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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılması Öngörülen Değişiklikler / 1

2019 yılı için geçerli olan mevcut gelir vergisi tarifesi şu şekildedir:
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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

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

% 35



GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılması Öngörülen Değişiklikler / 2

01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, gelir 

vergisi dilimlerinde ve oranlarında yapılması öngörülen değişiklikler şu şekildedir 

(Taslak Kanun Md:17):
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18.000 TL’ye kadar % 15

40,000 TL’nin 18.000 TL'si için 2.700TL, 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’nin 500,000 TL’si için 163,460 TL
(ücret gelirlerinde 500,000 TL’nin 500,000 TL’si için 159,460 TL), fazlası % 40



GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Öngörülen Değişiklikler / 1

Kanun taslağında; 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret 

gelirlerine, değişiklik öncesi tarifenin uygulanacağı belirtilmektedir (Taslak Kanun 

Md:22). Dolayısıyla, Taslak Kanun mevcut haliyle yasalaşırsa, 2019 yılında elde 

edilen ücret gelirlerine değişiklik öncesi geçerli olan ücret gelirleri için uygulanan 

gelir vergisi tarifesi, diğer gelirlere ise değişiklik sonrası geçerli olacak yeni gelir 

vergisi tarifesi uygulanacaktır.

Mevcut uygulamada, tek işverenden alınan ücretler için yıllık beyanname 

verilmesine gerek bulunmamaktadır. Yapılmak istenen düzenleme ile birlikte 2020 

yılından itibaren, tek işverenden alınmış olsa dahi, GVK’nın 103’üncü 

maddesindeki tarifedeki 4. diliminde yer alan tutarı (500.000 TL’yi) aşan ücretler 

için gelir vergisi beyannamesinin verilmesi, şayet diğer gelirler için beyanname 

veriliyorsa verilecek beyannameye söz konusu ücret gelirlerinin de dahil edilmesi 

gerekecektir (Taslak Kanun Md:15). 
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Öngörülen Değişiklikler / 2

Mevcut düzenlemeler uyarınca, birden fazla işverenden ücret almakla birlikte, 

birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı GVK’nın 103’üncü 

maddesindeki tarifedeki 2. diliminde yer alan tutarı (40.000 TL’yi) aşan ücretler 

için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Birinci işverenden sonraki 

ücret gelirlerinin hangisi olduğuna mükellefler serbestçe karar verebilmektedir. 

Söz konusu düzenlemelerde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

Ancak Taslak Kanunda, birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı gelir 

vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL’yi) aşıyorsa, 

tüm ücret gelirlerinin beyan edilmesi gerektiği öngörülmektedir (Taslak Kanun 

Md:15).  

Gelir vergisi tarifesinde yer alan gelir dilimi tutarları, her yıl bir önceki yıla ait YDO 

oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Buna göre, yukarıdaki tarifede yer 

alan gelir vergisi dilimleri, 2019 yılına ait YDO oranında artırılarak uygulanacaktır. 

Dolayısıyla, yapılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girerse, 2020 yılında elde 

edilecek ücret gelirleri için belirtilen 500.000 TL’lik sınır, 2019 yılı için geçerli 

olacak YDO oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Öngörülen Değişiklikler / 3

Mevcut düzenlemeler uyarınca, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip 

gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri 

gelir vergisinden istisnadır (GVK Md:23/10).

Taslak Kanun uyarınca, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda da, 

çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi (KDV Hariç olduğunu 

düşünüyoruz) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu 

amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde, çalışanlara 

sağlanan söz konusu menfaatin gelir vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır 

(Taslak Kanun Md:11). Ancak yapılması öngörülen düzenlemede, ödemenin bu 

tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına doğrudan ulaşım bedeli olarak 

nakden yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından 

itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Düzenleme yürürlüğe girerse, istisnaya konu tutar her yıl bir önceki yıl için ilan 

edilen YDO artırılarak dikkate alınmalıdır.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Binek Taşıtların Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar / 1

