genel Tebliği ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci madde-
sinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken 
nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları-
nın yeniden değerleme oranına göre belirlenerek 
tespit edilmiştir. Değişikliğe ilişkin maddelere 
aşağıda yer verilmiştir.

- 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde 
yer alan tutarın tespiti

 (1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sa-
yılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 
2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen ye-
niden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) 
%18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması 
suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edil-
miştir.(Madde 3)

-1319 sayılı Kanunun 44 üncü madde-
sinde yer alan vergi oranlarına esas mesken 
nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sı-
nırlarının tespiti

(1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayı-
lı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli 
taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 
yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeni-
den değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) 
%18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması 
suretiyle;

66 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 66 Seri No.lu Damga Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği ile 1/7/1964 tarihli ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü mad-
desinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi 
Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu 
vergilerin yeniden değerleme oranına göre belir-
lenerek tespit edilmiştir. Değişikliğe ilişkin mad-
delere aşağıda yer verilmiştir.

- Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Aza-
mi Tutarın Belirlenmesi

- (1) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden de-
ğerleme oranı % 36,20 (otuzaltı virgül yirmi) ola-
rak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş 
bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu mad-
desinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna 
ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 65 Seri No’lu 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit 
edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergile-
rin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 
dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 
1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak miktar-
ları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alına-
cak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden de-
ğerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihin-
den itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.)
(Madde 3)

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)  
6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL,  
fazlası için (Binde 6)
12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL,  
fazlası için (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
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Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

kesirleri de tahsil edilmeyecektir.(Madde 3)
Tebliğ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girecektir.

90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel
Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu 
Genel Tebliği ile konsolosluk harçları ile Türkiye 
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukları-
nın yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların dö-
viz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD 
doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili 
tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak em-
saller tespit edilmiştir. Değişikliğe ilişkin madde-
lere aşağıda yer verilmiştir.

- Harç miktarlarının hesaplanmasına 
esas olacak döviz kuru ve emsaller

(1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki mak-
tu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve 
azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Ka-
nunun mükerrer 138 inci madde hükmü gere-
ğince, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 
yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Mu-
vazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı iş-
lemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplan-
masına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 
13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal 
sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 
yeniden belirlenmiştir. (Madde 3)

89 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel
Tebliği
21/12/2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan 89 Seri No.lu Harçlar Kanu-
nu Genel Tebliği ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan mak-
tu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve 
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ye-
niden değerleme oranında hesaplanarak tespit 
edilmiştir. Değişikliğe ilişkin maddelere aşağıda 
yer verilmiştir.

- Harç miktarlarının hesaplanması
 (1) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden de-

ğerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) ola-
rak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş 
bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan 
ve 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (mak-
tu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme ora-
nında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2022 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ 
ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı ta-
rifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum toni-
latosundan gibi birim değer üzerinden alınacak 
maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen 
maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına 
tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami 
hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki 

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 5,480
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,660
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün

(1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için
0,800

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,730
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 2,150
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000
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lara bildirdikleri varlıklar üzerinden yüzde 6 ila 
11 arasında bir vergi ödeyecekken, 2016’dan 
2020’ye kadar olan dönemde ödenecek tutarlar 
için yüzde 12, 14 veya 18’lik daha yüksek bir oran 
uygulanacaktır. Ayrıca, imtiyazlı oranların, yurt-
dışında bulunan  varlıklarını ülkeye getirenler ve 
bunları tercih edilen hükümet projelerine yatı-
ranlar için geçerli olacağı açıklandı.

Hong Kong Yabancı Kaynaklı Pasif
Gelirlerle İlgili Vergi Prensiplerini
Değiştirecek
Hong Kong Hükümeti, bölgenin Avrupa Birli-

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

Konuyla ilgili Hong Kong Hükümeti’nin açık-
lamaları ise şu şekilde: “Hong Kong uluslararası 
bir finans merkezi olarak başından beri uluslara-
rası vergi işbirliğine aktif olarak katılıyor ve des-
tek veriyor. Yıllar geçtikçe, Hong Kong, offshore 
(denizaşırı) karların genellikle Hong Kong’da ver-
giye tabi olmadığı bölgesel kaynak vergilendirme 
ilkesini benimsemiştir. AB, Hong Kong’da önemli 

Endonezya Vergi Reformu Kanununda
Vergi Önlemlerini Netleştirdi
Endonezya Hükümeti, yeni bir karbon vergisi 

mekanizması ve yeni bir vergi affı planı için plan-
larını detaylandırdı. Yeni karbon vergisi, Ekim 
ayında meclis tarafından onaylanan Vergi Düzen-
lemelerinin Uyumlaştırılması Hakkında Kanun’a 
(HES Kanunu) dahil edilmişti.

İlk aşamada Endonezya, yayılan karbonun ki-
logramı başına 30 INR (0,2 ABD doları) değerinde 
bir minimum karbon vergisi oranı koymayı plan-
lıyor. Başlangıçta vergi yalnızca kömürle çalışan 
elektrik santrallerine uygulanacak. Bu arada Hü-
kümet, bir üst sınır ve ticaret sisteminin gelişti-
rilmesi konusunda Finansal Hizmetler Otoritesi 
ve Endonezya Menkul Kıymetler Borsası ile bir-
likte çalışacak.

Mevzuat ayrıca bir vergi affı planı ve katma 
değer vergisi oranının Nisan ayından itibaren 
yüzde 11’e ve Ocak 2025’e kadar yüzde 12’ye çı-
karılmasını içeriyor.

Hükümet, mevzuatta  yer alan vergi affı pla-
nının 1 Ocak 2022’den 30 Haziran 2022’ye kadar 
süreceğini belirtti. 1985’ten 2015’e kadar olan 
dönem için mevzuat hükümlerinden yararlan-
mak isteyen vergi mükellefleri, idari makam-

ULUSLARARASI
VERGİ HABERLERİ 
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu , Avrupa
Birliği KDV oranlarını düzenleyen yeni
mevzuat  ile ilgili ECOFIN anlaşmasını
memnuniyetle karşıladı
AB Komisyonu, 7 Aralık 2021’de AB Maliye 

Bakanlarının Brüksel’deki ECOFIN Konseyi top-
lantısında, mal ve hizmetler için katma değer 
vergisi (KDV) oranlarını düzenleyen mevcut mev-
zuatı güncellemek üzere vardıkları anlaşmayı 
memnuniyetle karşıladı. 

Yeni mevzuat, hükümetlere uygulayabilecek-
leri oranlarda daha fazla esneklik ve AB Üye Ül-
keleri arasında daha fazla eşitlik sağlamaktadır. 
Aynı zamanda güncellenen kuralların KDV mev-
zuatını  iklim değişikliği ile mücadele, dijitalleş-
me ve halk sağlığının korunması gibi AB öncelik-
leri ile uyumlu hale getireceği öngörülmektedir. 

KDV oranlarına ilişkin mevcut AB yasası ne-
redeyse otuz yıldır uygulanmakla birlikte genel 
KDV mevzuatının yıllar içindeki evrimi göz önü-
ne alındığında modernizasyona acil ihtiyaç du-
yulmaktadır. Özellikle, KDV’nin tedarikçinin üye 
Devletinden ziyade tüketicinin üye Devletinde 
ödenmesi şekilde işlemesi planlanan yeni sis-
tem, KDV oranlarında çeşitlilik yaratmakla birlik-
te, tek pazar işleyişini bozma veya rekabette çar-
pıtmalar yaratma ihtimalini düşürmektedir. Yeni 
sistem, aynı zamanda, üye Devletlerin COVID-19 
sonrası dönemde gelir toplama kapasitesini teh-
likeye atacak azaltılmış oranların çoğalmasını 
önlemesi yönünden de öneme sahip. 

Belçika: Hollanda ile çifte vergi anlaşması
artık MLI’ye (Çok Taraflı Vergi Anlaşması)
tabi
25 Kasım 2021’de Belçika ve Hollanda vergi 

makamları, Belçika-Hollanda çifte vergilendirme 
anlaşmasını Çok Taraflı Vergi Anlaşması kapsa-
mına alınan bir vergi anlaşması olarak kamuoyu-
na duyurdu.

Belçika-Hollanda anlaşmasının daha önce 
bildirilmemesinin nedeni, Belçika ve Hollanda 

bir ekonomik faaliyeti olmayan şirketlerin belirli 
offshore pasif gelir (faiz ve telif hakları gibi) açı-
sından vergiye tabi olmamasından ve dolayısıyla 
‘çifte vergilendirmeme’ durumuna yol açmasın-
dan endişe duyuyor. Sınır ötesi vergi kaçakçılı-
ğıyla mücadeleyi destekleme kararlılığıyla Hong 
Kong Hükümeti, 2022 yılı sonuna kadar İç Gelir 
Yönetmeliği’nde (Hong Kong yasalarının 112. 
Bölümü) değişiklik yapmayı ve 2023 yılında ilgi-
li önlemleri uygulamaya koyarak  AB ile işbirliği 
yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir.”

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

ABD Senatosu Yeni Kripto Varlık
Raporlama Kurallarını Onayladı
ABD Senatosu, kripto para ticaretinde yer 

alan aracıların işlemlerle ilgili ayrıntıları bildir-
melerini zorunlu kılan iki taraflı altyapı yasa ta-
sarısına yeni hükümlerin eklenmesini onayladı. 

Çeşitli senato üyelerinin, reddedilmesi halin-
de, eklenen hükümlerin raporlama zorunluluğu-
nun kime uygulanacağı konusunda netlik sağ-
layamayacağı yönündeki endişelerine rağmen, 
önerilen iki açıklayıcı değişiklik reddedildi.

