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2019 yılı kira gelirleri ile gayrimenkullerin
satışından sağlanan kazançların
vergilendirilmesi
2019 yılı içerisinde gayrimenkulünü (işyeri, konut veya arsa) satanlar, kira geliri elde
edenler, menkul kıymet işlemleri yapanlar, doktor, avukat gibi serbest meslek erbabı ile
gerçek usulde vergilendirilen esnaf için gelir vergisi beyan dönemi, önümüzdeki ayın
başında (1 Mart 2020) başlıyor. Gerçek kişilerin bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri
mart sonuna kadar gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.
Esnaf ve serbest meslek erbabı tarafından kazanç olsa da olmasa da her yıl gelir vergisi
beyannamesi verilmesi zorunlu olmakla birlikte diğer mükellefler için aynı şey söz
konusu değildir. Örneğin gayrimenkulünü kiraya veren veya satan kişiler sadece kiraların
tahsil edildiği veya satışın gerçekleştiği yıla ilişkin beyanname vermek zorundadırlar.
Bu yazımızda; tam mükellef gerçek kişilerin ticari faaliyet kapsamı dışında, konut veya
işyerlerinden 2019 yılında elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi konusunu iki ana
başlık (kira geliri ve satış kazancı) altında ele alacağız.

I. Kira gelirlerinin vergilendirilmesi
A. Vergileme esasları
Kira gelirleri konut veya işyerinden elde edilebileceği gibi, her iki gayrimenkulden
kira alan kişiler de bulunabilmektedir. Aşağıda bu gelirlerin ayrı ayrı veya birlikte elde
edilmesi durumunda vergileme esaslarına özet olarak yer verilmektedir:
1. Konut kira gelirleri
Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden 2019 yılında elde edilen kira gelirinin
5.400 TL’si gelir vergisinden istisnadır.
Bu tutardan daha az bir gelir elde edildiği durumda beyanname verilmez. 2019 yılında
istisna tutarını aşan konut kira geliri elde edilmesi durumunda ise gayrisafi hasılattan
önce istisna (5.400 TL) düşülmekte, daha sonra da giderler (gerçek veya götürü gider)
indirilerek, üzerinden vergi hesaplanması gereken tutara (matrah) ulaşılmaktadır.
Ardından matraha, 2019 yılında geçerli olan gelir vergisi tarifesinde gösterilen vergi
oranları uygulanmak suretiyle, ödenecek gelir vergisi hesaplanmaktadır.
Ancak söz konusu istisna bütün mükellefler için geçerli değildir. Buna göre;
•
➢ Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde
olanlar,
•
➢ 2019 yılında 5.400 TL’lik istisna tutarını aşan konut kira geliri elde edenlerden,
beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları
toplamı 148.000 TL’yi aşanlar,
•
➢ İstisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler ya da eksik beyan edenler,
bu istisnadan yararlanamamaktadırlar.
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2. İşyeri kira gelirleri
Gayrimenkullerin gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya
verilmesinden elde edilen gelirler üzerinden, Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında tevkifat (vergi kesintisistopaj) yapılması gerekmektedir. Tevkifat, kiralamaya konu
gayrimenkulün sahibinin gelir vergilerinden mahsup edilmek
üzere, kira ödemesi aşamasında, kiracı tarafından yapılan vergi
kesintisidir. Tevkifatın oranı %20’dir ve kira bedelinin nakden
veya hesaben (avans olarak ödemeler de dahil) ödendiği sırada
yapılır.
Yukarıda açıklandığı şekilde tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira
gelirleri için geçerli olan ve her yıl için ayrı ayrı belirlenen
“beyan sınırı” söz konusudur. Bu sınır ilgili yıl gelir vergisi
tarifesinin 2. gelir dilimidir. 2019 yılında elde edilen tevkifata
tabi tutulmuş işyeri kira gelirleri için söz konusu beyan sınırı
40.000 TL olarak uygulanmaktadır.

