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                                   İstanbul, 25.11.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/79) 

 

Konu: 7193 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler 

 

TBMM’de 21.11.2019 tarihinde kabul edilerek 22.11.2019 tarihinde Cumhurbaşkanının onayına 

sunulan 7193 sayılı “DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile 

yapılan vergisel düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir; 

 

1. Digital hizmet vergisi getirilmiştir. 

2. Konaklama vergisi getirilmiştir. 

3. Serbest meslek erbabının kazançlarında istisna sınırlandırılmıştır.  

4. Günlük 10,00 TL’yi aşmayan personel ulaşım bedeli gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 

5. Taşıt masraflarının gider kaydı sınırlandırılmıştır. 

6. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde düzenleme yapılmıştır. 

7. Gelir vergisi tarifesi değiştirilmiştir. 

8. Vergiye uyumlu mükellef sayısının artırılması amacıyla tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme 

koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir.  

9. Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379 uncu maddesi “Kanun Yolundan Vazgeçme” olarak 

yeniden düzenlenmiştir. 

10. Değerli Konut Vergisi getirilmiştir. 

11. Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler yapılmıştır. 

 

1. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ  

 

Dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye’de sunacakları aşağıdaki hizmetler ile digital ortamda 

verecekleri aracılık hizmetlerinden elde edecekleri hasılat digital hizmet vergisine tabi olacaktır. Bu 

hizmetler; 

 

 Digital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, 

 Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital 

ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine 

veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetleri, 

 Kullanıcıların birbirleri ile etkileşime geçebilecekleri digital ortamların sağlanması ve 

işletilmesi hizmetleri. 

 

a) Verginin Mükellefi; Digital hizmet vergisinin mükellefi gelir veya kurumlar vergisi bakımından 

tam mükellef ya da dar mükellef tüm dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Ayrıca dar mükellefler tarafından 

verilen hizmetlerin Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilciler vasıtasıyla gerçekleştirip 

gerçekleştirmemesi mükellefiyete tesir etmeyecektir. 
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b) Vergi Sorumlusu; Mükellefin Türkiye içinde iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması 

hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi alacağının 

emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık 

edenler verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilecektir. 

 

c) Muafiyetler ; İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, vergiye esas dijital hizmetlere 

ilişkin; 

 

 Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya  

 Dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı 

Türk lirasından  

 

az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf tutulmuştur. Ancak, mükellefin, finansal muhasebe 

açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin 

konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır. 

 

Mükellef tarafından ilgili hesap dönemi içerisinde yukarıda yer alan hadlerin her ikisinin de aşılması 

hâlinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü 

vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.  

 

Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu 

itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacaktır. 

 

Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca birinci fıkradaki hadlerden herhangi birinin altında kalanların 

vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacaktır. 

 

d) İstisnalar; Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet 

vergisinden istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat yukarıdaki hadlerin tespitinde dikkate 

alınmaz: 

 

 Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen 

hizmetler, 

 Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan 

hizmetler,  

 Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki hizmetler, 

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci 

maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan 

ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler, 

 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri,  

 

 

 

e) Verginin Matrahı; Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin 

konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması hâlinde 
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döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru 

üzerinden Türk parasına çevrilir. 

 

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, 

fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez. 

 

f) Verginin Oranı; Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’olup, vergi, matraha oranın uygulanması 

suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. 

 

g) Vergilendirme Dönemi; Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık 

dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet 

hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit 

etmeye yetkilidir. 

 

h) Tarh ve Tahakkuk; Dijital hizmet vergisi,  

 

 Mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine,  

 Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı 

bulundukları vergi dairesince,  

 KDV mükellefiyeti bulunmayan hizmet sağlayıcıları için ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

belirlenecek vergi dairesince,  

 Mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına, (Adi ortaklıklarda, verginin 

ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına) 

 

tarh ve tahakkuk olunur.  

 

i) Ödeme; Digital hizmet vergisi beyannameleri mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu 

tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine 

verilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. 
 

j) Gider Kaydı; Dijital hizmet vergisi mükellefleri tarafından ödenen dijital hizmet vergisi, bu 

mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak 

indirilebilecektir. 