Önerilen ilgili değişiklikler reddedilmesey-
di, sanal para madencileri gibi gerekli bilgilere 
erişimi olmayan tarafların bildirimde bulunmak 
zorunda kalacağı endişelerini bertaraf edebile-
cek nitelikte olan, “raporlama yükümlülüğünün 
düşeceği komisyoncular” terimi netleşecekti. İp-
tal edilen değişiklik önerileri “komisyoncular” a 
1099 Formu (1099 formu, ABD vergi mevzuatına 
göre, mükellefe işveren dışındaki bir kuruluşun 
veya kişinin gönderdiği veya ödediği para kayıtla-
rının tutulduğu sistemdir.) ile bildirmek zorunda 
oldukları para hareketlerine kripto para birimi ile 
ilgili bilgileri de ekleme şartını içermekteydi. 
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OECD 21 ülke için yeni transfer
fiyatlandırması ülke profili yayınladı
OECD; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fran-

sa, Gürcistan, Almanya, Endonezya, İrlanda, İtal-
ya, Letonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, 
Seyşeller, Singapur, Güney Afrika ve İsveç için 
güncellenmiş ikinci transfer fiyatlandırması ülke 
profillerini yayınladı. Güncel sürümde Arnavut-
luk, Kenya ve Maldivler için ilk kez yayınlanmış 
ülke profilleri de yer alıyor ve ülke profili yayınla-
nan toplam ülke sayısı 63’e ulaşıyor.

Transfer fiyatlandırması ülke profilleri, OECD 
tarafından hazırlanan anket biçimindeki sorulara 
ülkelerin kendileri tarafından verilen yanıtlarla 
oluşturulan ve transfer fiyatlandırması mevzu-
atının ve uygulamasının temel yönleri hakkında 
güncel ve uyumlu bilgiler içeren dokümanlardır. 
Ülke profillerine ilişkin bilgiler; emsallere uygun-
luk ilkesi, yöntemler, karşılaştırılabilirlik analizi, 
gayri maddi varlıklar, grup içi hizmetler, finansal 
işlemler, maliyet artı anlaşmaları, doküman-
tasyon dahil olmak üzere, her bir ülkedeki kilit 
transfer fiyatlandırması konularına ilişkin mev-
cut mevzuat ve uygulamayı yansıtmaktadır.

OECD, 2009’dan bu yana transfer fiyatlandır-
ması ülke profilleri yayınlayarak, OECD üyeleri 
ve üye olmayan ülkelerin transfer fiyatlandırması 
sistemleri hakkında üst düzey bilgi sağlamaktadır. 
2017’de ülke profilleri, Eylem 8-10 ve Eylem 13’e 
ilişkin OECD/G20 Matrah Aşındırma ve Kar Kay-
dırma (BEPS) raporlarından kaynaklanan değişik-
likleri yansıtmak ve OECD üyesi olmayan ülkeleri 
de kapsamak için önemli ölçüde değiştirildi.

Transfer fiyatlandırması ülke profillerinde 
daha fazla güncellemenin 2022’nin ilk yarısında 
yapılması bekleniyor.

Hükümet destekleri, OECD ülkelerindeki
vergi gelirlerini COVID-19 krizinin kötü
etkilerinden koruyor
Yayınlanan yeni OECD araştırmasına göre, 

haneleri ve işletmeleri desteklemek için getirilen 

arasında bekleyen anlaşma müzakereleriydi. 
Ancak, bu müzakere sürecinde belirli bir gecik-
menin ardından, her iki ülke de vergi anlaşma-
sıyla ilgili Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma 
(BEPS) önlemlerini Belçika-Hollanda çifte vergi 
anlaşmasına dahil etmeye karar verdi. Ancak, 
diğer anlaşma hükümlerine ilişkin müzakereler 
devam edecek.

Her iki ülke de MLI’nin yürürlüğe girmesi 
adına anlaşma bildirimini dokuz aydan daha kısa 
bir süre uygulamada uzlaştı. Bu süre başlangıç 
olarak bir ay altı gün olarak belirlendi. Bir ay altı 
günlük kısaltılmış sürenin uygulanmasına 1 Ocak 
2022’den itibaren başlanacak.

Portekiz, transfer fiyatlandırması rejimini
değiştiriyor
Her ikisi de 26 Kasım 2021 tarihli 267/2021 

ve 268/2021 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
melerin yayımlanmasıyla, Portekiz Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun (CIT) 138. Maddesinde ön-
görülen peşin fiyatlandırma anlaşması (APA) 
rejiminde ve aynı kanunun 63’ üncü maddesi 
uyarınca Gelir Vergisi (PIT) veya Kurumlar Ver-
gisi (CIT) mükellefleri ile diğer herhangi bir tüzel 
kişi arasında gerçekleştirilen işlemlerde transfer 
fiyatlandırması (TP) düzenlemesi ile ilgili önemli 
değişiklikler yapıldı. 

Bu değişiklikler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) Ortak 
Forumu’nun yönergelerini yansıtmanın yanı sıra  
OECD Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri Reh-
beri’ndeki değişikliklerden ve Matrah Aşındırma 
ve Kar Kaydırma (BEPS) Projesi’nde bulunan ey-
lem planlarının etkilerini bünyesinde barındıyor.

Değişikliklerin temel amacının , işletmelerin 
raporlama yükümlülüklerini basitleştirmek ve 
her iki uygulamaya da (CIT Madde 138 ve 63’te 
hüküm altına alınan transfer fiyatlandırması hü-
kümleri) daha fazla yasal kesinlik kazandırmak 
olduğu belirtiliyor.
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hükümet destek önlemleri sebebiyle COVID-19 
pandemisinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi ön-
ceki krizlere göre daha az olarak ölçüldü.  

OECD’nin yıllık Gelir İstatistikleri Yayını’nın 
2021 yılı sayısı, OECD ortalama vergi-GSYİH ora-
nının 2019’dan bu yana 0,1 puan artışla %33,5’e 
yükseldiği bilgisini içeriyor. Çoğu OECD ülke-
sinde nominal vergi gelirleri düşse de, ülkelerin 
GSYİH’sindeki düşüşlerin genelde daha fazla ol-
ması, Ortalama Vergi/GSYİH oranında küçük bir 
artışa neden oldu. Bu orandaki artışa pandemi 
süresinde yapılan hükümet desteklerinin katkısı-
nın ise yadsınamaz bir gerçek olduğu değerlen-
diriliyor. 
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maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir 
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı 
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile 
temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Ma-
li sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, 
aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı 
veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir 
ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile 
kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş 
bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” ,

 62 nci maddesinde, “İş verenler, hizmet er-
babını işe alan, emir ve talimatları dahilinde ça-
lıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. 61 inci madde-
nin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri 
yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getir-
mek bakamından işveren hükmündedir.”,

 83 üncü maddesinde; “Hilafına hüküm olma-
dıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya vergi sorum-
lusunun beyanı üzerine tarh olunur.”,

 85 inci maddesinde, “Mükellefler, ikinci mad-
dede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde 
elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda 
aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname ve-
rirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin 
yıllık beyannamede toplanması zorunludur.......”,

Özelge Özetleri 
Konu: 5746 sayılı kanun kapsamında birden 

fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin ver-
gilendirilmesi

Özelgeyi Veren İdare: Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 18.01.2021- 
38418978-125[5746-2019/4-İ]-E.19396

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2018 yı-
lı Nisan ayına kadar A… A.Ş.’de 4691 sayılı Kanun 
kapsamında çalıştığınızı, aynı yılın Mayıs ayında iş 
değişikliği yapmak suretiyle K… A.Ş.’ye geçtiği-
nizi ve yine aynı yılın Haziran ayından bu yana ise 
T… A.Ş.’de 5746 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştı-
ğınızı belirterek;

 - Elde etmiş olduğunuz ücret gelirlerine iliş-
kin beyanname verme yükümlülüğünüzün bulu-
nup bulunmadığı,

 - 2018 yılı Nisan ayına kadar elde etmiş oldu-
ğunuz ücret gelirlerinin istisna edildiğini, ancak 
Mayıs ayından itibaren % 15 gelir vergisi dilimin-
de yer aldığınızı ve gelirinizin bu orana tabi tutul-
masının doğru olup olmadığı,

 hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep 
edilmektedir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 61 inci 
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  103 üncü maddesinde, gelir vergisine tabi 
gelirlere uygulanacak vergi tarifesi yer almakta 
olup, bu tarifenin birinci dilimini aşmayan gelire 
uygulanacak oran %15 olup, ücretlilerin geliri yıl 
içinde birinci dilimdeki tutarı aşarsa aşan kısım 
bir üst dilimden vergilendirilmektedir. Yıl içinde 
işveren değişikliğinde de yeni işveren tarafından 
yapılan ücret ödemelerinin, önceki işverende ya-
pılan ücret ödemeleri ile ilişkilendirmeden vergi-
lendirilmesi gerekmektedir.

 Gelirin toplanması ve beyanına ilişkin olarak 
16 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı açıkla-
malara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştir-
me Bölgeleri Kanun’unun Geçici 2 nci maddesi-
nin üçüncü fıkrasında; “Bölgede çalışan; AR-GE, 
tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile 
ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü 
vergiden müstesnadır…” hükmüne yer verilmiştir.

 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasa-
rım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’un indirim, istisna, destekleme ve teş-
vik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında, “Gelir vergisi stopaj teşviki: Kamu 
personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi 
işletmelerinde Ar-Ge merkezlerinde, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya tek-
noloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında 
uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve 
kuruluşlarından Ar-Ge  projelerini desteklemek 
amacıyla fon veya kredi  kullanan vakıflar tara-
fından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya 
da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yeni-
lik projelerinde, teknogirişim sermaye destekle-
rinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi 
işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek per-
soneli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan 
kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 
tasarım  projelerinde ve tasarım merkezlerinde 
çalışan tasarım ve destek personelinin; bu ça-
lışmaları karşılığında elde ettikleri  ücretlerinin 
doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından 

 86 ncı maddesinde; “Aşağıda belirtilen gelir-
ler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler 
için beyanname verilmesi halinde bu gelirler be-
yannameye dahil edilmez.