Getirilmek istenen düzenlemeyle; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 

otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 

kullandıkları hariç olmak üzere; kurum kazancının, ticari kazancın ve serbest 

meslek kazancının tespitinde binek taşıt giderleri ile ilgili olarak bazı kısıtlamalar 

getirilmesi amaçlanmaktadır (Taslak Kanun Md:13 & 14). Buna göre:

•Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira 

bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmının,

•Binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi 

toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının,

•Binek otomobillere ilişkin giderlerin (yakıt, tamir – bakım, sigorta, kasko vs) en 

fazla % 70’inin gider olarak dikkate alınması öngörülmektedir.

Aşan kısımların ise KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Binek Taşıtların Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar / 2

Söz konusu düzenlemelerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan 

vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde 

yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Taslak Kanunda, yukarıda belirtilen hadlerin, her yıl bir önceki yıl için ilan olunan 

YDO artırılarak dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Ancak, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin gider olarak dikkate 

alınabilecek aylık kira bedeline ilişkin 5.500 TL tutarındaki sınırın, 2020 yılı içinde 

geçerli olduğu (YDO oranında artırılmayacağı) yönünde düzenleme yapılması 

öngörülmektedir (Taslak Kanun Md:22).

2019 yılı kazançları yönünden yukarıda belirtilen kısıtlamalar geçerli olmayacaktır.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Binek Taşıtların Amortisman Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar 

Taslak Kanunda, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması 

veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 

özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz 

konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak 

iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek 

otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden 

kısmının, gider olarak dikkate alınması amaçlanmaktadır (Taslak Kanun Md:13 & 14). 

Aşan kısmın ise KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan 

tutar dikkate alınır. Buna göre iktisap edildikleri yıldan sonra ayrılabilecek amortisman 

tutarı, YDO oranında artırılmadan dikkate alınmalıdır. 

Ancak, ilerleyen yıllarda iktisap edilecek binek otomobillerin amortismanında, iktisap 

edildiği yıl için geçerli olan (YDO artırılan) tutarın dikkate alınması gerekir.

Söz konusu düzenlemenin 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi 

kazançlarına uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girmesi 

öngörülmektedir. 2019 yılı kazançları yönünden belirtilen kısıtlama geçerli 

olmayacaktır. 
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi İle İlgili Düzenlemeler / 1

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi 

İndirimi” başlıklı mükerrer 121’inci maddesinde, vergiye uyumlu, bir diğer ifadeyle 

vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin, % 5’i oranında indirim teşviki 

sağlanmaktadır. İndirimden yararlanmak için ilgili şartlardan bazıları ise;

•İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 

yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve ödenmiş 

olması,

•İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 

yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri herhangi bir tarhiyat 

bulunmaması,

•İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle 1.000 TL üzerinde 

vadesi geçmiş vergi borcunun olmamasıdır.

Maliye İdaresinin mevcut anlayışı, yukarıda belirtilen vergi beyannameleri ve vergi 

türleri ifadesinden tüm beyanname ve vergi çeşitlerinin anlaşılması gerektiği 

yönündedir.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi İle İlgili Düzenlemeler / 2

Getirilmek istenen düzenleme ile vergi beyannameleri ibaresinin, yıllık gelir 

vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, 

muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı 

vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 

beyannamelerini; vergi ibaresinin ise, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 

verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade ettiği 

belirtilmektedir (Taslak Kanun Md:18). Böylelikle vergi beyannameleri ve vergi 

ibaresi maddeye getirilenler ile sınırlandırılmaktadır.  

