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KAPSAM
• 7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
• 52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
• 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
• 29 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
• 18 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
• 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
• Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)
• 1945 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
• 1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
• 1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
• 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
• 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
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1. 2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı ve İşverene Maliyeti

• 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tebliği ile işçinin 1 günlük normal çalışma
karşılığı asgari ücreti 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında günlük 98,10 TL olarak belirlenmiştir.
2020 yılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki gibidir. Buna göre;

*Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran esas alınarak hesaplanmıştır.
**Asgari geçim indirimi, bekar ücretli için belirlenen tutar esas alınarak hesaplanmıştır.

Aylık (TL)

Brüt Ücret 2.943,00

SSK Primi İşçi Hissesi (%14) 412,02

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1) 29,43

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55

Gelir Vergisi (%15)* 375,23

Asgari Geçim İndirimi 220,73

Asgari Geçim İndirimi Sonrası Gelir Vergisi 154,50

Damga Vergisi (% 0,759) 22,34

Toplam Kesinti 618,29

Net Ücret 2.324,71
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1.1. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Aylık (TL)

Brüt Ücret 2.943,00

SSK Primi İşçi Hissesi (%14) 412,02

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1) 29,43

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55

Gelir Vergisi (%15) 375,23

Asgari Geçim İndirimi 220,73

Ödenecek Gelir Vergisi 154,50

Damga Vergisi (%0,759) 22,34

Toplam Vergi Tutarı 176,84

Toplam Prim Tutarı (İşçi Payı) 441,45

Net Ücret 2.324,71

SSK Primi İşveren Hissesi (%15,5) 456,17

İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi (%2) 58,86

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 3.458,03

* Bilindiği üzere; 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli
sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenlerinin yararlanabileceği asgari ücret desteğinin, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından gerçekleştirilen asgari ücret ile ilgili basın toplantısında, 2020 yılında 75 TL olarak uygulanmaya devam edeceği
belirtilmiştir.
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1.2. Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Medeni Durum Aylık (TL)

Bekar 220,73

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23
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1.3. Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Günlük (TL) Aylık (TL)

Alt Sınır 98,10 2.943,00

Üst Sınır 735,75 22.072,50

2. Gelir Vergisi Tarifesi

• 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi
Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK’nın) 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre ücret dışı
gelirler için gelir vergisi tarifesi;

Dilimler Oranlar

22.000 TL’ye kadar %15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası %27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası %35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası %40
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3. Vergiye Uyumlu Mükellef İndirim Tutarı
• GVK’nın mükerrer 121’inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar,

1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde
uygulanmak üzere 1.400.000 TL olarak tespit edilmiştir.

4. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı
• GVK’nın 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim

yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirim 
Tutarı

1.200.000 1.400.000

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna 
Tutarı

5.400 6.600

Dilimler Oranlar

22.000 TL’ye kadar %15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20

180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası %27

600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası %35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası %40

Ücret gelirleri için gelir vergisi tarifesi;
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5. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle
Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

• GVK’nın 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin
müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere
ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23.00 TL olarak tespit edilmiştir.

6. Engellilik İndirimi Tutarları

• GVK’nın 31’inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere;
birinci derece engelliler için 1.400 TL, ikinci derece engelliler için 790 TL, üçüncü derece engelliler
için 350 TL olarak tespit edilmiştir.

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin
Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde
Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan
Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

19.00 23.00

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Birinci Derece Engelliler 1.200 1.400

İkinci Derece Engelliler 650 790

Üçüncü Derece Engelliler 290 350
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7. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

• GVK’nın 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli
toplamı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer
yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

• GVK’nın 48’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Kira bedeli toplamı (büyükşehir
belediye sınırları içinde)

9.000 11.000

Kira bedeli toplamı (diğer yerlerde) 6.000 7.000

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten 
sonra satanların yıllık alımları tutarı

120.000 140.000

Yıllık satışları tutarı 180.000 220.000

1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle 
uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş 
hasılatı

60.000 70.000

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte 
yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı 
toplamı

120.000 140.000

hadlerinin aşılmaması durumunda basit usule tabi olmanın özel şartları sağlanmış olunur.
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9. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

• GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna
tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

10. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

• GVK’nın 82’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim
yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna
Tutarı

14.800 18.000

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 33.000 40.000
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11. Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

• 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi
Kanunu Genel Tebliği (Seri No:51) ile 2020 yılı için bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle
hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

12. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname
Verme Sınırı

• GVK’nın 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve
istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020
takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.