 1- Tam mükellefiyette;
 a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî ka-

zançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) ve 
(16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye 
iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde 
kalan kısmı,

(7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi 
hali) b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle 
vergilendirilmiş ücretler ((birden fazla işveren-
den ücret almakla beraber ücret dışındaki gelir-
leri için beyanname vermek zorunda olmayan ve 
birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin 
toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci 
gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükel-
leflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş 
ücretleri dahil),

 ....”,
 hükümlerine yer verilmiştir.
 Bu hükümlere göre, istisna kapsamındaki 

ücret gelirleri ile tevkif suretiyle vergilendirilmiş 
tek işverenden elde edilen ücret gelirleri tutarı ne 
olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesiyle 
beyan edilmemektedir. Birden fazla işverenden 
ücret alındığı durumlarda ise birden sonraki iş-
verenden alınan ücret gelirlerinin ilgili yıldaki 
tarifenin ikinci diliminde yer alan tutarı aşması 
halinde birinci işverenden alınan ücret geliri dahil 
yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilme-
si gerekmektedir.

 İşveren değişikliği ile ilgili olarak 160 seri no.
lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, «...Buna göre, 
bir hizmet erbabının birden fazla işverenden üc-
ret alması halinde, her bir işverenin ödediği üc-
retler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla 
vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, 
diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle 
ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır...» 
açıklamalarına yer verilmiştir.
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 - 5746 sayılı Kanun kapsamında T… A.Ş.’den 
elde ettiğiniz ücret geliri üzerinden gelir vergi-
si tevkifatı yapılmakta ve asgari geçim indirimi 
uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi 
tahakkuk ettirilmektedir. Akabinde bu vergi, 
işverence verilen muhtasar beyanname üzerin-
den tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle 
terkin edilmekte, dolayısıyla sağlanan teşvikten 
işveren faydalanmaktadır. Buna göre, 5746 sayılı 
Kanun kapsamında elde ettiğiniz ücret gelirinizin 
tevkifata tabi tutularak vergilendirilmiş olması 
nedeniyle, bu çalışma karşılığı elde ettiğiniz tev-
kifata tabi ücret geliriniz beyanname verilip veril-
meyeceğinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

 - K… A.Ş.’de çalışmanız karşılığında elde 
ettiğiniz tevkifata tabi ücret gelirinizin de beyan-
name verilip verilmeyeceğinin belirlenmesinde 
dikkate alınacağı tabiidir.

 Diğer taraftan, 193 sayılı Kanunun 86/1-b 
maddesi uyarınca birinci işverenden alınan ücret 
geliriniz (hangi ücret gelirinin birinci işverenden 
alınan olduğu serbestçe belirlenerek) hariç ikin-
ci ve üçüncü işverenden alınan ücret gelirleriniz 
toplamının; ilgili yıldaki tarifenin ikinci diliminde 
yer alan tutarı aşması halinde, istisnaya tabi üc-
ret geliriniz hariç birinci işverenden alınan ücret 
gelirleri dahil yıllık gelir vergisi beyannamesiyle 
beyan edilmesi gerekmektedir.”

Konu: Mesleki faaliyetin yürütülebilmesi için 
zorunlu olan eğitimlere ve organizasyonlara ka-
tılım için ödenen ücretlerin gider kaydı

Özelgeyi Veren İdare: İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 14.04.2021 - 
62030549-120[68-2021/65]-341666

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; mesleki 
faaliyetin yürütebilmesi için zorunlu olan eğitim-
lere ve organizasyonlara (TÜRMOB Eğitimleri, 
KGK Eğitimleri, bilirkişilik eğitimleri, konkorda-
to eğitimleri v.b.) katılım için ödenen ücretlerin, 
serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan 

birinde en az yüksek lisans derecesine sahip 
olanlar için yüzde  doksan beşi, yüksek lisanslı 
olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde li-
sans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı  
ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden 
müstesnadır....” hükmüne yer verilmiştir.

 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 inci 
maddesinde ise, “31/12/2023  tarihine kadar, 
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Ge-
liştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen Ar-Ge tasarım ve destek personelinin, 
bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretle-
ri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandık-
tan sonra hesaplanan gelir vergisinin;  doktoralı 
olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel 
bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek 
lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından bi-
rinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 
90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhta-
sar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi-
den indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içe-
risinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan 
hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 Bu hüküm ve açıklamalara göre, aynı takvim 
yılında birden fazla işverenden elde etmiş oldu-
ğunuz ücret gelirlerinize ilişkin;

 - 4961 sayılı Kanun kapsamında A… A.Ş.’den 
elde ettiğiniz ve istisnaya konu olan ücret geliri-
nizin yıllık beyannameyle bayanı söz konusu ol-
mayıp, birden fazla işverenden elde edilen ücret 
gelirinin beyan edilip edilmeyeceğinin hesabında 
da bu ücret gelirleri dikkate alınmayacaktır. An-
cak, ekli ücret bordrolarında A… A.Ş. tarafından 
tarafınıza yapılan ücret ödemelerine ilişkin bazı 
ödeme kalemlerine istisna uygulanmadığı ve bu 
ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapıl-
dığı görülmüş olup, istisna kapsamında olmayan 
bu ödemelerin de beyanname verilip verilmeye-
ceğinin belirlenmesinde dikkate alınacağı tabii-
dir.
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öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanmış, 5 inci 
maddesinde, sürekli mesleki geliştirme eğitim 
programlarının amaçlarına, 8 inci maddesinde 
de sürekli mesleki geliştirme eğitim program-
larının neler olduğuna yönelik açıklamalara yer 
verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin, “Sürekli mesleki geliş-
tirme eğitim programlarına katılım” başlıklı 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasında, tüm meslek 
mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikle-
ri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, 
meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sü-
rekli mesleki geliştirme eğitim programlarına 
düzenli olarak katılımının zorunlu olduğu, “Yap-
tırım” başlıklı 10 uncu maddesinde, sürekli mes-
leki geliştirme eğitim programlarına katılmayan 
meslek mensupları hakkında 31/10/2000 tarihli 
ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 
Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı, katılım 
zorunluluğu yerine getirilinceye kadar çalışanlar 
listesine kayıtlı meslek mensuplarının büro tes-
cil belgeleri vize edilmeyeceği, çalışanlar listesi 
kayıt ve faaliyet belgesi alma taleplerinin yerine 
getirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Bağımsız Denetim Yönetmeli-
ğinin “Sürekli eğitim” başlıklı 25 inci maddesinde, 
denetçilerin, etik kurallara uygun ve yüksek kali-
tede hizmet sunabilmeleri amacıyla, sahip olduk-
ları mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli bir sevi-
yede tutulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen 
sürekli eğitime tabi tutulacakları, sürekli eğitim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçilerin, 
bu yükümlülüklerini yerine getirene kadar de-
netim yapamayacakları ve denetim ekiplerinde 
görevlendirilemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Teb-
liğinin; “Eğitim yükümlülüğünün başlangıcı” 
başlıklı 6 ncı maddesinde, eğitim yükümlülüğü-
nün denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen 
ikinci takvim yılının başından itibaren başlayaca-

indirilip indirilmeyeceği ile bu harcamalara yöne-
lik yüklenilen katma değer vergisi indirim konu-
su yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlı-
ğımız görüşü sorulmaktadır.

   
GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; “Serbest 

Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci madde-
sinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden 
doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziya-
de şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan iş-
lerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk 
altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır...” 
hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 68 inci maddesinde, serbest 
meslek kazancının tespitinde hasılattan indirile-
cek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fık-
rasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın 
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen 
genel giderlerin hasılattan indirilebileceği hükme 
bağlanmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 
“Mesleki geliştirme eğitimi” başlıklı 44 üncü 
maddesinde, “Meslek mensuplarının, mesleki 
faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik 
ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki ge-
liştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zo-
runludur. Meslek içi eğitimle ilgili konular, eğitim 
programları ve süreleri ile diğer hususlara ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmü-
ne yer verilmiştir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürek-
li Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinin; 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 
mesleki geliştirme eğitimi, meslek mensupla-
rının yeteneklerini geliştiren, koruyan ve yetkin 
bir şekilde görev yapmalarına olanak sağlayan; 
planlı, programlı, doğrulanabilir ve ölçülebilir 
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kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alın-
ması mümkün değildir.

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

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

zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçeve-
sinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi 
olduğu,

- 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptık-
ları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 
KDV’den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine 
yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapla-
narak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda 
gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

- 30/d maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergi-
si Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiri-
mi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen 
KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerin-
den hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği

hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanununa göre ka-

zancın tespitinde indirimi kabul edilen ve ilgili 
mevzuatı uyarınca mesleki faaliyetin yürütülmesi 
için zorunlu olan eğitimler, mesleki sempozyum 
ve kongreler gibi organizasyonlara katılım için 
yapılan ödemelere ilişkin KDV tutarlarını genel 
esaslar çerçevesinde indirim konusu yapmanız 
mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bilirkişilik faaliyeti öncesin-
de alınan eğitimler ile konkordato komiserliği 
listesine kaydolabilmek için alınan komiserlik 
eğitimleri için yapılan ödemelerin, serbest mes-
lek kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununa 
göre indirimi kabul edilmeyen gider olarak kabul 
edilmesi nedeniyle, söz konusu giderleriniz dola-
yısıyla yüklenilen KDV’yi Kanunun 30/d maddesi 
uyarınca indirim konusu yapamayacağınız tabii-
dir.”