Mükelleflerce konuttan elde edilen kira gelirinin 5.400 TL’den
az olması durumunda ise bu kez sadece işyerinden elde edilen
tevkifata tabi tutulmuş kira gelirinin brüt tutarı, beyan sınırı
(40.000 TL) ile karşılaştırılacaktır. 40.000 TL’den daha az
bir gelir elde edilmesi durumunda işyeri kira geliri de beyan
edilmeyecek, bu tutardan fazla olması durumunda ise işyeri kira
gelirinin tamamı beyan edilecektir.
Yukarıdaki istisna veya beyan sınırını aşan kira gelirleri
dolayısıyla beyanname verilmesi durumunda, geliri elde
eden kişinin tercihi doğrultusunda götürü veya gerçek gider
yöntemlerinden biri seçilerek safi irat bulunacak ve üzerinden
gelir vergisi tarifesine göre vergi hesaplanacaktır.
İşyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi durumunda, beyanname
üzerinde hesaplanan vergiden, kiracı tarafından yıl içerisinde
kesilen vergiler (tevkifat) mahsup edilecektir.
B. Kira gelirinden indirilecek giderler

Buna göre 2019 yılında elde edilen tevkifata tabi tutulmuş işyeri
kira gelirlerinin brüt tutarı 40.000 TL’nin altında ise bu gelirlerin
beyan edilmesine gerek yoktur. Ancak söz konusu 40.000
TL’lik beyan sınırı ile karşılaştırma yapılırken, yukarıda belirtilen
gelirlerin yanı sıra, beyana tabi diğer menkul sermaye iratlarının
toplamının dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Brüt işyeri kira gelirinin beyan sınırını (40.000 TL) aşması
durumunda, gelirin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu tutar üzerinden, geliri elde eden kişinin tercihi
doğrultusunda götürü veya gerçek gider yöntemlerinden biri
seçilerek giderler düşülecek ve vergi hesaplanması gereken
tutara ulaşılacaktır.
Bu tutar üzerinden gelir vergisi tarifesine göre hesaplanan
gelir vergisinden, kiracı tarafından yıl içerisinde kesilen vergiler
(tevkifat) mahsup edilebilmektedir.
Diğer taraftan basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi
mükelleflere işyeri olarak kiralanan gayrimenkulün kira bedeli
üzerinden, bu mükellefler tarafından gelir vergisi tevkifatı
yapılmadığını da hatırlatmak isteriz. Bunun gibi vergi kesintisine
ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinde beyan
sınırı 2.200 TL olarak uygulanmaktadır. 2019 yılında bu tutarı
aşan işyeri kira gelirlerinin (tevkifata tabi olmayan) tamamının
beyan edilmesi gerekmektedir.
3. İşyeri ve konut kira gelirlerinin bir arada olması
Hem konuttan hem de işyerinden kira geliri elde edilmesi
durumunda, öncelikle konut kirasının beyan edilip edilmeyeceği
kontrol edilmelidir. Buna göre, istisna uygulaması kapsamında
olan mükelleflerin, 2019 yılında tahsil ettikleri konut kira
bedelleri 5.400 TL’den fazla ise bu tutarı aşan gelirin beyan
edilmesi gerekmektedir.
İstisnayı aşan konut kira geliri ile tevkifata tabi tutulmuş olan
işyeri kira gelirinin brüt tutarının toplamı 40.000 TL’lik beyan
sınırını aşıyorsa, bu beyannameye işyeri kira gelirinin de dahil
edilmesi gerekmektedir. Toplam 40.000 TL’den az ise sadece
konut kira geliri beyan edilecek, işyeri kira geliri beyannameye
dahil edilmeyecektir.

Beyan edilen kira gelirinin tespitinde dikkate alınabilecek
giderler iki farklı yöntemle tespit edilebilmektedir. Bunlar
“götürü gider” ve “gerçek gider” yöntemleridir. Bu yöntemlerin
seçimi konusunda mükellefler serbest bırakılmışlardır. Ortaya
çıkacak vergi yükünü dikkate alarak belirtilen gider usulleri
arasında serbestçe tercih yapabilirler.
1. Götürü gider yöntemi
Gider indiriminde birçok kişi tarafından götürü gider yöntemi
kullanılmaktadır. Bu yöntemde kira bedelinin %15’lik kısmı
doğrudan gider olarak düşülebilmektedir. (Bu oran en son 2016
yılına ilişkin kira gelirlerinin beyanında %25 olarak kullanılmış
olup, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere 7061 sayılı Kanun’la %15’e düşürülmüştür.)
Kazancın bir kısmının istisna olması durumunda (örneğin konut
kira gelirlerinin 2019 yılı için 5.400 TL’si gelir vergisinden
istisnadır), kira tutarından önce istisnanın düşülmesi ve kalan
gelir üzerinden yüzde 15 oranında götürü giderin indirilmesi
gerekmektedir.
Örneğin 2019 yılında konut olarak kiraya verilen bir
gayrimenkulden 12.000 TL kira alındığını varsayalım. Bu
tutardan önce 5.400 TL’lik istisna düşülecek, kalan 6.600
TL üzerinden de yüzde 15 oranında (990 TL) götürü gider
indirilecektir. Ödenecek vergi ise istisna ve götürü gider sonrası
beyan edilen 5.610 TL (12.000 - 5.400 - 990) üzerinden gelir
vergisi tarifesine göre hesaplanacaktır.
İşyerinden elde edilen kiralar için ise herhangi bir istisna tutar
söz konusu olmadığından, alınan kiranın %15’i götürü gider
olarak düşülerek, kalan tutarın beyan edilmesi gerekmektedir.
Bu yöntemde, gerçekte herhangi bir giderin yapılıp
yapılmamasının önemi olmadığı gibi, gider indirimi için
belge temin edilmesine de ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak
bu yöntemi kabul edenlerin, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider
yöntemine dönemedikleri de unutulmamalıdır.
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2. Gerçek gider yöntemi