 

k) Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Hizmet Sağlayıcılarına Uygulanacak Müeyyideler 

(Vergi Güvenliği) ; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme 

yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet sağlayıcılarına 

veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine;  

 

 Bu yükümlülüklerini yerine getirilebilmeleri için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi 

dairesi tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri 

kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak, 

 Vergi Usul Kanununda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim 

araçları ile  

 

ihtarda bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir. 
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İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet 

sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar 

engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına 

bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme kararlarının gereği 

bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. 

 

Digital hizmet vergisine ilişkin hükümler Kanunun yayımını takip eden üçüncü ay başında yürürlüğe 

girecektir. 

 

2. KONAKLAMA VERGİSİ 

 

Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile; Otel, motel, tatil köyü, 

pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen 

geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan 

diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri 

alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabi tutulacaktır.  

 

Diğer taraftan geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin 

bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir. 

 

 Konaklama vergisinin mükellefi; Vergiye tabi hizmetleri sunanlardır.  

 Vergiyi doğuran olay; Vergiye tabi hizmetlerin sunulmasıdır. 

 Konaklama vergisinin matrahı; Verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer 

vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve 

diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.  

 Konaklama vergisinin oranı; % 2’dir. (31.12.2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.)  

 Vergilendirme Dönemi; Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen 

takvim yılının birer aylık dönemleridir.  

 Beyan ve Ödeme; Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme 

dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden 

bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin 

bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. 

 Konaklama Vergisinden Müstesna Tutulan Hizmetler;Aşağıda sayılan hizmetler 

konaklama vergisinden müstesnadır: 

 

- Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler. 

- Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar 

gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler. 

 

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek 

ve bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak ve katma değer vergisi matrahına dahil 

edilmeyecektir. 

 

Konaklama vergisine ilişkin hükümler 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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3. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI İSTİSNASINDA SINIRLAMA 

 

Serbest meslek kazançları istisnasını düzenleyen GVK Md.18’de yapılan değişiklik ile, Gelir Vergisi 

tarifesinin dördüncü diliminde yazılı tutarı aşan mükelleflerin serbest meslek kazançları istisnasından 

yararlanamayacaklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

 

Dolayısı ile bir takvim yılı içinde bu kapsamda elde ettiği gelirleri toplamı belirlenen sınırı aşmayan 

mükelleflerin bu kazançları üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacak, ayrıca bu 

kazançları için yıllık beyanname verilmeyecek veya diğer gelirleri için beyanname verilmesi halinde 

bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Madde kapsamında elde edilen kazançları belirlenen 

sınırı aşan mükellefler ise bu kazançlarının sadece aşan tutarı değil, tamamını yıllık beyanname ile 

beyan edecekler ve tevkif suretiyle ödenen vergileri hesaplanan gelir vergisinden mahsup edeceklerdir. 

 

GVK Md.94/1 uyarınca gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan serbest meslek erbabı aynı madde 

kapsamında yapacağı ödemelerden tevkifat yapmakla yükümlüdür. Yapılan değişiklik ile beyan 

yükümlülüğü altına girecek olan serbest meslek erbabı ücret, kira vb. ödemelerinden tevkifat yapmakla 

yükümlülüğü tutulmamıştır. 

 

Söz konusu hükümler 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibi dikkate alındığında; 

 

18.000 TL’ye kadar %15 

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20 

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 

TL’si için 7.100 TL), fazlası 

%27 

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 

TL’si için 36.260 TL), fazlası 

%35 

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret       gelirlerinde 

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası 

%40 

 

Örnek-1  

 

Bir gerçek kişinin bir takvim yılında GVK Md.18’de düzenlenen istisna kapsamındaki kazançları 

490.000 TL’dir. Bu durumda elde edilen kazanç istisna kapsamında olduğundan yıllık beyanname ile 

beyan edilmeyecektir. Ancak GVK Md.94 uyarınca, ödemeyi yapanlar tarafından %17 oranında 

(490.000 x 0,17=) 83.300 TL gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve bu tevkifat nihai vergilendirme 

olacaktır. 