ğı, “Eğitim konuları” başlıklı 7 nci maddesinde, 
eğitim konularının, temel mesleki konular ve 
destekleyici konulardan teşekkül edeceği, te-
mel mesleki konuların; muhasebe, denetim, etik 
kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını 
kapsadığını, destekleyici konuların; mesleki ge-
lişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel 
gelişime katkı sağlayacak konuları kapsadığı be-
lirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki 
Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Bağımsız De-
netim Yönetmeliği uyarınca, meslek mensupları-
nın alanlarında faaliyetlerini yürütebilmeleri için 
almaları gereken zorunlu eğitimler ve mesleki 
alanlardaki katılmaları gereken zorunlu sempoz-
yum ve kongreler gibi organizasyonlar bulun-
maktadır.

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesine 
göre giderlerin, serbest meslek kazancının tes-
pitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın 
elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir 
bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun 
olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerek-
mektedir.

Buna göre, anılan Yönetmelikler uyarınca 
mesleki faaliyetinizin yürütülmesi için zorunlu 
olan eğitimler ve mesleki sempozyum ve kong-
reler gibi organizasyonlara katılım için yaptığı-
nız ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi-
ne göre serbest meslek kazancınızın tespitinde 
gider olarak indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bilirkişilik faaliyeti öncesin-
de alınan eğitimler ile konkordato komiserliği 
listesine kaydolabilmek için alınan komiserlik 
eğitimleri için yapılan ödemelerin ise söz konusu 
faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ücret hüküm-
lerine göre vergilendirilmesi nedeniyle, mesleki 
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avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider 
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması 
veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olma-
mak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 
tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiş-
tirmez.

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı 
ödemeler de ücret sayılır:

...
5. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksper-

lere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jüri-
si üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve 
menfaatler;” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, asgari geçim indirimine ilişkin 
açıklamaların yapıldığı 265 Seri No.lu Gelir Ver-
gisi Genel Tebliğinin; “6.Medeni Durum ve Eşin 
Gelirinin Olmadığının Tespiti” başlıklı bölümünde;

“Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayı-
ları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ 
ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi” (EK:1) 
ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Du-
rumlarında herhangi bir değişiklik olması ha-
linde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu 
değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildire-
ceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen 
değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene 
bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşle-
rin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar 
yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları 
eşin bildirimine dahil edilecektir.

Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi 
bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit 
edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli ola-
caktır.

Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan 
ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise 
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 
kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran 
emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhan-
gi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.” 
açıklamalarına yer verilmiştir.

Konu: Bilirkişi geliri elde eden eş için asgari 
geçim indiriminden yararlanılıp yararlanılmaya-
cağı hk.

Özelgeyi Veren İdare: Trabzon Vergi Dairesi 
Başkanlığı 

Özelgenin Tarih ve Sayısı: 03.06.2021 - 
26468226-010.09[ÖZG-2-2021]-30336

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ka-
mu personeli olarak görev yaptığınız ve eşinizin 
emekli olduktan sonra mahkemeler ve cumhuri-
yet savcılıklarına bilirkişilik hizmeti verdiği belir-
tilerek, eşinizden dolayı asgari geçim indirimin-
den yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda 
görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci 
maddesinde, “Ücretin gerçek usulde vergilendi-
rilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği 
takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi ke-
siminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 
uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 
mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve 
herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, ço-
cukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki 
çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer 
çocuklar için % 5’idir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay 
kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye 
isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî 
geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar 
ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin 
birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılma-
sıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mah-
sup edilmesi suretiyle uygulanır.

Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde 
iade yapılmaz...”  hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 61 inci maddesinde, “Ücret, iş-
verene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak ça-
lışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar 
ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfa-
atlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazmina-
tı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, 
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paragrafında yer alan “örtülü sermaye kapsa-
mındaki finansmanı kullandıran kurum nezdin-
de yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, 
kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır” ibaresinin 
iptali istemiyle dava açılmıştır.

Dava, davacı tarafından, ilişkili şirketlere ver-
miş olduğu borç para nedeniyle hesaplanan vade 
farkı bedellerinin ilişkili şirketler tarafından örtü-
lü sermaye üzerinden hesaplanan faiz nedeniyle 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum 
kazancına ilave edildiği, bu tutarın iştirak kazancı 
istisnası olarak değerlendirilerek kurumlar ver-
gisi matrahından indirilmesi gerektiği ihtirazi 
kaydıyla verilen 2011 yılı kurumlar vergisi beyan-
namesi üzerine fazladan tahakkuk eden verginin 
kaldırılması ve buna dayanak 3.04.2007 günlü ve 
26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 1 seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği’nin 12.4.1. bölümünün üçüncü paragra-
fında yer alan “şartların varlığı halinde ibaresi” 
ile 12.4.1 bölümünün son paragrafında yer alan 
“örtülü sermaye kapsamındaki finansmanı kul-
landıran kurum nezdinde yapılacak düzeltmede 
dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tu-
tar olacaktır” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Ör-
tülü Sermaye başlıklı 12 nci maddesinde

“(1) Kurumların, ortaklarından veya ortak-
larla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya do-
laylı olarak temin ederek işletmede kullandık-
ları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir 
tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan 
kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye 
sayılır.

(2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasın-
da, sadece ilişkili şirketlere finansman temin 
eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar 
hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun 
olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, eşinizin 
mahkemeler ve cumhuriyet savcılıklarına yapmış 
olduğu bilirkişilik hizmetinden elde ettiği gelir 
“ücret” niteliğinde olup, çalışmayan ve herhangi 
bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendiri-
lemeyeceğinden, eşinizden dolayı asgari geçim 
indiriminden faydalanmanız mümkün bulunma-
maktadır.”

Yargı Kararı Özetleri*

Konu: Davacı tarafından, ilişkili şirketlere 
vermiş olduğu borç para için hesaplanan vade 
farkı bedellerinin, ilişkili şirketler tarafından ör-
tülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz nedeniy-
le kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum 
kazancına ilave edilen bu tutarın iştirak kazancı 
istisnası olarak değerlendirilebilmesi için borç 
alan şirketin uyuşmazlık döneminde kar beyan 
edip vergi ödemiş olması gerektiği hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire 
Kararı Tarihi: 22.12.2015 
Esas No: 2012/6316 
Karar No: 2015/7581 
“İstemin Özeti : Davacı tarafından, ilişkili şir-

ketlere vermiş olduğu borç para nedeniyle he-
saplanan vade farkı bedellerinin ilişkili şirketler 
tarafından örtülü sermaye üzerinden hesaplanan 
faiz nedeniyle kanunen kabul edilmeyen gider 
olarak kurum kazancına ilave edildiği, bu tutarın 
iştirak kazancı istisnası olarak değerlendirilerek 
kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerek-
tiği ihtirazi kaydıyla verilen 2011 yılı kurumlar 
vergisi beyannamesi üzerine fazladan tahak-
kuk eden verginin kaldırılması ve buna dayanak 
3.04.2007 günlü ve 26482 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 seri Nolu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 12.4.1. bölü-
münün üçüncü paragrafında yer alan “şartların 
varlığı halinde ibaresi” ile 12.4.1 bölümünün son 

* Yargı kararlarının özetleri www.corpus.com.tr adresinden alınmıştır.
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faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirket-
leri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faa-
liyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili 
kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

(7) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, 
faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutar-
lar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygu-
lanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren 
nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleşti-
ği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış 
kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze 
aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergi-
lendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nez-
dinde yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye 
ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf 
olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. 
Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 
sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergi-
lerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.”

hükmüne yer verilmiştir.
3.04.2007 günlü ve 26482 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 seri Nolu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin

“12.4.Örtülü sermaye üzerinden yapılan öde-
meler veya hesaplanan tutarların kar payı sayıl-
ması ve yapılacak düzeltme işlemleri

Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve 
benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasın-
da, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, 
örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap 
döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı 
veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan 
tutar sayılacaktır. Kur farkları bu kapsamda de-
ğerlendirilmeyecektir.

12.4.1. Borç verenin tam mükellef kurum ol-
ması

Kullanılan borç nedeniyle, geçici vergi dönemi 
içinde örtülü sermaye şartlarının gerçekleşmesi 
halinde, o dönemde daha önce borç alan kurum 
tarafından giderleştirilen faiz, kur farkı ve benze-
ri giderler, bu işlemin yapıldığı geçici vergi döne-

ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi ku-
rumlarından yapılan borçlanmalar %50 oranında 
dikkate alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında;
a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya 

dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu 
veya en az bu oranda oy veya kar payı hakkına 
sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya 
dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu ku-
rumun sermayesinin, oy veya kar payı hakkına 
sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulundu-
ran bir gerçek kişi veya kurumu,

b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu 
uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki 
öz sermayesini, ifade eder.

(4) Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi 
durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak 
veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edi-
len borçlanmalarda en az %10 ortaklık payı ara-
nır.

(5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren or-
taklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için 
topluca dikkate alınır.

(6) Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü ser-
maye sayılmaz:

a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla 
ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar 
karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlan-
malar.

b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya 
ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans ku-
rumlarından ya da sermaye piyasalarından temin 
ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kul-
landırdığı borçlanmalar.

c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faa-
liyette bulunan bankalar tarafından yapılan borç-
lanmalar.

ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 
kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama 
şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
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sonucu tarh edilen verginin kesinleşip ödenmesi 
şartıyla karşı tarafta da süreye bakılmaksızın ge-
rekli düzeltme işlemi yapılacaktır.”