b. Konut alış bedelinin yüzde 5’i

Gerçek gider yönteminde, kira gelirinden Gelir Vergisi
Kanunu’nun 74. maddesinde sayılan ve belgeye dayandırılması
gereken giderler indirilebilmektedir.

Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün alış
bedelinin %5’i, alındığı yıldan itibaren 5 yıl süre ile gider olarak
düşülebilmektedir. Bu gider kalemi amortismana benzemekle
birlikte, amortisman uygulamasından bağımsız olarak ayrıca
dikkate alınabilir.

Ancak beyannamede gerçek giderlerin konut kira gelirinden
indirimi sırasında bir hesaplama yapılması gerekir. Bu
hesaplamanın nedeni konutlardan elde edilen kiranın belli bir
tutarının (2019 yılı için 5.400 TL) gelir vergisinden istisna
olmasıdır.
Hasılatın 5.400 TL’si üzerinden vergi hesaplanmadığı için
giderlerin de sadece vergiye tabi olan kazanca isabet eden
kısmının indirimine izin verilmektedir. Bunun için öncelikle
istisna dışı hasılatın, toplam hasılat içerisindeki oranının
bulunması gerekmektedir. Toplam giderler, bulunan bu oranla
çarpılarak, beyannamede kira gelirlerinden indirilebilecek gider
tutarına ulaşılmaktadır.

Örneğin 300.000 TL’ye alıp, yıllık 20.000 TL’ye kiraya verilen bir
konuta ilişkin olarak, 300.000 TL’nin %5’i olan 15.000 TL’nin,
istisna dışı hasılata isabet eden kısmı (yukarıdaki örnekteki %73
oranı kullanılmıştır) olan 10.950 TL, beş yıl boyunca her yıl
hasılattan indirilebilir. 10.950 TL’lik tutar, [(20.000 - 5.400) /
20.000 x 15.000] şeklinde hesaplanmıştır.
Ancak bu şekilde hesaplanan giderin elde edilen kira gelirini
aşması durumunda, aşan kısmın diğer gelirlerden indirimi veya
gelecek yıllara devretmesi mümkün değildir.
c. Oturulan konutun kirası

Örneğin 2019 yılında 20.000 TL konut kirası alan bir kişinin,
o yıl yapmış olduğu ve yasaya göre indirilebilir nitelikte olan
giderlerinin (gerçek gider) 12.000 TL olduğunu varsayalım. Bu
durumda beyannamede kira gelirlerinden indirilebilecek gerçek
gider tutarı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Toplam hasılat

20.000 TL

İstisna tutar (-)

5.400 TL

İstisna dışı hasılat
İstisna dışı hasılatın toplam hasılata oranı
(14.600 / 20.000)
İndirilebilecek gider (12.000 x %73)

14.600 TL
%73
8.760 TL

Gerçek gider yönteminde indirilebilecek olan giderlere ilişkin
bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Bir diğer gerçek gider kalemi ise sahibi bulundukları konutları
kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut için ödedikleri kira
bedelidir. Ödenen bu kiraların istisna dışındaki kazanca isabet
eden kısmı, gerçek gider yöntemi kapsamında hasılattan
indirilebilir. Ancak yukarıdaki gibi, bu giderin kira gelirini aşması
durumunda, aşan kısmın diğer gelirlerden indirilmesi veya
gelecek yıllara devretmesi mümkün değildir.
d. Isı yalıtım giderleri
Kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi
değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
sağlamaya yönelik harcamalar kira gelirinden indirilebilmektedir.
Diğer taraftan bu harcamaların bir takvim yılı içerisinde
amortisman sınırını (1.200 TL) aşması durumunda maliyet
olarak dikkate alınabilmesi de mümkündür.