Ayrıca, beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da 

vergi indiriminden yararlanılacak gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin 

verilme süresiyle sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle zamanında verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmemesi, 

vergi indiriminden yararlanılacak gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin 

verildiği tarihe kadar ödenmesi şartıyla, vergi indiriminden yaralanmaya engel 

teşkil etmeyecektir.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi İle İlgili Düzenlemeler / 3

Vergi indiriminden yararlanıldıktan sonra yapılan tespitlerde, mahsuben iade 

talepleriyle ilgili olarak vergilerin eksik ödendiği tespit olunursa, mahsuben 

ödenmek istenen vergilerin % 10’una kadar yapılan eksik ödemelerin, vergi 

indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyeceği yönünde düzenlenme 

yapılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu düzenlemenin 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık 

gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmesi 

öngörülmektedir.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Serbest Meslek Kazançlarına Konu İstisna Düzenlemesine Getirilen 

Kısıtlama

GVK’nın serbest meslek kazançlarında istisna hükümlerinin düzenlendiği 18’inci 

maddesinde sayılan kazançlar (örneğin bir yazarın elde ettiği telif ücreti, bir 

ressamın elde ettiği gelir vs.), gelir vergisinden istisnadır. Ancak, anılan madde 

kapsamında yapılan ödemeler üzerinden % 17 oranında gelir vergisi stopajı 

uygulanır (GVK Md. 94/2-a). Söz konusu stopaj uygulaması nihai vergileme 

niteliğindedir.

Getirilmek istenen düzenleme ile söz konusu madde kapsamında elde edilen 

serbest meslek kazançları GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifedeki 4. diliminde 

yer alan tutarı (500.000 TL’yi) aşan mükellefler, anılan istisnadan 

yararlanamayacaktır (Taslak Kanun Md:10). Söz konusu sınırı aşan mükelleflerin, 

ilgili kazançlarının sadece aşan kısmını değil tamamını beyan etmeleri gerekmekte 

olup, beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkif suretiyle 

ödenen vergilerin mahsup edilir. 

Söz konusu düzenlemenin 01.01.2020 yılından itibaren elde edilecek kazançlar için 

uygulanması öngörülmektedir.
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GVK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Diğer Değişiklikler

➢ Cumhurbaşkanına verilmiş olan GVK’nın Geçici 67. Madde kapsamında belirtilen 

tevkifat oranlarını yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden 

sağlanan gelirler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri 

için olan beş puana kadar olan artırma yetkisinin, ayrı ayrı veya birlikte bir 

katına kadar artırmaya şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir (Taslak Kanun 

Md:20).

➢ GVK’nun Geçici 72’nci maddesi uyarınca, 31.12.2019 tarihine kadar sporculara 

yapılan ödemeler oynadıkları lig kategorisine göre % 5 ile % 15 oranlarında gelir 

vergisi tevkifatına tabidir. Söz konusu tevkifat nihai vergidir. Getirilmek istenen 

düzenleme ile anılan düzenlemenin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması, ancak en 

üst ligdekiler için tevkifat oranının % 20’ye çıkarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 

sporcuların GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifedeki 4. diliminde yer alan 

tutarı (500.000 TL’yi) aşan ücretleri için gelir vergisi beyannamesinin verilmesi 

öngörülmektedir (Taslak Kanun Md:21). Diğer taraftan Taslak Kanunda, 

01.11.2019 tarihinden önce düzenlenen sporcu sözleşmeleri kapsamındaki ücret 

ödemeleri için önceki düzenlemelerin geçerli olacağı belirtilmektedir.
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GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Konaklama Vergisi / 1

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi 

konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen 

geceleme hizmetleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen kişi başı gecelik tutarları 

üzerinden konaklama vergisi alınması öngörülmektedir (Taslak Kanun Md:9).
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Konaklama Tesisinin Türü
Vergi Tutarı (TL)

(Kişi Başına Gecelik)

5 yıldızlı otel ve tatil köyleri 18

4 yıldızlı otel ve tatil köyleri 12

3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesisleri 9

2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler 6

Butik otel ve özel konaklama tesisleri 18

Diğer 6



GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Konaklama Vergisi / 2

Taslak Kanunda; öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen 

geceleme hizmetleri ile oniki yaşından küçük çocuklara verilen geceleme 

hizmetlerinin vergiden müstesna tutulması amaçlanmaktadır.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının 

birer aylık dönemleridir. Uygulamanın 01 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi 

öngörülmektedir.
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GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kambiyo Satışlarındaki BSMV Oranının Yükseltilmesi

➢ 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.5.2008 tarihinden itibaren tüm kambiyo 

satışları için “sıfır” olarak uygulanmakta olan BSMV oranı; 15.05.2019 tarihinden 

itibaren binde 1 olarak belirlenmiştir. 