şeklinde düzenlenmiştir.
Davacı şirketin borç verdiği ilişkili şirketler 

tarafından sermayesinin üç katını aşan bu borç-
lanmanın örtülü sermaye niteliğinde olmasından 
dolayı ödenen faizin kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak kurum kazancına ilave edilmesine 
karşın ilgili dönemde zarar beyan edilmesi ne-
deniyle davacı şirketçe iştirak kazancı istisnası 
kapsamında değerlendirilemeyen faiz gelirle-
rinin aksine bu kapsamda olması gerektiği ih-
tirazi kayıtla verilen 2011 yılı kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerine fazladan tahakkuk eden 
verginin kaldırılması, 1 seri Nolu Kurumlar Ver-
gisi Genel Tebliği’nin 12.4.1. bölümünün üçüncü 
paragrafında yer alan “şartların varlığı halinde” 
ibaresi ile aynı bölümünün son paragrafında yer 
alan “örtülü sermaye kapsamındaki finansmanı 
kullandıran kurum nezdinde yapılacak düzeltme-
de dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen 
tutar olacaktır” ibaresinin şartların ne olduğu yö-
nünde herhangi bir açıklama bulunmadığı, örtülü 
sermaye kapsamında elde edilen faiz gelirinin 
kar payı sayılmasına ilişkin Kanunda herhangi bir 
şartın yer almadığı, öte yandan, Kanunun 12/7 
nci maddesinde belirtilen verginin kesinleşmesi-
ni tarhiyatın kesinleşmesi olarak anlaşılması ge-
rektiği, buna göre, düzeltmede dikkate alınacak 
tutar, kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır şek-
lindeki düzenlemenin eksik olduğu iddia edilerek 
Genel Tebliğin dava konusu edildiği anlaşılmak-
tadır.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’un “Ka-
bul Edilmeyen İndirimler” başlığını taşıyan 11 
inci maddesinde kurum kazancının tespitinde 
kanunen kabul edilmeyen indirim çeşitleri sayıl-
mış, aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise örtülü 
sermaye ilişkin uygulamalardan hasıl olan gider 
ve indirim hususlarına ilişkin hükümlere yer ve-
rilmiştir.

minde hesaben gerekli düzeltmeye tabi tutulabi-
lecektir. Borç veren kurum tarafından da aynı dö-
nem içinde düzeltme yapılabilmesi mümkündür.

Düzeltmenin, gider yazılan geçici vergi döne-
minden sonra yapılması halinde, borç alan ku-
rum tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile 
tahakkuk eden vergilerin kesinleşmiş ve öden-
miş olması şartıyla, borç veren kurum tarafından 
da (bir sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme 
yapılabilecektir.

Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, 
faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden 
kısımlar kar payı geliri olarak dikkate alınacak 
ve şartların varlığı halinde iştirak kazançları is-
tisnası olarak vergiden istisna edilecek; kur far-
kı gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden 
herhangi bir tutar var ise bu gelirler de vergiye 
tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak; 
YTL’nin değer kazanması sonucu örtülü olarak 
konulmuş sermayeye isabet eden bir kur farkı 
giderinin mevcut bulunması halinde de bu gider 
vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınma-
yacaktır.

Hesap dönemi kapandıktan sonra örtülü ser-
maye kullanan kurumun yapacağı düzeltme ta-
lebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu uyarınca 
değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Bu düzelt-
me sonucu tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması halinde, karşı tarafın da gerekli 
düzeltme işlemini kendiliğinden yapması müm-
kün olacaktır.

Verginin kesinleşmesi; dava açma süresi 
içinde dava açılmaması, yargı mercilerince nihai 
kararın verilmiş olması veya uzlaşmanın vaki ol-
ması gibi haller nedeniyle, verginin kesinleşmesi 
ve itiraz edilmeyecek duruma gelmesidir. Örtülü 
sermaye kapsamındaki finansmanı kullandıran 
kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate 
alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar ola-
caktır. Örtülü sermaye kapsamında borç kullanan 
kurumun, zamanaşımı süresi içinde düzeltme 
talebinde bulunmuş olması halinde, düzeltme 
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sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döne-
minin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya 
dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar 
sayılır.” tanımlaması yapılmaktadır. Daha sonra 
ise, daha önce yapılan vergilendirme işlemle-
rinin kar payı sayılma durumuna göre tam mü-
kellef kurumlar nezdinde taraf olan mükellefler 
nezdinde buna göre düzeltilir. Başka bir deyişle, 
örtülü sermayeye sayılan faiz, kur farkı ve ben-
zeri ödemeler; borç kullanan şirketteki bunların 
giderleştirilmiş olması şeklindeki yapılan kazanç 
tespiti ile borç veren kurumda bunların gelirlere 
kaydedilmesi suretiyle kazancın tespiti işlemle-
rinin kar payı sayılma durumuna göre düzeltil-
mesi gerekmektedir. Ancak, bunun yapılabilmesi 
için Kanun koyucu önemli bir sınırlama ve koşul 
getirmiştir. Bu koşul, düzeltmenin yapılabilmesi 
için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh 
edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 
şartıdır.

Örtülü sermaye müessesesi ile normal tica-
ri faaliyetin niteliği değiştirilmemektedir. Borç 
ilişkisinin niteliği değiştirilmemektedir. Sadece 
mükerrer vergilendirme durumunun önlenmesi 
amacıyla kar payı sayılma durumu söz konusu-
dur. Örtülü sermaye müessesesinin ilişkin hük-
mün konuluşundaki temel maksat; vergiye tabi 
kurum kazancının oluşumunda öz sermeye üze-
rinden ödenen veya hesaplanan faiz gibi sonuç 
doğuracak dolaylı (peçeleme, örtülü) yollardan 
yürütülen işlemlerin borç kullanan tarafta ortaya 
çıkaracağı aynı etkilerin giderilmeye çalışılma-
sıdır. Normal ticari işlemin niteliği herhangi bir 
değişikliğe uğratılmamakta olup sadece işlemin 
düzeltilmesi halinde diğer tarafta oluşturacağı 
mükerrer vergilendirmenin önlenmesi amacıyla 
işlem kar payı dağıtımı olarak sayılmaktadır.

Bu itibarla, borç kullanan nezdinde yapılacak 
düzeltme her zaman yapılması zorunlu bir du-
rum olmasına rağmen borç veren nezdinde kar 
payı sayılma durumunun ortaya çıkacağı düzelt-
me hakkı ancak borç kullanan kurumun örtülü 

5520 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinin son 
fıkrası olan 7 nci fıkrasında yer alan “Örtülü ser-
maye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benze-
ri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, 
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, 
örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap 
döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı 
veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan 
tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme 
işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde ya-
pılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur 
farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mü-
kellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar 
ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye 
kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin ke-
sinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.” şeklindeki 
hüküm uyuşmazlığın konusunu ve esasını oluş-
turmaktadır.

Esas itibariyle mezkur uyuşmazlık; söz ko-
nusu fıkrada yapılan düzenleme ile öngörülen 
düzeltme işleminin sadece bu fıkra çerçevesinde 
değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Baş-
ka bir deyişle, örtülü sermaye düzenlemesinin 
öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 
faizlere benzer etkilerin giderilmesine yönelik bir 
vergi güvenlik müessesesi olduğu gözetilmeden 
söz konusu fıkra tek başına yorumlanmaktadır. 
Oysa, söz konusu fıkranın 213 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinde çerçevesi çizilen yorum sis-
tematiği içerisinde yorumlanması gerekmekte-
dir. Bu kapsamda, örtülü sermaye, öz sermaye 
ilişkin faiz kısıtlamaları ve değerleme müesse-
sesine ilişkin hükümlerle birlikte ve hükmün 
konuluşundaki maksadı kavrayacak bir biçimde 
söz konusu düzenlemenin yorumlanması icap 
etmektedir.

Söz konusu fıkra ile ilk olarak “Örtülü serma-
ye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri öde-
meler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurum-
lar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek 
borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü 
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sağlanmasına ilişkin gerekliliklerin Türk Vergi 
Hukukunda somut kural haline getirilmiş oldu-
ğuna dair bir duruma tekabül etmektedir. Bu iti-
barla, düzeltme hakkının tebliğler ile geçici vergi 
dönemlerinde bile yapılabilmesinin kabul edil-
mesi, söz konusu zihniyet farklılığının bir uzan-
tısıdır.

Bu açıdan, 5520 sayılı Kanunun 12 nci mad-
desinin son fıkrası lafız olarak son derece belir-
gin olup lafızda yer alan düzenlemeler de hem 
örtülü sermaye düzenlemesinin konuluşundaki 
maksat hem de kanunun yapısındaki yeri ve di-
ğer maddelerle ilişkisi bakımından tutarlıdır. Bu 
nedenle, örtülü sermaye kullanan şirketler nez-
dinde herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmadan ve 
bu tarhiyat kesinleşip ödenme şartı (örtülü ser-
maye nedeniyle oluşan matrah farkı kadar veya 
kısmi gerçekleşme halinde kısmi düzeltme im-
kanı sağlayacak kadar) gerçekleşmeksizin; borç 
veren şirketçe elde edilen faiz gelirlerine kar payı 
muamelesi yapılarak düzeltme yoluyla kurum 
kazancından indirim (daha önce alınan verginin 
iade edilmesi) imkanı sağlanması sebepsiz ye-
re hazinenin vergi kaybetmesine neden olacağı 
gibi vergilendirme işlemlerinde de mükellefler 
arasında adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açılmış 
olacaktır. Böylece, vergi kaybına yol açan aynı 
tür muamelelerden ilki (özsermayeye faiz öde-
mesi hali) açık bir şekilde yapılmasına rağmen 
daha ağır bir vergilendirmeye maruz kalırken 
aynı işlemi dolaylı ve örtülü bir çerçevede yapan 
mükellefler daha az vergi yüküne tabi tutulmuş 
ve ödüllendirilmiş olacaktır. Bir anlamda, örtülü 
sermaye müessesesi vergi güvenlik müessesesi 
niteliğinden çıkıp sermayeye katılımın yaratacağı 
külfetlerden ve öz sermaye üzerinden ödenen fa-
izlere ilişkin maliyetlerden kaçınma ve kurtulma-
yı sağlayan özel bir teşvik sistemine dönüşmüş 
olacaktır. Bu açıdan, kar payı sayılma nedeniyle 
borç veren tam mükellef kurumda yapılacak dü-
zeltmenin; örtülü sermaye kullanan kurum adına 
tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş ol-

sermayeye ilişkin tespit edilen matrah farklarının 
vergilendirilmiş ve tahakkuk eden vergilerinde 
ödenmiş olmasına bağlıdır. Örtülü sermayeye 
ilişkin tespit edilen matrah farkı kadar kısmın 
borç veren nezdinde vergilendirilmiş ve vergile-
rinin de ödenmiş olması gereklidir. Borç kullanan 
kurumun kazancına örtülü sermaye nedeniyle 
tespit edilen farkın eklenmesi halinde hala zarar 
olması veya bu nedenle oluşan fark kadar vergi 
matrahının artmamış olması halinde; borç veren 
nezdinde düzeltme yapılmasına imkan sağlan-
ması halinde örtülü sermaye düzenlemesi; vergi 
güvenlik sistemi olmaktan çıkıp vergi planlama-
sına izin veren bir teşvik müessesesine dönüşür.