2019 Yılı İçin (TL) 2020 Yılı İçin (TL)

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye 
İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

2.200 2.600

Kapsam Tutar (TL)

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603

Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613.582

Bağşlarda 7.060

Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.060
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13. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

• Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit
edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi GVK’nın 48’inci maddesi ile Maliye Bakanlığına
verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2016 yılı için 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

• Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2020 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2019 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen
hadleri aşmaması gerekmektedir.

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında 
Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde 
Kalan Yerlerde

Emtianın Cinsi Yıllık Alım Ölçüsü 
(TL)

Yıllık Satış Ölçüsü 
(TL)

Yıllık Alım Ölçüsü 
(TL)

Yıllık Satış Ölçüsü 
(TL)

Değerli Kağıt 230.000 260.000 290.000 330.000

Şeker – Çay 180.000 230.000 220.000 280.000

Milli Piy. Bileti, Hemen 180.000 230.000 220.000 280.000

Kazan, Süper Toto vb. 180.000 230.000 220.000 280.000

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

180.000 230.000 220.000 280.000

Akaryakıt ( LPG hariç ) 260.000 280.000 330.000 390.000
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14. 2019 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak
İndirim Oranı Uygulaması

• 193 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesinin 5281 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193
sayılı Kanun’un 75‘inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye
iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul
kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının
uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

• 193 sayılı Kanun’un indirim oranı uygulamasına yönelik 76’ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici
67’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine
bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından,
indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

• İndirim oranı; 213 sayılı Kanun’a göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili
ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup, 213 sayılı
Kanun hükümlerine göre 2019 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 22,58'dir. Bu dönemde Devlet tahvili
ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 19,92'dir. Buna göre, 2019 yılında elde edilen bir kısım
menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%22,58/ %19,92 =) % 113,35 olmaktadır.

• Bu oranlar dikkate alındığında, 2019 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.
• Bu kapsamda, 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve

193 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu
faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının
birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

• Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde
edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

• 193 sayılı Kanun’un geçici 67’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanun’un 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının
(7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla
vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
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15. Personele Yapılan Ulaşım Bedeli Ödemesi

• 7194 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca; işverenlerce çalışanlara toplu taşıma hizmeti verilmeyen
durumlarda, önceki uygulamaya göre yapılan tüm kentkart, akbil, yolkart, vb. ödemeler gelir vergisine
tabi iken yeni düzenleme ile beraber bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması kaydıyla hizmet
erbabına toplu taşıma kartı ve bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temini suretiyle sağlanan
menfaatler gelir vergisinden istisna edilmişti.

• Bu kez, 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için 10 TL olarak belirlenen istisna tutarı,
2020 yılı için 12 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

2019 Yılı İçin İstisna Tutarı 
(TL)

2020 Yılı İçin İstisna Tutarı 
(TL)

Personele Yapılan Ulaşım 
Bedeli Ödemesi

10 12
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16. Binek Oto Giderleri

• Bilindiği üzere, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (7194 sayılı Kanun) ile GVK’nın 40 ve 68. maddelerinde, binek oto giderlerine ilişkin
yeni düzenlemeler getirilmişti.