➢ Getirilmesi öngörülen değişiklik ile kambiyo muamelelerinde BSMV oranının 

binde 2 olarak uygulanması öngörülmektedir. Diğer değişiklik ise kambiyo 

muamelelerindeki vergi oranını on katına kadar arttırma konusunda 

Cumhurbaşkanına yetki verilmesidir (Taslak Kanun Md:8).
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HARÇLAR KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

DEĞİŞİKLİKLER

Mevcut düzenlemede, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, 

emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli 

üzerinden hesaplanmaktadır. Getirilmek istenen düzenleme ile gayrimenkul devir 

ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenmiş bir değer bulunması 

durumunda bu değerden veya GERÇEK DEĞERİNDEN de az olamaz (Taslak Kanun 

Md:30 & 31). Düzenlemenin, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 

öngörülmektedir.
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EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Değerli Konut Vergisi

Yapılması öngörülen düzenleme ile bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değeri beş 

milyon Türk Lirasının üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar üzerinden 

aşağıda belirtilen oranlarda değerli konut vergisi alınacaktır (Taslak Kanun Md:32).

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar         (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar       (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)

Taslak düzenleme uyarınca, her yıl hesaplanacak olan verginin ilgili yılın Şubat ve 

Ağustos aylarının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Uygulamanın 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

➢ Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi, (Md. 27)

➢ Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak

Terkini (Md. 24)

➢ İzaha Davet ile İlgili Değişiklikler (Md. 25)

➢ Cezalarda İndirim ile İlgili Değişiklikler (Md. 26)
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kanun Yolundan Vazgeçme/1

MADDE 27- 213 sayılı Kanunun mülga 379’uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

“Kanun yolundan vazgeçme:

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 (Danıştay’ın 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 zıyaı 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.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kanun Yolundan Vazgeçme/2

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 cezalan 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 halde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular

incelenmez.

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 uygulamasına ilişkin usul ve

esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kanun Yolundan Vazgeçme/3

➢ Sadece

▪ Vergi/Ceza İhbarnamesine karşı, süresinde açılan ve

▪ «İstinaf» ve «Temyiz» aşamasındaki davalar için

Öngörülen yeni bir uygulamadır.

➢ Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar kapsam dışındadır.

➢ Mükelleflerin;

▪ Kanun yolu (istinaf/temyiz) için geçerli olan başvuru süresi içerisinde,

▪ Dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için,

▪ Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeyi ilgili vergi dairesine vermesi

Uygulamadan yararlanmak için şart koşulmaktadır.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kanun Yolundan Vazgeçme/4

➢ Şartları sağlayan mükelleflere belli indirimler öngörülmektedir.

➢ Ayrıca kanun yolundan vazgeçme sonucu tahakkuk eden vergi ve cezaların

1 ay içinde ödenmesi koşuluyla %20 ilave indirim sağlanmaktadır.

➢ Kanun yolundan vazgeçme durumunda gecikme faizinin, normal vade

tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine

verildiği tarihe kadar hesaplanması öngörülmektedir.

➢ Uygulamanın öngörülen yürürlük tarihi 1.1.2020’dir.