Borç kullanan nezdinde örtülü sermaye kul-
lanımı şartlarının ilk kısmının oluştuğu ancak kar 
dağıtım şartlarının oluşmadığı durumlarda vergi 
güvenlik müessesinin değerleme müessesesine 
dönüştürülmesi suretiyle borç veren nezdinde 
düzeltme yapılması halinde; borç ilişkisinin ni-
teliği değiştirilmekle kalınmayıp örtülü serma-
ye kullanımı Vergi Kanunları yoluyla hukukileş-
tirilmiş ve teşvik edilmiş olacaktır. Bu da Türk 
Ticaret Kanunu ile sağlanmaya çalışılan temel 
amaçlarla çelişecektir. Başka bir deyişle, örtü-
lü sermaye uygulamasının borç veren açısından 
da her durumda uygulanabilecek bir değerleme 
gibi bir sisteme dönüştürülmesi halinde; gerek 
Türk Ticaret Kanunu’nda yasak olmasına rağmen 
örtülü sermaye pratiklerinin Vergi Kanunları ile 
teşvik edilmesine gerekse şirket karlarının dağı-
tımından sadece ilişkili şirketlerin yararlandığı ve 
Türk Ticaret Kanunu’nun kar dağıtımı ile ilgili tüm 
sisteminin çökertildiği bir duruma yol açılacaktır.

5520 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinin son 
fıkrası ile borç veren kurumlar için bazı koşullar-
da sağlanan düzeltme hakkıyla hem mükerrer 
vergilendirmeyi önleme hem de cezalandırma ile 
karşılaşılmadan işlemlerin düzeltilmesine ola-
nak sağlanmaktadır. Bu durum, modern vergi 
yönetim gereklerinden biri olan gönüllü uyumun 
gözetilmesi ile yürütülen işlemlerde adaletin 



278

temyiz yolu açık olmak üzere, 22.12.2015 tari-
hinde oyçokluğuyla karar verildi.”

Konu: Ödeme emri ile takip edilen kamu 
alacakları, hangi vergilendirme dönemine ilişkin 
olarak tahakkuk etmiş ise, tüzelkişilik hakkın-
daki kanuni takip yolları tüketilmek koşuluyla, 
bunların ödenmemesinden yine aynı dönemde 
kanuni temsilci olan kişinin sorumlu olacağı hk.

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire 
Kararı Tarihi: 06.06.2016 
Esas No: 2013/5049 
Karar No: 2016/2846 

“ İstemin Özeti : …Nakliyat Otomotiv Yapı 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait 1999 yı-
lı kurumlar vergisi, fon payı, 2000/2-4 dönemi 
gelir(stopaj) vergisi, fon payı, 2000/8-10 ge-
lir(stopaj) vergisi, 1999/5, 2000/7,8,9 ve 11 nci 
dönemlerine ilişkin katma değer vergisi borç-
larının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıy-
la davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin 
iptali istemiyle dava açılmıştır. Eskişehir 1.Vergi 
Mahkemesinin 25.9.2012 gün ve E:2012/255, 
K:2012/494 sayılı kararıyla; mükerrer olarak dü-
zenlenmesi nedeniyle davalı idarece iptal edildiği 
bildirilen bir ödeme emrinin esası hakkında karar 
verilmesine gerek bulunmadığı, asıl borçlu şirket 
nezdinde gerekli mal varlığı araştırmalarının ya-
pılması ve kamu alacağının tahsiline imkan veren 
mal varlığının bulunmaması nedeniyle davacının 
sorumluluğuna gidilmesinde ve dosyadaki bel-
gelerden 23.5.1998 ve 28.4.2001 tarihleri arası 
kanuni temsilci sıfatıyla olduğu anlaşılan davacı-
nın ödeme emirlerine konu kamu alacağının da-
vacının kanuni temsilci sıfatıyla sorumlu olduğu 
dönemde doğduğundan davacı adına düzenlenen 
ödeme emirlerinde yasal isabetsizlik görülmedi-
ği gerekçesiyle davanın kısmen reddine, kısmen 
karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş-
tir. Davacının itiraz başvurusu üzerine, Eskişehir 
Bölge İdare Mahkemesinin 12.2.2013 gün ve 

ması şartına bağlanması, özel olarak konulmuş 
bir hüküm olup öz sermaye üzerinden yapılan iş-
lemler ile aynı mahiyetteki örtülü sermaye yoluy-
la yapılan işlemlerin sonuçları ve etkileri vergisel 
olarak eşit kavramaya tabi tutulmuştur.

Bu durumda, 2011 yılı için ihtirazı kayıtla ve-
rilen kurumlar vergisi beyannamesi üzerine ya-
pılan ve dava konusu edilen tahakkuk işleminde 
herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Genel Tebliğin dava konusu 
edilen “Örtülü sermaye kapsamındaki finans-
manı kullandıran kurum nezdinde yapılacak dü-
zeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve 
ödenen tutar olacaktır.” bölümü Kurumlar Vergi-
si Kanununun 12/7 nci maddesinin izahatı niteli-
ğinde olup bu açıklamaların, söz konusu madde 
hükmüne aykırı herhangi bir hususu içermediği 
görülmektedir. Öte yandan, Genel Tebliğde borç 
veren tarafından düzeltme yapılırken, faiz gelir-
lerinden örtülü sermayeye isabet eden kısımlar 
kar payı geliri olarak dikkate alınacağı açıkça be-
lirtilmiş ve örtülü sermaye kapsamında elde edi-
len faiz gelirinin kar payı sayılmasına ilişkin her-
hangi bir koşul getirilmemiş olup kar payı geliri 
olarak dikkate alınan bu kısmın iştirak kazanç-
ları istisnası olarak vergiden istisna edilebilmesi 
için şartların varlığının aranacağı ifade edilmiştir. 
Nitekim, Kanun örtülü sermaye kullanan kurum 
adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve öden-
miş olması şartını aramaktadır ki Genel Tebliğde 
bu koşulların kastedildiği açıktır. Bu bakımdan, 
ilgili Kanun maddesine uygun olarak düzenlenen 
ihtillaf konusu düzenlemede hukuka, kamu yara-
rı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine, Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 
1500 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak 
davalı İdarelere verilmesine, davacıdan 57,60 
TL maktu karar harcının alınmasına, yargılama 
giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın 
tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde 
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde 
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emirlerinin iptali istemiyle açılan davanın kısmen 
reddine, kısmen karar verilmesine yer olmadı-
ğına karar veren Eskişehir 1.Vergi Mahkemesi 
Hakimliği kararının 2000/11 inci döneme ilişkin 
katma değer vergisinin tahsiline yönelik ödeme 
emrine ilişkin kısmının bozulmasına ve ödeme 
emrinin bu kısmının iptaline, diğer ödeme emir-
lerine ilişkin itirazın reddine karar veren Denizli 
Bölge İdare Mahkemesi kararının Danıştay Baş-
savcılığı tarafından kanun yararına bozulması is-
tenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında, tüzel kişilerle kü-
çüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi 
tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya 
vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen 
ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olma-
yan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların 
temsilcileri tarafından yerine getirileceği, ikinci 
fıkrasında ise yukarıda yazılı olanların bu ödevle-
rini yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin 
veya vergi sorumlularının varlığından tamamen 
veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı ala-
cakların kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin 
varlıklarından alınacağı belirtilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, ödeme emri ile takip 
edilen kamu alacakları, hangi vergilendirme dö-
nemine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ise, tüzel-
kişilik hakkındaki kanuni takip yolları tüketilmek 
koşuluyla, bunların ödenmemesinden yine aynı 
dönemde kanuni temsilci olan kişinin sorumlu 
olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan, olay tarihinde yürürlükte olan 
Türk Ticaret Kanununun 317 nci maddesinde, 
anonim şirketlerin yönetim kurulu tarafından 
idare ve temsil olunacağı 300 üncü maddesinin 
8 inci bendinde; yönetim kurulu üyeleriyle şirketi 
temsile yetkili kimselerin ticaret sicilinde tes-
cil ve ilan edileceği, 33 üncü maddesinde; tescil 
edilmiş hususlarda ortaya çıkacak her türlü de-
ğişikliğin de tescil edileceği, 38 inci maddesinde 
ise, ticaret sicil kayıtlarının üçüncü kişiler hak-