a. Kredi faizleri
e. Diğer gerçek giderler
Kredi ile alınan gayrimenkul kiraya verildiyse, elde edilen kira
gelirinden kredi için ödenen faizler düşülebilmektedir. Hatta
kredi faizleri kira gelirinden fazlaysa, bu tutar gider fazlası
olarak da kabul edilir. Yani kira gelirinden indirilemeyen bu kısım
beyan edilen diğer gelirlerden de düşülebilir.

Kiraya verilen gayrimenkulle ilgili olmak şartıyla, kira gelirinin
beyanında dikkate alınabilecek diğer bazı gerçek gider
kalemlerine aşağıda yer almaktadır:
•
➢ Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

Yukarıdaki örnekteki konutun kredi kullanarak alındığını, 2019/
Ocak-Aralık döneminde yapılmış olan 12.000 TL’lik masrafın da
bu krediye ilişkin ödenmiş olan faiz olduğunu varsayalım. Konut
olarak kiraya verilen gayrimenkulün kira bedeli olan 20.000
TL’den; öncelikle 5.400 TL’lik istisna düşülecek ve yukarıdaki
şekilde hesaplanan 8.760 TL’lik gider de indirildikten sonra
kalan 5.840 TL üzerinden 2019 gelir vergisi tarifesine göre 876
TL vergi ödenecektir.
Oysa aynı örnekte götürü gider yöntemine göre indirilebilecek
gider 2.190 TL [(20.000 - 5.400) x %15] olacaktır. Buna göre
istisna ve gider indirimi sonrası kalan 12.410 TL’lik (20.000 5.400 - 2.190) matrah üzerinden 2019 gelir vergisi tarifesine
göre 1.861,50 TL vergi hesaplanacaktır.
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•
➢ Yönetim giderleri,
•
➢ Sigorta giderleri ile ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyeler,
•
➢ Amortismanlar (%2),
•
➢ Onarım giderleri, bakım ve idame giderleri,
•
➢ Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar
ve diğer gerçek giderler.
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II. Gayrimenkul satış kazançları
Satın alınan gayrimenkulün, gerçek kişiler tarafından ticari
faaliyet kapsamı dışında satılmasından sağlanan kazançlar,
“değer artış kazancı” olarak kabul edilmektedir. Bu kazançlar
normal şartlarda gelir vergisine tabi olmakla birlikte miras kalan
ya da bağış olarak edinilen gayrimenkulün satılması halinde,
kazanç kaç lira olursa olsun gelir vergisi ödenmesi söz konusu
değildir.
A. Elde tutma süresi ve vergilemeye etkisi
Miras veya bağış dışında edinilen (satın alınan, inşa ettirilen
vb.) gayrimenkullerin satılması durumunda kazanç üzerinden
vergi ödenmemesi için gayrimenkulün en az 5 yıl süreyle
elde tutulmuş olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle,
gayrimenkullerin 5 yıldan daha az bir süre elde tutulduktan
sonra satılması durumunda, prensip olarak elde edilen kazanç
üzerinden gelir vergisi ödenmesi gerekir.
Beş yıllık süre gün olarak hesaplanmalıdır. Buna göre örneğin 10
Haziran 2014’te alınan bir gayrimenkulün satışından sağlanan
kazançtan gelir vergisi ödenmemesi için en erken 11 Haziran
2019 tarihinde satılması gerekir. Bu tarih veya sonrasında
satış yapılması durumunda 5 yıllık süre dolmuş olduğundan,
satıştan elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun gelir vergisi
ödenmeyecektir.
Buna göre 2019 yılında satılan gayrimenkul;
•
➢ 2013 ve öncesinde alınmışsa, satış kazancının beyan
edilmemesi,
•
➢ 2015 ve sonrasında alınmışsa, satıştan sağlanan, istisnayı
aşan kazancın beyan edilmesi ve hesaplanan verginin
ödenmesi,
gerektiğini söyleyebiliriz.
2014 yılında alınmış olan gayrimenkullerin 2019 yılında
satılması halinde ise 5 yıllık sürenin dolup dolmadığına, yani
kazancın beyan edilip edilmeyeceğine, yukarıdaki örnekteki
gibi alış ve satış tarihlerine gün olarak bakılarak karar verilmesi
gerekmektedir.
B. Edinim tarihinin tespiti
Gayrimenkulün alış tarihi, satış kazancı üzerinden vergi
ödenip ödenmeyeceğini veya ne kadar vergi ödeneceğini
etkilemektedir. Satın alınan ya da kat karşılığı müteahhide
verilen arsa nedeniyle edinilen gayrimenkullerin iktisap
(edinim) tarihi, tapuya tescil tarihi olarak kabul edilmektedir.
Bazen gayrimenkulün tapuya tescilden önce, sahibinin fiilen
kullanımına bırakıldığı durumlar da olabilmektedir. Bu durumun
tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz
faturaları ve benzeri belgelerle kanıtlanması halinde, alış tarihi
olarak fiilen kullanıma başlama tarihi kabul edilebilmektedir.
Kooperatiflerde ise gayrimenkulün ortağa tahsis edildiği
tarih, alım tarihi olarak kabul edilir. Dolayısıyla 5 yıllık sürenin
hesaplanmasında bu tarihin esas alınması gerekmektedir.