• Bu kez, 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için belirlenen hadler, 2020 yılı için
güncellenerek aşağıdaki halini almıştır. Buna göre;

Binek Oto Giderleri 2019 Yılı İçin 
Gider 

Yazılabilecek 
Tutar (TL)

2020 Yılı İçin 
Gider 

Yazılabilecek 
Tutar (TL)

Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim
vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı

115.000 140.000

Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar
(özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç)

135.000 160.000

Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek
otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde
amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar

250.000 300.000
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17. Motorlu Taşıtlar Vergisi

• 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliği çerçevesinde, 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki
gibidir. Buna göre;

(I) sayılı tarife
a. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1. 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tescil ettirilenler (I/A Sayılı Tarife)

Motor Silindir 
Hacmi (cm³)

1-3 Yaş
(TL)

4-6 Yaş
(TL)

7-11 Yaş
(TL)

12-15 Yaş
(TL)

16 ve Yukarı 
Yaş (TL)

1300 cm³ ve aşağısı 964 672 376 284 100

1301-1600 cm³’e 
kadar

1.678 1.258 730 516 198

1601-1800 cm³’e 
kadar

2.964 2.316 1.364 831 322

1801-2000 cm³’e 
kadar

4.670 3.596 2.114 1.258 496

2001-2500 cm³’e 
kadar

7.003 5.084 3.177 1.898 751

2501-3000 cm³’e 
kadar

9.766 8.495 5.307 2.854 1.048

3001-3500 cm³’e 
kadar

14.872 13.381 8.060 4.023 1.476

3501-4000 cm³’e 
kadar

23.383 20.191 11.891 5.307 2.114

4001 cm³ ve 
yukarısı

38.270 28.698 16.996 7.638 2.964
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01.01.2018’den sonra alınan otomobiller için 2020 yılı motorlu taşıtlar vergi aşağıdaki gibidir:

Motor 
Silindir 
Hacmi 
(cm³)

Taşıt 
Değeri 
(Ham 

Bedeli)

1-3 Yaş
(TL)

4-6 Yaş
(TL)

7-11 Yaş
(TL)

12-15 Yaş
(TL)

16 ve 
Yukarı Yaş

(TL)

1300 cm³ ve 
aşağısı

51.800’ü 
aşmayanlar

964 672 376 284 100

1300 cm³ ve 
aşağısı

51.800’ü aşıp 
90.800’ü 
aşmayanlar

1.059 739 413 313 110

1300 cm³ ve 
aşağısı

90.800’ü aşanlar 1.156 806 451 341 120

1301-1600 cm³’e 
kadar

51.800’ü 
aşmayanlar

1.678 1.258 730 516 198

1301-1600 cm³’e 
kadar

51.800’ü aşıp 
90.800’ü 
aşmayanlar

1.846 1.384 803 566 217

1301-1600 cm³’e 
kadar

90.800’ü aşanlar 2.014 1.510 875 618 237

1601-1800 cm³’e 
kadar

129.800’ü 
aşmayanlar

3.260 2.549 1.499 915 355

1601-1800 cm³’e 
kadar

129.800’ü aşanlar 3.557 2.779 1.637 999 387

1801-2000 cm³’e 
kadar

129.800’ü 
aşmayanlar

5.136 3.955 2.325 1.384 545

1801-2000 cm³’e 
kadar

129.800’ü aşanlar 5.603 4.316 2.536 1.510 594

2001-2500 cm³’e 
kadar

162.100’ü 
aşmayanlar

7.704 5.593 3.494 2.087 826

2001-2500 cm³’e 
kadar

162.100’ü aşanlar 8.405 6.101 3.811 2.278 901
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Motor 
Silindir 
Hacmi 
(cm³)

Taşıt 
Değeri 
(Ham 

Bedeli)

1-3 Yaş
(TL)

4-6 Yaş
(TL)

7-11 Yaş
(TL)

12-15 Yaş
(TL)

16 ve 
Yukarı Yaş

(TL)