E:2012/870, K:2013/68 sayılı kararıyla; İbrahim 
İzmirli’nin şirket müdürü olması nedeniyle bu ki-
şiye yapılan tebliğin kusurlandırılmasının müm-
kün olmadığı, 2007 yılında yapılan mal bildirimi-
nin ister ödeme emri tebliği üzerine ister rızaen 
yapılmış olması farketmeksizin zamanaşımını 
kestiği sonucuna varıldığından olayda zamanaşı-
mı bulunduğu yolundaki iddialar yerinde bulun-
mayarak itiraz isteminin reddiyle itiraz konusu 
Vergi Mahkemesi kararının onanmasına karar ve-
rilmiştir. Davacının kararın düzeltilmesi başvuru-
su üzerine, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesinin 
5.7.2013 günlü ve E:2013/246, K:2013/237 sayılı 
kararıyla; iddialar kısmen uygun bulunduğundan, 
Bölge İdare Mahkemesi kararının 2000/11 dö-
nem katma değer vergisine ilişkin ödeme emri 
yönünden kaldırılmasına karar verilerek dosya-
nın yeniden incelendiği, davacının, şirketin yöne-
tim kurulu üyeliğinden 1.12.2000 tarihinde istifa 
ettiği anlaşıldığından, bu tarih itibariyle henüz 
tahakkuk etmemiş olan 2000/11 dönem katma 
değer vergisi alacağının davacıdan istenmesinin 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davacı itirazı-
nın kısmen kabulüyle itiraza konu Mahkeme ka-
rarının kısmen bozulmasına ve kararın 2000/11 
inci döneme ilişkin katma değer vergisinin tahsi-
line yönelik ödeme emrinin iptaline, diğer ödeme 
emirlerine ilişkin itirazın reddine karar verilmiş-
tir. Eskişehir Bölge İdare Mahkemesinin 5.7.2013 
günlü ve E:2013/246, K:2013/237 sayılı kararının 
onamaya ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargıla-
ma Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca 
kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince 
gereği görüşüldü:

… Nakliyat Otomotiv Yapı Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’ne ait 1999 yılı kurumlar vergisi, 
fon payı, 2000/2-4 dönemi gelir(stopaj) vergisi, 
fon payı, 2000/8-10 gelir(stopaj) vergisi, 1999/5, 
2000/7,8,9 ve 11 nci dönemlerine ilişkin katma 
değer vergisi borçlarının tahsili amacıyla kanuni 
temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme 
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olmayan vergi borçları için kanuni temsilci sıfa-
tıyla davacı adına 24.2.2012 tarihli dava konusu 
ödeme emirlerinin düzenlenip 30.4.2012 tarihin-
de davacıya tebliğ edildiği, öte yandan, 23.5.1998 
tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı 
ile yönetim kurulu üyeliğine bir yıllığına seçilen 
davacının 20.6.1999 tarihinde yapılan olağan ge-
nel kurul toplantısı ile yönetim kurulu üyeliğine 
yine bir yıllığına seçildiği ve herhangi iki üyenin 
müşterek atacakları imzaları ile şirketi temsil ve 
ilzama yetkili oldukları belirtilerek bu durumun 
17.9.1999 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlandığı, 27.5.2000 tarihli olağan genel kurul 
toplantısı ile yönetim kurulu üyeliğine bir yıllığına 
seçilen davacıya ait bu durumun 16.6.2000 ta-
rihli Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı, 
ancak, davacının, şirketin yönetim kurulu üyeli-
ğinden 1.12.2000 tarihinde Söğüt Noterliğince 
düzenlenen istifa bildirimi ile istifa ettiği ve istifa 
ihtarında yetkisinin ve imza sirkülerinin geçersiz 
olduğunun şirkete bildirilmesini istediği, buna 
göre davacının 23.5.1998 ile 1.12.2000 tarihleri 
arası şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmak-
tadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’un “Tahsil Zamanaşımı”’nı dü-
zenleyen 102 nci maddesinde, amme alacağı-
nın, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden 
takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil 
edilmezse zamanaşımına uğrayacağı hüküm al-
tına alınmış; zamanaşımının kesileceği durumlar 
arasında 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 
üncü bendinde, ödeme emrinin tebliği, 5 inci ben-
dinde, mal bildirimi, 11 inci bendinde ise, amme 
alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere 
müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına 
bağlanması sayılmış, son fıkrasında ise, sayılan 
hallerde zamanaşımının kesilmesi durumunda, 
kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden tak-
vim yılı başından itibaren zamanaşımının yeniden 
işlemeye başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemelere göre, tahsil zamanaşımı-

kında kaydın gazete ile ilan edildiği günü takip 
eden iş gününden itibaren hüküm ifade edeceği 
kurala bağlanmıştır.

Tescil ve ilan edilmiş hususlardaki değişiklik-
lerin de tescil ve ilan edilmesi kuralı, bu işlemle-
rin geçerlilik şartı olarak değil iyi niyetli üçüncü 
kişilerin korunması amacıyla öngörülmüştür. Bu 
bağlamda yönetim kurulu üyeliği herhangi bir 
sebeple sona eren kişinin üyelikten ayrılışı Tica-
ret sicilinde tescil ve ilan edilmezse şirketin borç-
larından iyi niyetli üçüncü kişilere karşı sorum-
luluğu devam eder. Ancak yönetim kurulundan 
fiilen ayrılmakla şirketin vergi ödevlerinin yerine 
getirilmesi ve ticaret siciline tescil yaptırma ko-
nusunda yetkisi kalmayan üyenin, yönetim kuru-
lundan ayrıldığı bir tarihten sonra beyan edilerek 
tahakkuk ettirilen şirkete ait vergi borçlarından 
Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarın-
ca sorumlu tutulması hukuka aykırıdır.

İncelenen dosyada, şirket tarafından beyan 
edilip tahakkuk eden vergilerin ödenmemesi 
üzerine uyuşmazlık konusu amme alacakları 
için asıl borçlu … Nakliyat Otomotiv Yapı Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi adına ödeme emirleri 
düzenlenip bir ödeme emrinin 1.10.1999 ve diğer 
ödeme emirlerinin ise 17.2.2003 tarihinde şir-
keti temsile yetkili kişilere tebliğ edildiği, uyuş-
mazlık konusu vergi borçlarının yapılandırılması 
için 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında 
28.3.2003 tarihinde vergi dairesine başvurduğu 
ve buna göre ödeme tablosu hazırlandığı, ancak 
herhangi bir ödeme yapılmadığı, 13.2.2007 tari-
hinde şirket yetkilisinin imzasıyla uyuşmazlık ko-
nusu alacaklar için şirket adına mal bildiriminde 
bulunulduğu, bu süreçte yapılan malvarlığı araş-
tırması sonucunda şirkete ait herhangi bir mal-
varlığına rastlanılmadığı, şirketin 25.2.2011 tari-
hinde yürürlüğe giren ve yayımı tarihinden itiba-
ren ikinci ayın sonuna kadar başvuru süresi olan 
6111 sayılı Kanundan yararlanmak için başvur-
duğu, hazırlanan ödeme tablosundaki taksitlerin 
ödenmemesi nedeniyle şirketten tahsil imkanı 
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emrinin mükerrer düzenlenmesi ve mükerrer 
düzenlenen ödeme emrinin idare tarafından iptal 
edilmesi nedeniyle söz konusu ödeme emrinin 
esası hakkında karar verilmesine gerek bulun-
mamaktadır. Diğer taraftan, 2000/11 dönemine 
ilişkin katma değer vergisi beyannamesinin ve-
rildiği ve borcun ödenmesi gereken tarihte kanu-
ni temsilci olmayan davacı adına belirtilen amme 
alacağı için düzenlenen ödeme emrinde hukuka 
uyarlık görülmemiştir. Asıl borçlu şirket hakkın-
da tüm takip ve tahsil yolları tüketilmiş olup ih-
tilaflı dönemlerde kanuni temsilci olan davacıdan 
amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen 
dava konusu diğer ödeme emirlerinde ise huku-
ka aykırılık bulunmamıştır.

Bu durumda yürürlükteki hukuka aykırı 
bir sonuç ifade etmeyen Eskişehir Bölge İdare 
Mahkemesinin 5.7.2013 günlü ve E:2013/246, 
K:2013/237 sayılı kararının kanun yararına bo-
zulması hukuken olanaklı değildir.

Açıklanan nedenlerle, kanun yararına bozma 
isteminin reddine 06.06.2016 gününde oybirliğiy-
le karar verildi.”

Konu: Üçüncü bir şahıs nezdinde yürütülen 
vergi incelemesi kapsamında elde edilen deliller-
den harekede, başka mükellef için ihtiyati haciz 
ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin tesis edilip edi-
lemeyeceği hakkında.

Karar Veren İdare: Danıştay 4. Daire 
Kararı Tarihi: 12.01.2017 
Esas No: 2016/15686 
Karar No: 2017/287

“İstemin Özeti: Davacı adına, 2013 ila 2015 
yıllarını kapsayan dönemler için kurumlar ver-
gisi ve katma değer vergisinden oluşan amme 
alacağının teminat altına alınması amacıyla, tesis 
edilen ihtiyati haczin ve ihtiyatı tahakkunun kaldı-
rılması istemiyle dava açılmıştır. Ankara 4. Vergi 
Mahkemesinin 06.04.2016 tarih ve E:2015/1940, 
K:2016/503 sayılı kararıyla; Vergi Denetim Kuru-

na uğrayan kamu alacağı tahsil edilebilir nite-
liğini kaybettiğinden bu alacakların tahsili için 
artık ödeme emri düzenlenmesi ya da cebri ic-
ra işlemlerine başvurulması hukuken mümkün 
bulunmamaktadır. Tahsil zamanaşımında süre, 
kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını 
izleyen takvim yılından itibaren işlemeye başlar, 
zamanaşımı süresi 103 üncü maddede sayılan 
hallerin meydana gelmesiyle kesilir ve kesilme-
nin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı 
başından itibaren yeniden işlemeye başlar. Dola-
yısıyla kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim 
yılını takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde 
ya da 103 üncü maddede sayılı hallerde zamana-
şımının kesilmesi durumunda kesilmenin rastla-
dığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından 
itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımı-
na uğramakta ve hukuken tahsil edilebilir niteli-
ğini kaybetmektedir.