Cins tashihi, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya
yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; arazi
iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve
tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır. Arazi
olarak alınan bir gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim
işlemine tabi tutulduktan sonra satılması halinde, alım tarihi
olarak arazinin alındığı tarih değil, belediyenin ifraz işlemi
sonucu arsa vasfını kazanarak, cins tashihi yapıldığı tarihin esas
alınması gerekmektedir.
Önce kat irtifakı daha sonra da kat mülkiyeti tapusunun alındığı
durumda ise gayrimenkulün alım tarihi olarak kat irtifakı
tapusunun tarihi dikkate alınır.
C. Endeksleme
Beş yıllık süre dolmadan satılan bir gayrimenkulden sağlanan
ve beyan edilmesi gereken kazancın hesaplanması sırasında,
enflasyonun etkisinin giderilmesi mümkündür. Buna kısaca
“endeksleme” denilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon oranının
hesaplanmasında kullanılan yurt içi üretici fiyat endeksleri (YİÜFE) açıklanmaktadır. 2019 yılında satılan gayrimenkullerle ilgili
endekslemede bu Yİ-ÜFE’lerin kullanılması gerekir. Ocak/2011Aralık/2019 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE listesi yazımızın sonunda
dikkatinize sunulmaktadır.
Gayrimenkulün satıldığı aydan bir önceki ayın endeksi ile
alındığı aydan bir önceki ayın endeksi arasındaki artış oranı
hesaplanır. Alış bedeli bu oran kadar artırılmak suretiyle yeni
bir maliyet bedeli belirlenir. Bu şekilde bulunan yeni maliyet
bedeli ile satış bedeli arasındaki farktan, varsa giderler de
düşüldükten sonra kalan tutar, net kazanç olarak kabul edilir.
Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için endeks farkının
yüzde 10’dan fazla olması şartı vardır. Aksi halde kazancın,
satış bedelinden ilk alış bedeli ve giderlerin düşülmesi suretiyle
hesaplanması gerekmektedir.
Örneğin 15 Eylül 2017’de 350.000 TL’ye alınan bir
gayrimenkul, 22 Mart 2019’da 500.000 TL’ye satıldıysa, kazanç
150.000 TL’dir. Ancak verginin bu tutar üzerinden ödenmesi
söz konusu değildir. Birkaç işlem daha yapılması gerekir. Önce
endekslemeyle başlayalım:
Ağustos 2017 endeksi (300,18) ile Şubat 2019 endeksi
(425,26) arasında artış yüzde 41,67 oranında gerçekleşmiş.
Bu oran yüzde 10’un üzerinde olduğundan endeksleme
yapılabilecektir.
350.000 TL’lik alış bedeli, bu oranda artırıldığında endekslenmiş
alış bedeli olan 495.839,16 TL’ye (425,26 / 300,18 x
350.000) ulaşılmaktadır. Vergisel açıdan kazanç da 4.160,84
TL (500.000 - 495.839,16) olarak hesaplanacaktır.
D. İstisna uygulaması
Bir gayrimenkulün 5 yıl içerisinde satılmasından sağlanan
kazancın 2019 yılı için 14.800 TL’si gelir vergisinden istisnadır.
Endeksleme yapılması mümkünse endeksleme sonrası bulunan
kazanç, mümkün değilse satış ve alış bedeli arasındaki fark
14.800 TL’den az ise beyanname verilmez, dolayısıyla vergi de
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ödenmez. Bu tutarı aşan bir kazanç elde edilmesi durumunda
ise aşan kısmın gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek,
vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki örnekte bulunan 4.160,84 TL’lik kazanç, 2019 yılı
için geçerli olan 14.800 TL’lik istisnanın altında kaldığından söz
konusu kazanç için beyanname verilmesine gerek yoktur.
Aynı örnekte satış fiyatının 550.000 TL olması varsayımına
göre satıştan sağlanan kazanç (endeksleme sonrası) 54.160,84
TL (550.000 - 495.839,16) olarak hesaplanacaktı. Bu tutar
da 14.800 TL’lik istisnayı aştığı için aşan kısmın, gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecekti. Buna göre
üzerinden vergi hesaplanması gereken tutar yani matrah
39.360,84 TL (54.160,84 - 14.800) olacaktı. Bu tutarın vergisi
ise 2019 yılı gelir vergisi tarifesine göre 6.972,17 TL olarak
hesaplanmaktadır.