2501-3000 cm³’e 
kadar

324.400’ü 
aşmayanlar

10.741 9.345 5.838 3.140 1.152

2501-3000 cm³’e 
kadar

324.400’ü aşanlar 11.719 10.194 6.369 3.426 1.257

3001-3500 cm³’e 
kadar

324.400’ü 
aşmayanlar

16.358 14.720 8.867 4.426 1.622

3001-3500 cm³’e 
kadar

324.400’ü aşanlar 17.847 16.057 9.672 4.828 1.771

3501-4000 cm³’e 
kadar

519.200’ü 
aşmayanlar

25.720 22.210 13.080 5.838 2.325

3501-4000 cm³’e 
kadar

519.200’ü aşanlar 28.060 24.228 14.271 6.369 2.536

4001 cm³ ve 
yukarısı

616.500’ü 
aşmayanlar

42.097 31.568 18.696 8.403 3.260

4001 cm³ ve 
yukarısı

616.500’ü aşanlar 45.924 34.438 20.396 9.166 3.557
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• Motosikletler için 2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki gibidir:

Motor 
Silindir 

Hacmi (cm³)

1-3 Yaş
(TL)

4-6 Yaş
(TL)

7-11 Yaş
(TL)

12-15 Yaş
(TL)

16 ve Yukarı 
Yaş (TL)

100-250 cm³’e kadar 180 135 99 62 24

251-650 cm³’e kadar 372 282 180 99 62

651-1200 cm³’e 
kadar

958 570 282 180 99

1201 cm³ ve yukarısı 2.324 1.536 958 761 372

• Diğer araçlar için motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki gibidir:

Taşıt Cinsi/Oturma Yeri/Azami 
Toplam Ağırlık/Motor Silindir 

Hacmi (cm³)

1-6 Yaş
(TL)

7-15 Yaş
(TL)

16 ve Yukarı Yaş
(TL)

1. Minibüs 1.152 761 372

2. Panel Van ve Motorlu 
Karavanlar (Motor Silindir 
Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı 1.536 958 570

1901 cm³ ve yukarısı 2.324 1.536 958
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Taşıt Cinsi/Oturma Yeri/Azami 
Toplam Ağırlık/Motor Silindir 

Hacmi (cm³)

1-6 Yaş
(TL)

7-15 Yaş
(TL)

16 ve Yukarı Yaş
(TL)

3. Otobüs (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar 2.908 1.737 761

26-35 kişiye kadar 3.487 2.908 1.152

36-45 kişiye kadar 3.881 3.292 1.536

46 kişi ve yukarısı 4.655 3.881 2.324

4. Kamyonet, Kamyon, Çekici 
(Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar 1.033 686 337

1.501-3.500 kg’a kadar 2.091 1.212 686

3.501-5.000 kg’a kadar 3.141 2.614 1.033

5.001-10.000 kg’a kadar 3.487 2.962 1.389

10.001-20.000 kg’a kadar 4.191 3.487 2.091

20.001 kg ve yukarısı 5.242 4.191 2.436
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18. Usulsüzlük Cezaları 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK’un) 352. maddesinde usulsüzlük; ‘’vergi kanunlarının şekle ve
usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir’’ şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, 27.12.2019
tarih ve 30991 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 513 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile düzenlenen 2020 yılına ait usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir:

Mükellefler 1.Derece Usulsüzlükler
(TL)

2.Derece Usulsüzlükler
(TL)

1. Sermaye şirketleri 220,00 120,00

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

130,00 67,00

3. İkinci sınıf tüccarlar 67,00 30,00

4. Yukarıdakiler dışında kalıp
beyanname usulüyle gelir vergisine
tabi olanlar

30,00 18,00

5. Kazancı basit usulde tespit edilenler 18,00 8,50

6. Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50 4,70
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19. Özel Usulsüzlük Cezaları 

• VUK’un 353. maddesinde Özel Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları’na ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Özel usulsüzlük esas itibariyle, fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul
hükümlerine uyulmamasını kapsamaktadır. Buna göre, 2020 yılı için her bir belge için kesilebilecek
asgari ceza tutarı 350 TL olarak belirlenmiştir.