Page 25



VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kanun Yolundan Vazgeçme/5
İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan davalarda kanun yolundan vazgeçme halinde 

ödenecek tutarlar
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Vergi Aslı
Vergi Ziyaı 

Cezası

Vergi Aslı Dava Donusu 

Edilmeyen yahut 

Kaçakçılığa İştirak 

Nedeniyle Kesilen 

Vergi Ziyaı Cezası

Usulsüzlük 

Cezası

Özel 

Usulsüzlük 

Cezası

Vergi /Ceza İhbarnamesinde Yer 

Alan Tutar
100 100 100 100 100

Kanun Yolundan Vazgeçme 

Halinde Ödenecek Tutarlar

A-1) Vergi Mahkemesi veya BİM   

Tarafından Tasdik Edilmişse
100 75 75 75 75

A-2) 1 Ay İçinde Ödeme 

Durumunda İlave İndirim Sonucu
100 60 60 60 60

B-1) Vergi Mahkemesi veya BİM 

Tarafından Kaldırılmışsa
60 0 25 25 25

B-2) 1 Ay İçinde Ödeme 

Durumunda İlave İndirim Sonucu
48 0 20 20 20



VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme 

Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini/1

MADDE 24- 213 sayılı Kanuna 160’ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

'"Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini:

MADDE 160/A - Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan

sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak

mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan

analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu

tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir ve bunlar nezdinde yoklama yapılır.

Yoklamayı müteakip, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde vergi

dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre

vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edilir ve bu durum

mükellefe tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde 153/A maddesinin birinci

fıkrasında yer alan asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin

yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında aynı

maddede belirtilen türde teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla

mükellefiyet, terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis edilir. Mükellefiyetin terkin edildiği tarih ile

yeniden tesis edildiği tarih aralığında verilmeyen beyanname ve bildirimler, yeniden tesise ilişkin

yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde verilir ve tahakkuk eden vergiler

aynı sürede ödenir.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme 

Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini/2
Bu madde kapsamında mükellefiyeti terkin edilenler ve 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtildiği

şekilde bunlarla ilişkili olan kişilerin işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, bu kişiler hakkında mükellefiyet

tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyet kaydı bu madde kapsamında terkin

edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve ikinci fıkrada belirtilen şekilde teminat verilmiş olması şarttır. Bu

madde uyarınca teminat alınarak mükellefiyeti yeniden tesis edilenlerin düzenlemek zorunda oldukları fatura veya

fatura yerine geçen belgelerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin, elektronik belge olarak

düzenlenmesi zorunludur. Kâğıt olarak düzenlenmesi halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç

düzenlenmemiş sayılır ve kayıtların tevsikinde kullanılamaz.

Mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde, mükellefin başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı

halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit olunursa, alınan teminat

inceleme neticesinde doğan borçlar dahil vergi borçlarına mahsup edilerek artan tutar iade olunur. Yapılan

incelemede mükellefin başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti bulunduğu halde sahte belge düzenlediği tespit

olunursa, mükellef hakkında 153/A maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. Şu kadar

ki, daha önceden alınmış olan teminat sahte belge düzenleme fiili nedeniyle yapılan tarhiyatların ve kesilen

cezaların kesinleşmesine kadar mükellefe iade olunmaz. Yapılan inceleme neticesinde mükellefin sahte belge

düzenlemediği tespit olunursa, alınan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla iade olunur.

Bu madde kapsamında alınan teminatların iadesinde, 153/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan teminatların

iadesine ilişkin; bu teminatların vergi borçlarına mahsubu ve eksilen teminatların tamamlatılmasında ise aynı

maddenin dokuzuncu fıkrasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamında elektronik belge düzenleme yükümlülüğü getirilen mükelleflere ilişkin bilgiler Hazine ve

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre duyurulur. Bu kapsamda yapılan duyurular vergi

mahremiyetinin ihlâli sayılmaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde kapsamındaki işlemlere ilişkin süreleri, elektronik ortamda belge düzenleme

zorunluluğunun başlayacağı tarihi, bu madde kapsamındaki mükelleflerin tahsilat ve ödemelerinin tevsiki ile bu

maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme 

Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini/3

Özetle;

➢ HMB tarafından belli kriterlere göre yapılacak analiz ve değerlendirmelere

göre Sahte Belge düzenleme riski yüksek olduğu görülen mükelleflerin vergi

incelemesine sevk edilmesi,

➢ Bu inceleme sonucunda anılan riskin yüksek olduğunun tespiti durumunda;