2. Eğitim ve sağlık harcamaları
Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %10’unu
aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak
belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi
ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık
harcamaları da beyanname üzerinde, beyan edilen gelirden
indirilebilmektedir.
B. Gelir vergisi oranı

A. Beyannamede indirimler

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı
Kanun’un 17. maddesiyle, gelir vergisi tarifesinde değişiklikler
yapılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tarifeye 500.000 TL’yi
aşan gelirler için yeni bir dilim eklenmiş ve bu dilimin vergi oranı
%40 olarak belirlenmiştir.

Gelir vergisi matrahının tespitinde, yıllık gelir vergisi
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden bazı indirimler
yapılabilmektedir. Bu indirim hakkından, 2019 yılına ilişkin
beyan edilen gelir ve kazancın türüne bakılmaksızın, gelir vergisi
beyannamesi veren tüm mükellefler yararlanabilmektedirler.

2019 yılında elde edilen ücret dışındaki gelirler (menkul kıymet
gelirleri, kira gelirleri, ticari kazanç, serbest meslek gibi)
dolayısıyla 2020 mart ayında verilecek olan beyannamelerdeki
gelir vergisi, 7194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile yeniden
düzenlenen aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

III. Beyannamede indirimler, verginin
hesaplanması, beyan ve ödeme usulü

Söz konusu indirimlerden en önemlileri ve dolayısıyla en sık
karşılaşılanları, ödenen özel sigorta primleri ile eğitim ve sağlık
harcamalarıdır.
Bunlar dışında, kamu kurumlarına, kamu yararına çalışan
dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığı
yapılan bağışların bir kısmının (beyan edilen gelirin %5’ine kadar)
indirimi de mümkündür. Kamu kurumlarına bağışlanan okul,
sağlık tesisi ve ibadethanelere ilişkin olarak yapılan harcamaların
ise tamamı beyan edilen gelirden indirilebilmektedir. Aşağıda
bu indirim kalemlerinden sadece özel sigorta primleri ve
eğitim, sağlık harcamalarına ilişkin indirim konusunda özet
açıklamalar yer verilmektedir. Bunlar ve bunlar dışındaki diğer
indirim kalemleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde
sıralanmaktadır.
1. Özel sigorta primleri
Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını (2019
yılında 30.700,80 TL) aşmamak şartıyla; mükellefin şahsına,
eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen
primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik,
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri, beyanname
üzerinde, beyan edilen gelirden indirilebilmektedir.
Ancak bu indirimin yapılabilmesi için aşağıdaki koşullara
uyulması gerekmektedir:
•
➢ Sigortanın Türkiye’de kurulu ve merkezi Türkiye’de bulunan
bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması,
•
➢ Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması,
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•
➢ Ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının
hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmasıdır.
(Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde,
bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.)