Özel Usulsüzlük Tutar (TL)
1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması
350

• Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza

180.000

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak
üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu
belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi

350

• Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 18.000
• Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza
180.000

3. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt
edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü
gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uyulmaması

8.500
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Özel Usulsüzlük Tutar (TL)
5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

420

6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.300

• Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası

260.000

7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

1.800

8. 127’nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

1.300

Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile 
elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için;

Özel Usulsüzlük Tutar (TL)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit
edilenler hakkında

1.200

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 600
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VUK’un 107/A maddesiyle getirilen zorunluluklara (elektronik tebligat) uymayanlar için;

Özel Usulsüzlük Tutar (TL)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit
edilenler hakkında

700

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 360

20. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri

Tutar (TL)
Yıllık alış tutarı 280.000
Yıllık satış tutarı 390.000
Yıllık gayrisafi iş hasılatı 140.000
İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 280.000

21. Fatura Düzenleme Sınırı

Tutar (TL)
Fatura Düzenleme Sınırı* 1.400

22. Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır

Tutar (TL)
Amortisman Uygulaması Sınırı* 1.400

*KDV hariç tutar (Matrah)
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23. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak İade Sınırı

• 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Seri No.lu KDV Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan
KDV iade taleplerinde, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2020 yılında 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

Tutar (TL)
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak İade Sınırı 17.300

24. Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken ÖTV Tutarı

• 27.12.2019 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 18 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel
Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (Gider Vergileri Kanunu’nun 39/3 maddesinde
istisna olarak sayılan haller hariç) maktu olarak alınması gereken özel iletişim vergisi tutarı 1 Ocak
2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 79 TL olarak
hesaplanmıştır.

Tutar (TL)
Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken ÖTV Tutarı 79
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25. Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü
• 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı

oranı her ay için ayrı ayrı olmak suretiyle, %2’den %1,6’ya indirilmiştir.

Dönemler Aylık Oranlar (%)

09.07.1998-19.01.2000 12

20.01.2000-01.12.2000 6

02.12.2000-28.03.2001 5

29.03.2001-30.01.2002 10

31.01.2002-11.11.2003 7

12.11.2003-01.01.2004 4

02.01.2004-01.03.2005 4

02.03.2005-20.04.2006 3

21.04.2006-18.11.2009 2,5

19.11.2009-18.10.2010 1,95

19.10.2010-04.09.2018 1,4

05.09.2018-30.06.2019 2

01.07.2019-01.10.2019 2,5

02.10.2019-30.12.2019 2

30.12.2019 İtibariyle 1,6
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• Dolayısıyla, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 30.12.2019
tarihinden itibaren günlük gecikme zammı oranı (1,6/100/30=) 0,000533 olarak uygulanacaktır.

Yıllık Gecikme Zammı Oranı 
(%)

Yıllık Ticari Krediler Faiz 
Oranı* (%)

Gecikme Zammı Oranı %2 
(05.09.2018 tarihi itibariyle)

24
(2*12=) 

34,22
(31.08.2018 tarihli)

Gecikme Zammı Oranı %2,5 
(01.07.2019 tarihi itibariyle)

30
(2,5*12=)

26,99 
(21.06.2019 tarihli)

Gecikme Zammı Oranı %2 
(02.10.2019 tarihi itibariyle)

24
(2*12=)

16,76
(20.09.2019 tarihli)

Gecikme Zammı Oranı %1,6 
(30.12.2019 tarihi itibariyle)

19,2
(1,6*12=)

12,65
(20.12.2019 tarihli)

* TCMB tarafından yayımlanan ‘’Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları‘’ dikkate alınmıştır 
(https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Bankalarca+Acilan+Kredi/).