▪ Vergi Dairesi Başkanı’nın veya,

▪ Defterdar’ın

onayı ile mükellefiyet kaydının terkin edilmesi ve durumun mükelleflere

tebliği

öngörülmektedir.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme 

Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini/4

Bu kapsamda kaydı terkin edilen mükelleflerin;

➢ VUK Md. 153/A’da belirtilen tutardan az olmamak kaydıyla, sahte belge

düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer

alan toplam tutarın %10’u oranında aynı maddede belirtilen türden teminat

verme, ve

➢ Tüm vergi borçlarını ödeme

şartıyla mükellefiyetlerinin yeniden tesis edilmesi öngörülmektedir.

Uygulamanın öngörülen yürürlük tarihi, kanunun yayım tarihidir.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
İzaha Davet ile İlgili Değişiklikler/1
MADDE 25- 213 sayılı Kanunun 370’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 370- a) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce

verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından

yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla

mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet

konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden

yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde izahta

bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı

mükellefe tebliğ edilir.

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyama sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması

hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir

komisyonuna sevk edilmez.

2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması halinde, değeriendirme sonucunu içeren

yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi

beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya

düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için,

6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında

bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20

oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel

teşkil etmez.
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
İzaha Davet ile İlgili Değişiklikler/2 
b) (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359’uncu maddesinde yer alan

fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet

edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş

olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahle veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı

belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili

yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ

edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihinden

itibaren 30 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış

yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan

vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde

belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla

vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi

yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. Bu fıkra kapsamında kendisine ön

tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, tespitle sınırlı olarak bu Kanunun 371’inci maddesinde

yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla

ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle

uygulanır.

c)Hazine ve Maliye Hakanlığı hu madde uyarınca ön tespiti ve/veya izaha davetli yapacak ve

yapılan izahı değerlendirecek mercii, yapılacak ön tespitin ve/veya izaha davetin şekli ve

kapsamını, davet yapılacakları, yapılan izahın değerlendirme süresini, yapılan izahta kullanılacak

bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.’'
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
İzaha Davet ile İlgili Değişiklikler/3
Özetle;

➢Mevcut uygulamadaki izaha davet edilenlerin, «izahta bulunma»,

«beyanname verme» ve «ödeme» sürelerinin 15 günden 30 güne çıkarılması,

➢Mükellefçe verilen izaha ilişkin değerlendirme sonucunun mükellefe tebliği

ve izahın yeterli görülmemesi halinde beyanname verme süresinin bu tebliğ

tarihinden başlatılması hususlarının netliğe kavuşturulması,

➢Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir

takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili

yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmayan mükelleflere

maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20

oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi,

öngörülmektedir.

Uygulamanın öngörülen yürürlük tarihi 1.1.2020’dir
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Cezalarda İndirim ile İlgili Değişiklikler/1

MADDE 26- 213 sayılı Kanunun 376’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mükellef veya vergi sorumlusu;

1.İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi zıyaı,

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden

itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı

Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay

içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

2.Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve

vergi ziyaı cezasının yüzde yetmiş beşini bu Kanunun ek 8’inci maddesinin birinci

fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde

uzlaşılan cezanın yüzde yirmi beşi

indirilir.”
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Cezalarda İndirim ile İlgili Değişiklikler/2

MADDE 29-213 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“EK MADDE 9- Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar

hakkında 376’ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü

dışında indirim uygulanmaz.

Hakkında 376’ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükümleri

uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Mükellefin

uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini

beyanla hadiseye 376’ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi

hükümlerinin uygulanmasını isteme hakkı mahfuzdur."
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VUK’NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
Cezalarda İndirim ile İlgili Değişiklikler/3

Özetle;

➢ Vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim

oranının %50 olarak belirlenmesi (mevcut durumda ilk seferde %50,

müteakip cezalarda 1/3 indirim uygulanmaktadır),

➢ Uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için maddede

yer alan şartlar dâhilinde %25 oranında indirim sağlanması,

öngörülmektedir.

