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2021 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR 
 
(86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 
 
 
 
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 5281 Sayılı Kanun 
ile değişik mükerrer 138 inci maddesinde, maktu harç 
tutarlarının birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak 
olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa 
kadarki kesirlerinin tahsil edilmeyeceği hükme bağlanmış, son 
fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunun bu Kanuna bağlı tarifelerde 
yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme 
oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş miktarları ile nispi 
harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri 
itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, maktu harçlarda 
yirmi katına, nispi harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, 
uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise 
Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu 
had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit 
etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.  
 
Bilindiği gibi 2020 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 521 
Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile %9,11 olarak ilan edilmiştir. 
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oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
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BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirle 



 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/005 
 

Buna göre, 86 Seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 2020 yılında uygulanan 
maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 
dahil) yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılmış olup, artırılan bu tutarlar 
01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde 
gösterilmiştir. 
 
Harçlar Kanunu'na bağlı (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher 
rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktû harç tutarları yer 
almaktadır. Anılan Tebliğde, toplam değere birim maktû harcın uygulanması suretiyle 
bulunan ve asgarî-azamî sınırlar arasında kalan harç miktarlarındaki 10 Kuruşa kadarki 
kesirlerin de dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.  
 
Öte yandan Harçlar Kanununa bağlı (8) ve (9) no.lu tarifelerde yazılı bazı belgelerin 
yıllık harç kapsamında bulunduğunu, bu harçların mükelleflerce OCAK AYI İÇİNDE 
ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ, aksi takdirde bunların (39 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel 
Tebliği uyarınca) gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak 
isteriz.  
 
86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ekli HARÇ TARİFELERİ (9 adet tarife) 
için tıklayınız.  
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-10-1.pdf