• Yukarıdaki tabloda; 05.09.2019 tarihli uygulamaya göre yıllık gecikme zammı oranının yıllık ticari krediler
faiz oranının altındayken, 01.07.2019 tarihli uygulamaya göre yıllık ticari krediler faiz oranının üstünde
seyretmeye başladığı ve 30.12.2019 tarihli değişiklik ile halen üstünde seyretmeye devam ettiği
gözlemlenmektedir.

• Dolayısıyla, gecikme zammı oranında meydana gelen söz konusu indirime rağmen halen yıllık ticari krediler
faiz oranının üstünde seyretmesi; kamu borçlarının zamanında tahsil edilmesi, caydırıcı nitelik kazanması ve
artan bütçe açığı problemiyle mücadelede önlem alınması amacıyla gerçekleştirilen maliye politikasının,
gecikme zammı oranında indirime gidilmesine rağmen yıllık kredi faiz oranı ile arasındaki marjın daha da
açılması sebebiyle, görece daha muhafazakar şekilde devam ettiğini düşünmekteyiz.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Bankalarca+Acilan+Kredi/
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26. Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı

• 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi
ile; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39’uncu maddesinde yer alan 17/4/1957
tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine
münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizatın teslimlerinde
uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanı’na bu
uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmiştir.

27. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla
Giderilemeyen KDV’nin İadesi

• 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi
kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkında geçici 37. maddesi, söz konusu maddede
düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için
de uygulanacaktır.
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28. Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Beyan Süreleri Uzatıldı

• Bilindiği üzere, 19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı
Kanun’un 2. maddesiyle GVK’ya geçici 90. madde eklenmişti. Söz konusu düzenlemede, bazı
varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına (Varlık Barışı) ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı.

• Bu kez, 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile son tarihi 30.12.2019 olan düzenleme 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

29. İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Vergi İndiriminin Süresi
Uzatıldı

• 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2020-31.12.2022
tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik
uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir
bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya
gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım
döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde
yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.
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30. Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Detaylar 
Belirlendi

• 28.12.2019 tarih ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı
Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)” ile 26.10.2016 tarihinde
yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ın
detayları belirlenmiştir.

• Söz konusu Karar ve Tebliğ ile belirlenen desteklerin içeriği aşağıdaki gibidir. Buna göre;

31.1. Nitelikli Personel Desteğinden Yararlanma Şartları
• Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım ile istihdam edilen

nitelikli personel dikkate alınarak yatırım ve/veya işletme döneminde uygulanacaktır.
• Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip istihdam edilen nitelikli personel için

yatırımcılar tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı’na (Bakanlığa) müracaat edilerek nitelikli personel
desteği talebinde bulunulması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin
yapıldığı tarihi takip eden bir yıldan sonraki talepler değerlendirmeye alınmamaktadır.

• Nitelikli personel desteğinden yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi
ücret desteğinden yararlanılamamaktadır. Diğer kamu destek programları kapsamında nakdi ücret
desteğinden yararlandırılan personel için nitelikli personel desteği sağlanmamaktadır.
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31.1.1. Nitelikli Personel Desteği Müracaat Usul ve Esasları
• Nitelikli personel desteğinden yararlanılabilmesi için, Bakanlığa ilk kez yapılacak müracaat ve

Bakanlık tarafından kabul edilen nitelikli personel için yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından
her bir nitelikli personel için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve
Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile bunların birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları
için nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamaz.

31.1.2. Nitelikli Personel Desteği Uygulama Esasları
• Nitelikli personel desteği, yatırımcının müracaatına istinaden uygun görülen nitelikli personelin

yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek
Kararında belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personele ödenen
net ücret kadar ödeme yapılmak suretiyle Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulanacaktır.
Destek Kararında belirtilen toplam azami destek tutarına ulaşılması halinde nitelikli personel
desteği ödemelerine son verilecektir.