Uygulamanın öngörülen yürürlük tarihi, kanunun yayım tarihidir.
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 

Arka Plan

➢ Tam ve dar mükellef gerçek kişilere ve dar mükellef kurumlara 1.1.2019 

tarihinden itibaren yapılacak internet ortamındaki reklam hizmeti karşılığı 

ödemeler ile bu hizmeti doğrudan vermeyip de aracılık edenlere yapılacak 

ödemeler üzerinden %15 tevkifat uygulanmaktadır.

➢ Bu tevkifat, gelir üzerinden alınan bir vergi niteliğindedir ve bu uygulama; dar 

mükelleflerin bu gelirlerinin Türkiye’de vergiye tabi olup olmadığı konusunda 

bazı sakıncalar içermektedir. 

➢ Buna karşın bazı ülkeler (Fransa, Hindistan, İtalya ...), dijital hizmet veren 

şirketlerden işlem vergisi niteliğinde vergi almaktadır. 

➢ Getirilmesi planlanan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile dijital hizmetlerden, 

gelir üzerinden alınan vergiye ilave olarak, işlem vergisi niteliğinde yeni bir 

vergi alınması amaçlanmaktadır. 
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 

Kapsam

Öngörülen düzenlemede bu vergiye tabi olacak dijital hizmetlerin kapsamı oldukça 

geniş tanımlanmıştır. 

Dijital Hizmet Vergisinin Kapsamı: 

➢Türkiye’de dijital 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 hizmetler, 

➢Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların 

sağlanması ve işletilmesi hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda 

sağlanan aracılık hizmetler

Türkiye’de sunulan dijital hizmetler verginin konusunu oluşturacaktır.
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
Mükellefler

Verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 

Dijital hizmet sağlayıcılarının Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu 

bakımından tam mükellef olup olmamaları, dar mükellefiyette söz konusu 

faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla 

gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri söz konusu vergi mükellefiyetlerine etki 

etmeyecektir.

Türkiye’de bu hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından 

VEYA dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan az olanlar dijital 

hizmet vergisinden muaf olacaktır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından 

konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun 

verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.  
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
İstisnalar

Aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır:

➢ 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununu kapsamında üzerinden Hazine payı 

ödenen hizmetler,

➢ 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununu kapsamında üzerinden özel iletişim 

vergisi alman hizmetler,

➢ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki hizmetler,

➢ Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin 

satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,

➢ 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yer 

alan ödeme hizmetleri.
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Diğer Hususlar
Dijital hizmet vergisi oranının % 7,5 olması öngörülmektedir. 

Hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak, ancak söz konusu vergi 

mükellefleri tarafından gider olarak dikkate alınabilecektir.

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olacaktır. 

Dijital hizmet vergisi, verginin mükellefi olan dijital hizmet sağlayıcıları tarafından 

ilgili beyannamede hesaplanıp, ödenecektir. Söz konusu hizmet sağlayıcılarının 

düzenleyeceği faturalarda veya fatura yerine geçen belgelerde, dijital hizmet 

vergisi ayrıca gösterilmeyecektir.  

Taslak Kanun kapsamındaki yükümlülüklere uymayan dijital hizmet sağlayıcılarının 

sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, ilgili yükümlülükler yerine getirilinceye 

kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı karar vermeye yetkilidir.
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
Diğer Hususlar/2

➢Dijital Hizmet Vergisine konu düzenlemelerin Taslak Kanunun yayımını izleyen 

tarihin üçüncü aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

➢Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tam ve dar mükellef gerçek kişilere ve 

dar mükellef kurumlara internet ortamındaki reklam hizmeti karşılığı ödemeler 

üzerinden uygulanan %15 tevkifat oranında indirim yapılması ihtimal dahilindedir.
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Teşekkürler…