 

Örnek-2  

 

Bir gerçek kişinin bir takvim yılında GVK Md.18’de düzenlenen istisna kapsamındaki kazançları 

501.000 TL’dir. Bu durumda elde edilen kazanç 500.000 TL olan istisna tutarını aştığı için mükellef 
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istisnadan yararlanamayacak ve gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edecektir. Bu durumda mükellef 

tarafından ödenecek vergi; 

 

500.000 TL’sı için     : 163.460,00 TL 

1.000 TL için    %40 = :        400,00 TL 

Toplam     : 163.860,00 TL 

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı  :   85.170,00 TL 

Ödenecek Vergi Tutarı   :   78.960,00 TL 

 

Görüleceği üzere  

 

 499.000 TL gelir elde eden ve istisnadan yararlanan bir serbest meslek erbabı 83.300 TL 

(tevkif yoluyla ödenen) vergi ödeyecek,  

 501.000 TL gelir elde eden ve istisnadan yararlanamayan bir serbest meslek erbabı ise 

163.860,00 TL (85.170 TL’sı Tevkif yoluyla) vergi ödeyecektir.  

 

4. GELİR VERGİSİ İSTİSNA EDİLEN PERSONEL ULAŞIM BEDELİ 

 

Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile, personele ödenecek bir günlük 

ulaşım bedelinin 10,00 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna; 

 

 İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda,  

 Çalışılan günlere ait olmak üzere,  

 Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini 

şeklinde  

 

yapılması halinde uygulanacaktır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde ise aşan kısım ücret olarak 

vergilendirilecektir.  

 

Söz konusu hüküm Kanunun yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girecektir. 

 

 

 

Örnek 1: Personel servisi bulunmayan bir işletme tarafından çalışanlara aylık 20 çalışma gününe göre 

200,00 TL tutarında personel yol ücreti olarak İstanbul kart yüklemesi yapılması halinde söz konusu 

tutar ücret olarak vergilendirilmeyecektir. 

 

Örnek 2: Personel servisi bulunmayan bir işletme tarafından çalışanlara aylık 20 çalışma gününe göre 

300,00 TL tutarında personel yol ücreti olarak İstanbul kart yüklemesi yapılmaması halinde günlük 10 

TL’den hesaplanan 200 TL’sını aşan  kısım (100,00 TL) ücret olarak vergilendirilecektir. 

 

Örnek 3: Personel servisi bulunmayan bir işletme tarafından çalışanlara aylık 20 çalışma gününe göre 

200,00 TL tutarında personel yol ücreti olarak nakit ödeme yapılması halinde halinde söz konusu tutar 

ücret olarak vergilendirilecektir. 

 

5. TAŞIT MASRAFLARINDA SINIRLAMA 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
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Mevcut uygulamada, ticari defterlere (ticari işletmelerde işletmelerin aktiflerine/serbest meslek 

erbabında serbest meslek kazanç defterine) kayıtlı olan otomobillere ait amortisman ve diğer tüm 

giderler ile kira giderleri kazancın (ticari kazanç/serbest meslek kazancı) tespitinde gider olarak kabul 

edilmekteyken yapılan düzenleme ile bu giderlerinin masraf olarak kabul edilmesine sınırlamalar 

getirilmiştir. 

 

Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı ve 68 inci maddelerinde yapılan düzenlemeler ile faaliyetleri kısmen 

veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 

kullandıkları hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı tarafından ticari 

kazancın tespitinde;   

 

 Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 

Türk lirasına kadarlık kısmı,  

 Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 

en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı, 

 Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, 

 Binek otomobillerin ilk iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk 

iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya 

binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk 

lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara 

isabet eden kısmı  

 

gider yazılabilecektir. Amortismanların gider kaydına ilişkin hükmün uygulanmasında binek 

otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır. 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Ancak Gelir Vergisi 

Kanunu’na eklenen Geçici Madde 91 ile; 40/1 ve 68 inci maddede yer alan 5.500,00 TL kira tutarı 

hakkında 2019 yılına ilişkin olarak 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden 

değerleme yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Söz konusu hükümler 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve 

kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Örnek: 03.01.2020 tarihinde X işletmesi tarafından toplam 320.960 TL’sına satın alınan binek otonun 

alış fiyatına ilişkin detay bilgi aşağıdaki gibidir; 