• Destek ödemeleri, firma müracaatını takip eden dönemde yapılacaktır. Yatırımcının mevcut
çalışanlarından sadece teşvik belgesi kapsamı yatırım için istihdam edileceği beyan edilen personel
de nitelikli personel kapsamında değerlendirilebilecektir.
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31.2. Enerji Desteğinden Yararlanma Şartları
• Enerji desteği, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Destek Kararında belirlenen

oran ve süre aşılmamak kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanmaktadır.
31.2.1. Enerji Desteği Müracaat Usul ve Esasları
• Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için yatırımın tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip Bakanlığa

yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların
doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

31.2.2. Enerji Desteği Uygulama Esasları
• Destek uygulamasına, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma

tarihinden itibaren başlanır ve Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulama yapılır. Destek Kararında
belirtilen azami destek tutarına ulaşılması halinde enerji desteği ödemelerine son verilmektedir.

• Enerji desteği ödemeleri, uygun görülen yatırımcılara talebin yapıldığı ayı takip eden dönemde
yapılacaktır. Enerji desteği ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak
üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura
döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılmaktadır.

• Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekmektedir. Ancak,
aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve
enerji tüketimi yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda anılan sayacın, teşvik belgesi
kapsamı yatırıma başlama tarihinden önceki aydan başlamak üzere geriye doğru bir yıllık enerji tüketim
miktarı ve tüketim ortalaması ilgili dağıtım şirketi aracılığıyla tevsik edilmektedir. Mevcut tüketim olarak
kabul edilen bu tüketim ortalaması üzerinde yapılan enerji tüketim miktarına isabet eden tutarın
belirlenmiş oranı enerji desteği olarak ödenmektir.
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31.3. Faiz veya Kâr Payı Desteği Uygulama Esasları
• Yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin

faiz veya kâr payı desteği uygulanabilmesi için, kredinin veya finansmanın teşvik belgesi kapsamı
yatırım için kullanıldığının tespitini, kullanım bilgilerini ve vadesi gelmemiş ödemeleri ihtiva eden
itfa planını da içeren yeminli mali müşavir raporunun veya krediye ya da finansmana aracılık eden
yurtiçindeki bankanın talebinin, E-TUYS uygulaması üzerinden yüklenmesi ve Bakanlıkça yapılacak
değerlendirme sonucunda talebin uygun görülmesi gerekmektedir.

• Yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan ve Bakanlıkça uygun görülen yatırım kredilerine ya
da yatırımın finansmanına ait ana para, faiz veya kâr payının itfa planında belirtilen vadesinde
ödenmesini müteakip, buna ilişkin yeminli mali müşavir raporunun veya krediye ya da finansmana
aracılık eden banka tarafından hazırlanacak faiz veya kâr payı desteği talep çizelgesinin vadeyi takip
eden on işgünü içerisinde E-TUYS uygulaması üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlerle ilgili faiz veya kâr payı desteği
ödemeleri, vadeyi takip eden ödeme döneminde yapılmaktadır.

• Dış kredi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz veya kâr payı desteği ödemesi, vade tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılmaktadır.
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31.3.1. Hibe Desteği Müracaat Usul ve Esasları
• Hibe desteğinden yararlanılabilmesi için Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-

TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde
ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

31.3.2. Hibe Desteği Uygulama Esasları
• Hibe desteği ödemesi, ilk müracaat ile her bir müracaat tarihinden sonraki altı ayın

tamamlanmasını müteakip yapılacak müracaatlara istinaden, makine ve teçhizat yatırımlarına
ilişkin gerçekleşmeleri gösteren yeminli mali müşavir raporu esas alınarak gerçekleşen makine ve
teçhizat tutarının %25’ini geçmemek üzere Destek Kararında belirtilen oranda ve azami destek
tutarına ulaşıncaya kadar, talebin yapıldığı ayı takip eden dönemde yapılmaktadır.

31.4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
• Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek

yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım
döneminde başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat
edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak ve teşvik belgesinde belirtilen süre
kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilmektedir.
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31.5. Müeyyide
• Destek uygulaması için, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya

kullanılması, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, yararlanılan desteklerin tamamı 6183 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınmaktadır.