Dosyanın incelenmesinden 1999/5 döne-
mine ait vergi için düzenlenen ödeme emrinin 
1.10.1999 tarihinde ve 1999 ile 2000 yıllarına 
ilişkin diğer vergiler için tanzim edilen ödeme 
emirlerinin ise 17.2.2003 tarihinde şirketi tem-
sile yetkili kişilere tebliğ edilerek zamanaşımı-
nın kesildiği, söz konusu vergi borçlarının yapı-
landırılması için 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 
kapsamında 28.3.2003 tarihinde vergi dairesine 
başvurularak buna göre ödeme tablosu hazır-
landığı ve yine tahsil zamanaşımının kesildiği, 
beş yılık süre sona ermeden 13.2.2007 tarihinde 
şirket yetkilisinin imzasıyla uyuşmazlık konusu 
alacaklar için şirket adına mal bildiriminde bulu-
nulduğu, yine tahsil zamanaşımının kesildiği ve 
zamanaşımı süresi bitmeden şirketin 25.2.2011 
tarihinde yürürlüğe giren ve yayımı tarihinden 
itibaren ikinci ayın sonuna kadar başvuru süresi 
olan 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için baş-
vurduğu görülmekle dava konusu amme alaca-
ğının zamanaşımına uğramadığı anlaşılmaktadır.

Davacı adına, 1999 yılı kurumlar vergisi, fon 
payı borçlarının tahsili için düzenlenen ödeme 
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lu Başkanlığınca Ankara Vergi Dairesi Başkan-
lığına gönderilen 6.11.2015 tarih ve 136 sayılı 
yazıda “Bahattin adlı şahıs hakkında yapılan in-
celeme sırasında adı geçenin fatura düzenlediği 
şahıslar olan Ümit ve Fatma’nın ifadeleri ile di-
ğer tespitlerin değerlendirilmesinden, bir orga-
nizasyon kapsamında sahte fatura düzenleme 
suçunun işlendiğine dair kuvvetli kanıtların elde 
edildiği, bulgulara göre Fatma’nın üzerine kayıtlı 
taşınmaz ve makinelerin abisi Hasan tarafından 
hileli yollarla haczettirildiği ve Ümit’in üzerine 
kayıtlı taşınmazlarının bulunduğu, bu sebeplerle 
G... Etiket Rek. Mat. Yay. Bas. Sis. İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti. hakkında 6183 sayılı Kanunun 9. ve 
13. madde hükümlerinin tatbik edilmesinin ge-
rektiği” hususlarının bildirildiği, yazıya ekli tablo-
da davacıdan teminat istenilecek ve ihtiyati haciz 
uygulanacak vergilerin dönemi ve miktarlarının 
belirtildiği, anılan yazı uyarınca, davacı hakkın-
da, 23.11.2015 tarihli olur ile ihtiyati tahakkuk 
ve 27.11.2015 tarihli olur ile ihtiyati haciz kararı 
alındığının anlaşıldığı, ancak olayda üçüncü bir 
şahıs nezdinde yürütülen vergi incelemesi kap-
samında elde edilen bulgulardan hareketle, 213 
sayılı Kanunun 344. ve 359. maddelerinde belir-
tilen fiillerin işlendiği yönünde şüphe oluştuğu 
görüşüyle dava konusu işlemler tesis edilmiş ise 
de; işlem dosyasında sözü edilen şüphe üzerine 
ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinden 
önce davacı hakkında vergi incelemesine baş-
lanıldığına dair belgeye ve anılan koruma ted-
birlerine konu tutarların bulunuşunu gösteren 
daha ayrıntılı bir hesap cetveline rastlanılmadığı 
gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bo-
zulması istenilmektedir.

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesin-
ce işin gereği görüşüldü:

Davacı adına, 2013 ila 2015 dönemlerine iliş-
kin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ba-
kımından amme alacağının korunması amacıyla, 
tesis edilen ihtiyati haciz ve ihtiyatı tahakkukun 

kaldırılması istemiyle açılan davayı kabul eden 
Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usu-
lü Hakkında Kanun’un 9. maddesinin birinci fık-
rasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. 
maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini 
gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan 
hallere temas eden bir amme alacağının salın-
ması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu 
takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca 
yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üze-
rinden tahsil dairelerince teminat isteneceği, 13. 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendin-
de, 9. madde gereğince teminat istenmesini mu-
cip hallerin mevcut olması halinde hiçbir müd-
detle mukayyet olmaksızın ihtiyati haczin derhal 
tatbik olunacağı, 17. maddesinde, 13. maddenin 
1, 2, 3 ve 5. bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebep-
lerinden birisinin mevcut olması, mükellef hak-
kında 110. madde gereğince takibata girişilmesi, 
teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte baş-
kasına aidiyeti hakkında delil elde edilmesi halle-
rinden birinin varlığı halinde vergi dairesi müdü-
rünün yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya vergi 
dairesi başkanının mükellefin henüz tahakkuk 
etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakan-
lığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların 
zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi 
hususunda yazılı emir verebileceği hüküm altına 
alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Maliye Bakanlığı 
Vergi Denetim Kurulu Ankara Küçük ve Orta Öl-
çekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın Ankara Ver-
gi Dairesi Başkanlığı’na gönderdiği 06.11.2015 
tarih ve AGB-A-2440/212-136 sayılı yazısında 
Ulus Vergi Dairesi mükellefi Bahattin’in incelen-
mesi sırasında söz konusu mükellef ile mükel-
lefin fatura düzenlediği Ümit ve Fatma’nın ifa-
delerine başvurulması üzerine bu ifadelerin ve 
yapılan inceleme kapsamındaki diğer tespitlerin 
birlikte değerlendirilmesi neticesinde bir orga-
nizasyon kapsamında sahte fatura düzenleme 
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dikkate alındığında dava konusu ihtiyati haciz ve 
ihtiyati tahakkuk işlemlerinde hukuka aykırılık, 
aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca 
temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi 
kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar ve-
rilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye 
gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ 
tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün 
içinde Danıştay’da kararın düzeltilmesi yolu açık 
olmak üzere 12.01.2017 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar verildi.”

suçunun işlenildiğine dair kuvvetli kanıtların el-
de edildiği belirtilerek, davacı hakkında ihitiyati 
haciz işleminin uygulanmasının istendiği, bunun 
üzerine ihtiyati haciz kararı alınarak davacı şir-
ketin malvarlığına ihtiyaten haciz konulduğu ve 
akabinde davacı şirket ile ilgili olarak incelemeye 
başlanıldığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Bahattin isimli şahıs hakkında 
yapılan vergi incelemesi sırasında elde edilen 
delillerin yanı sıra davacı şirketin 2010 yılından 
itibaren hakim ortağı konumunda olan Fatma ta-
rafından ağabeyi ve davacı şirketin kanuni tem-
silcisi Hasan’ın Bahattin ve Ümit isimli şahıslarla 
bir organizasyon dahilinde sahte fatura düzen-
lediğine dair beyanda bulunulması hususu da 
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Ocak 10 Ocak 2022
16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine 
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ocak 2022
16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Ocak 2022
Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün 
Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin 
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve 
Ödemesi

20 Ocak 2022
Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin 
Eğlence Vergisinin Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans 
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

26 Ocak 2022
Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. 
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
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Ekim-Kasım-Aralık 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)
Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde 
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen 
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ocak 2022
Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Yıllık Harçların Ödemesi
2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak 
İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm 
Payının Beyanı ve Ödemesi
Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve 
Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Ba)
Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Bs)
Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 
Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
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YILLAR İTİBARİYLE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
YILLAR        ORAN            DA YA NAĞI

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



299

      
PRATİK BİLGİLER

sayı: 268 • ocak 2022

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
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VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE
UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE

MADDE NO KONUSU 2022 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104 İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900

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

4.900-490.000

490.000 ve üzeri
MÜKERRER 
MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme 58

MADDE 153/A Teminat tutarı 200.000

Madde 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış Tutarı

400.000
570.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 200.000

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

MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 2.000

MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80

MÜKERRER 
MADDE 257

Teminat Tutarı

Yeni işe başlayanlar 13.000.000

Faaliyeti devam edenler 130.000.000

MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000

MADDE 323 Şüpheli alacak tutarı 4.000

MADDE 343 En az ceza haddi

- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde

25
50

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

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

190

3- İkinci sınıf tüccarlar 95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 
olanlar

43

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 25

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

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 170

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

95

3- İkinci sınıf tüccarlar 43

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 
olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 6,80

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

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

500

250.000

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

500

25.000

250.000

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

500

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

12.000

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

600

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

1.900

380.000
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MADDE NO KONUSU 2022 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL)

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

2.500

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

1.900

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

68.000

680.000

MADDE 355 Damga Vergisinde

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

MÜKERRER 
MADDE 355

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

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

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400

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

1.700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000

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

1.000

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530

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

1.300.000

MADDE 370 İzaha davet

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 148.000

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

6.800 üzeri

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

6.800 ve altı

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

6.800 üzeri



306



307

      
PRATİK BİLGİLER

sayı: 268 • ocak 2022

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

BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ADRESİMİZE POSTALAYINIZ VEYA FAKSLAYINIZ.

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

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

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

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

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

Tarih: ...../...../20..... İmza

Basılı Dergi + İnternet Abonelik Bedeli 600.00 TL
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www.piyasaraporu.com

Her biri alanında uzman yazar kadrosu, güncel haber içerikleri ve 

" Yenilenmiş Arayüzü İle Yayında"

Ekonomiye Dair Her Şey

VergiTicaretEkonomi

Sosyal Güvenlik Hukuk Gümrük

piyasaraporu

piyasaraporu

PiyasaRaporu
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