 

 Net Fiyat  : 170.000,00 

 ÖTV   : 102.000,00  

 KDV   : 48.960,00 

 Toplam  : 320.960,00 
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Bu durumda X işletmesi aracın alımına ait ÖTV ve KDV’si toplamı 150.960 TL’sının 115.000 TL’lık 

kısmını gider olarak dikkate alabilecek kalan 35.960,00 TL’sını ise gider olarak dikkate alamayacaktır. 

Ayrıca araç bedelinin ÖTV ve KDV’sinin 115.000 TL’sını gider kaydettiğinden dolayı aktifleştirilen 

araç bedelinin de en fazla 135.000 TL’lık kısmını amortismana tabi tutabilecektir. 

 

Söz konusu işletme ÖTV ve KDV toplamını gider yazmayıp aktifleştirdiği taktirde ise aktifleştirilecek 

320.960,00 TL’sı bedelin en fazla 250.000,00 TL’lık kısmını amortismana tabi tutabilecektir.  

 

6. ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirinin toplamı Gelir Vergisi 

tarifesinin dördüncü diliminde yazılı tutarı aşması halinde mükellefler tarafından ücret gelirleri için 

yıllık beyanname verilecektir.  

 

Söz konusu hükümler 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükellefler, birden 

sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı 

aşması halinde önceden olduğu gibi yıllık beyanname vereceklerdir. 

 

7. GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

 

Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 

18.000 TL’ye kadar %15 

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20 

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 

TL’si için 7.100 TL), fazlası 

%27 

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 

TL’si için 36.260 TL), fazlası 

%35 

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret       gelirlerinde 

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası 

%40 

 

Söz konusu madde 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 91 uyarınca; 

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, yukarıda yapılan değişiklik 

öncesi tarifenin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

8. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ 

 

Vergiye uyumlu mükellef sayısının artırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentleri ile beşinci fıkrası değiştirilerek; 
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 Tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin 

verilme süresine çekilmiş böylece zamanında verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden 

vergilerin zamanında ödenmemesi durumunda ihlal sayılmayacaktır. 

 Mahsuben ödemelerde bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla 

%10’a kadar eksikliklerde tecil süresinin sonunu takip eden 15 gün içinde ödenmesi kaydıyla 

vergi indiriminde faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

 1.000,00 TL’sının üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması halinde vergi indiriminde 

yararlanılabilecektir. 

 

Söz konusu hükümler 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

9. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 

 

Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379 uncu maddesi 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 

üzere “Kanun Yolundan Vazgeçme” başlığı altında aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir; 

 

MADDE 379- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen 

istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın 

bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç); 

 

1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi 

tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i, 

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere 

iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan 

tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i, 

 

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi 

cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi 

şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın tahakkuk eder. 

 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre 

tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu 

sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, 

tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi 

için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme 

faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır. 

 

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu dilekçenin 

vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan 

vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya 

temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez. 
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zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 
Mersis No:  

Ali Nihat Tarlan Caddesi, Eryılmazlar Sokak 
No:4/4 Ataşehir – İstanbul 
W: www.yorumymm.com 

T : +90 216 574 74 14 
F  : + 90 216 574 22 12 
@ : yorum@yorumymm.com 

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce 

ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara 

mahsup edilir. 

 

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen 

yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için 

icra takibi yapılamaz. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” 

 

10. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 

 

Türkiye sınırları içerisinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergisi değeri veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerinden herhangi biri 5.000.000 TL ve üzerinde olanlar 

değerli konut vergisine tabi olacaktır. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat kapsamında belirlenen değeri 5.000.000 

TL’sını aşan mesken nitelikli taşınmazlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 

ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen 

mesken nitelikli taşınmazların değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar ise 15 gün içinde 

değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer aynı usulde ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bir değerin bulunmaması halinde, bina vergi 

değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. 