31.6. Destek Ödemeleri
• Bakanlıkça yapılacak nitelikli personel desteği, enerji desteği, faiz veya kar payı desteği ve hibe

desteği ödemeleri, yatırımcının;
i. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye

genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının
bulunmaması veya tecil ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın
bozulmamış olması,

ii. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine
müracaat tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
koşuluyla, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yapılmaktadır.

31.7. Diğer Hükümler
• Nitelikli personel desteği, hibe desteği ve enerji desteği ödeme dönemleri, Şubat, Mayıs, Ağustos

ve Kasım aylarıdır. Ancak bütçe imkanları, Hazine nakit dengesi veya diğer zorunlu haller nedeniyle
ödeme tarihlerinde Bakanlıkça değişiklik yapılabilmektedir.
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32. Mobilya Teslimlerindeki KDV Oranı Düştü

• 02.01.2020 tarih ve 30996 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile aşağıda yer mobilyaların KDV oranları %8 olarak belirlenmiştir.

GTİP Numarası Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve 

sandalyeler

9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (Kamp 
veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00 Bambudan

9401.53.00.00.00 Hintkamışından

9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri 
maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya 
mahsus diğer mobilyalar)

9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
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GTİP Numarası Eşyanın Tanımı
9403.20 Metalden diğer mobilyalar

9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60 Diğer ahşap mobilyalar

9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00 Hintkamışından

9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri

9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar 
(kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)
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33. Yumurta Teslimlerindeki KDV Oranı Düştü

• 02.01.2020 tarih ve 30996 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 3. sırasının sonuna “tavuk yumurtası” ibaresi
eklenmiştir. Buna göre, 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tavuk yumurtası
tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

34. Su Ürünleri Toptan Satış Yerlerine Yapılan Balık Teslimlerinde KDV Oranı Düştü

• 02.01.2020 tarih ve 30996 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 6. sırasına; toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış
yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek
usule tabi KDV mükelleflerine teslimi eklenmiştir. Buna göre, 2 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak
üzere balıkların belirtilen aşamalardaki teslimlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
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35. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tahvil ve Bonolar ile Kira Sertifikalarının 31.12.2019 Tarihli Borsa
Rayiçleri

• Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i
Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma
belgelerinin alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle
değerlenmesi gerekmektedir.

• Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 31 Aralık 2019
tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan borsa rayiçlerinin
kullanılması gerekmektedir.

• Ekli tabloya ulaşmak için tıklayınız.

31122019 Borsa Rayiçleri.pdf
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36. E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflere Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların
GİB Portalinden Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı

• Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
• Anlatımlı video için tıklayınız.

37. Yerli Otomobile Verilen Yatırım Teşvikleri

• 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1945 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa’da 22
milyar TL sabit yatırım tutarı ile kurulacak ‘’elektrikli otomobil üretim’’ tesisine (Türkiye’nin Otomobili Girişim
Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.) verilen ‘’yatırım teşvikleri’’ aşağıdaki gibidir. Buna göre;

i. Gümrük vergisi muafiyeti,
ii. KDV istisnası,
iii. KDV iadesi,
iv. Vergi indirimi (vergi indirim oranı %100, yatırıma katkı oranı %100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde

kullanılabilecek oranı %100; hak edilen yatırıma katkı tutarının %56,5’ini geçmemek üzere),
v. Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),
vi. Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl),
vii. Nitelikli personel desteği (azami 360 milyon TL),
viii. Faiz ve/veya kâr payı desteği (gerçekleşen sabit yatırım tutarının %13’ünü ve ödenen faiz ve/veya kâr payının

%80’ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren 10 yıl),
ix. Yatırım yeri tahsisi,
x. Alım garantisi (31.12.2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil),

şeklinde söz konusu teşvikler sıralanabilmektedir.

e-Arsiv_Fatura_5bin-30binTL_Fatura_Duzenleme_Kilavuzu.pdf
https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7


SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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