 

Değerli Konut vergisinin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 

belirlenen değerden yüksek olanıdır.  

 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 

 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar  : Binde 3 

7.500.0001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar  : Binde 6 

10.000.001 TL’yi aşanlar      : Binde 10 

 

Oranında vergilendirilecektir. 

 

Paylı mükellefiyet ve elbirliği ile mükellefiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın 

toplam değeri esas alınır. 

 

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 46 ıncı maddede belirtilen taşınmazlar değerli konut vergisinden 

muaftır. 

 

Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri 

 

Mükellef tarafından  
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 Beyana taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

belirlenen değer, buna ait vesikalar ile birlikte,  

 Mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı yılı takip eden 

yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar,  

 Taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine 

 

beyanname ile beyanda bulunulur ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk 

olunur. Müteakip yıllar için de mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmesi ve 

verginin ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. 

 

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de 

beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. 

 

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna 

kadar iki eşit taksitte ödenir. 

 

 

 

 

 

11. VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER 

 

Vergi kanunlarında yapılan diğer düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir; 

 

a) Kambiyo muamelelerinde BSMV oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış ve bu oranın artırılması 

konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

 

b) Kanunun yayımını takip eden ay başında itibaren yürürlüğe girmek üzere, amatör spor yarışmalarını 

yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisi istisnasından yararlanmaya devam ederken, 

profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst 

liglerinde görev alan hakemlere ödenen ücretlere yönelik istisna kaldırılmıştır.  

 

c) İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen, icra ve iflas 

müdürlüklerine yatırılanlar dahil vekalet ücretleri ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatına tabi 

tutulacaktır. 

 

d) Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getirilen ile döviz cinsinden 

açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinden alınan verginin oranının ayrı ayrı veya birlikte bir 

katına kadar artırma hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

 

e) 01.11.2019 tarihinden sonra yapılan sözleşmeler ve süre uzatımlarında uygulanmak üzere; Gelir 

Vergisi Kanununun sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi 

tevkifatı oranlarını (%5 ile %15 arası) belirleyen geçici 72’nci maddesinin uygulama süresi 31.12.2019 

tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca lig usulüne tabi spor dallarından en üst 

liglerdeki sporculara yapılan ödemelerde tevkifat oranı %15’den %20’ye çıkartılmıştır. Bu madde 
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kapsamında gelirler toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması 

halinde bu gelirler yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

 

f) Vergi Usul Kanunu’nun 112’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına eklenen bent uyarınca 01.01.2020 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;  

 

“VUK Md. 379 kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi halinde söz konusu maddeye göre 

hesaplanacak vergilere, kendi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin 

normal vade tarihinden itibaren, kanun yolunda vazgeçme dilekçesinin verildiği tarihe kadar” geçen 

süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi 

uygulanacaktır. 

 

g) Vergi Usul Kanunu’na eklenen Madde 160/A uyarınca;  

 

Mükellefiyet süresi, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel 

yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak Hazine 

ve Maliye Bakanlığınca yapılan risk analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge 

düzenleme riski yüksek olan mükellefler incelemeye sevk edilecek ve bunlar nezdinde yoklama 

yapılır. 

 

h) 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesi kapsamında 

vergi zıyaı nedeniyle izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme 

süreleri 15 günden 30 güne çıkartılmıştır. Ayrıca sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı, 

bir takvim yılında 100.000 TL’yi geçmeyen ve bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar içerisinde zıyaa uğratılan vergi tutarı 

üzerinden %20 oranında vergi zıyaı cezası kesilecektir. 

 

i) Vergi Usul Kanunu’nun 376’ıncı maddesinde değişiklik uyarınca, vergi zıyaı cezalarında ilk defa 

işlenip işlenmediğine bakılmadan indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı düzenleme ile 

uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi zıyaı cezası için maddede yer alan şartlar içerisinde 

%25 oranında indirimden yararlanılacaktır. 

 

j) Sahte veya yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespitte ilişkin 

yazı tebliğ edilen mükelleflerin, süresinde beyanname vermeleri durumunda kesilen %20 oranındaki 

vergi zıyaı cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  