Gelir dilimi

Vergi
oranı

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, fazlası

% 27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

% 35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL,
fazlası

% 40

C. Beyan zamanı
Gerçek kişiler elde ettikleri kira gelirini veya gayrimenkullerinin
satışından sağladıkları kazançları, ertesi yılın mart ayının
sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek
zorundadırlar.
Buna göre 2019 yılında elde edilen söz konusu gelirlerin; 1
Mart 2020 tarihinden başlamak üzere, 31 Mart 2020 Salı gün
sonuna kadar beyan edilmesi gerekmektedir.
D. Beyannamenin verilme şekli
Kira gelirlerine veya gayrimenkul satış kazancına ilişkin yıllık
gelir vergisi beyannamesi vergi dairesine gidilerek elden
verilebilir.
Bu beyannamelerin posta ile gönderilmesi de mümkündür.
Taahhütlü posta ile gönderilmesi halinde, beyanname verme
tarihi olarak, postaya verildiği tarih kabul edilir. Adi postayla
gönderilirse vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih, beyannamenin
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verilme tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, postadaki
gecikmelerden kaynaklanacak sorunlarla karşılaşmamak için,
yıllık gelir vergisi beyannamelerinin taahhütlü olarak veya APS
ya da kurye ile gönderilmesinde fayda bulunmaktadır.
2012 yılından itibaren, kiradan başka beyana tabi geliri olmayan
mükellefler ayrıca diledikleri takdirde “Önceden Hazırlanmış Kira
Beyanname Sistemi”ni kullanarak da vergi dairesine gitmeden
beyannamelerini verebilmekteydiler. 1 Mart 2016 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere bu sistemin kapsamı genişletilerek
“Hazır Beyan Sistemi”ne geçilmiştir.
Buna göre gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye
iradı (GMSİ), menkul sermaye iradı (MSİ) ile diğer kazanç ve
iratlardan (DKİ) veya bunların birkaçından veyahut tamamından
ibaret olan gelir vergisi mükellefleri bu gelirlerine ilişkin
beyannamelerini, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde
yer alan “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla verebileceklerdir.
Ücret, kira, MSİ veya DKİ’nin yanı sıra ticari, zirai veya serbest
meslek kazancı elde edenlerin Hazır Beyan Sistemi üzerinden
beyanname vermeleri mümkün bulunmamaktadır.
Sisteme Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden;
güvenlik soruları cevaplandırılarak veya İnternet Vergi Dairesi
şifreleri kullanılarak giriş yapılabilmektedir.
Hâlihazırda ücret, kira, MSİ ve DKİ gelirlerinden dolayı gelir
vergisi mükellefiyeti bulunanlar Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla
beyanname verebileceği gibi, bu gelirlerine ilişkin olarak ilk defa
mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verecek olanlar da bu
sistem üzerinden beyannamelerini gönderebileceklerdir. Bu
sistem aracılığıyla düzenlenip elektronik ortamda onaylanan
beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellefler
sorumludur.
Beyannamelerin Hazır Beyan Sisteminden verilmiş
sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması
gerekmektedir. Onaylama işlemi, beyannamenin verilmesi
gereken kanuni sürenin son gününe (31 Mart 2020) kadar
tamamlanmalıdır.
E. Verginin ödenme zamanı
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksitinin
beyan süresinde (mart ayının sonuna kadar), ikinci taksitinin
ise temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte
ödenmesi gerekir.
Buna göre 2019 yılına ilişkin beyan edilen gelirler üzerinden
hesaplanan gelir vergisinin;

IV. Örnekler
Örnek 1 (Konut kira geliri, götürü gider):
Bayan (A), sahibi bulunduğu 8 adet konuttan 2019 yılında
180.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka bir geliri ve kiraya
ilişkin belgeli gideri bulunmamaktadır.
Gelirlerin beyanına ilişkin açıklamalar
•
➢ Konut kira geliri 2019 yılı için belirlenen 5.400 TL’lik istisna
tutarından fazla olduğundan beyan edilmesi gerekmektedir.
•
➢ Bayan (A)’nın 2019 yılında elde ettiği 180.000 TL’lik konut
kira geliri, 2019 yılı için geçerli olan 148.000 TL’lik sınırı
aştığından, bu gelirin beyanında istisnadan yararlanılması
mümkün değildir.
Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı
Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)

180.000

İstisna tutar (-)

---

Kalan

180.000

Götürü gider (180.000 x %15) (-)

27.000

Gelir vergisi matrahı (180.000 - 27.000)

153.000

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi
98.000 TL için 22.760 TL
(153.000 - 98.000) x %35 = 19.250 TL

42.010

Örnek 2 (Konut kira geliri, gerçek gider):
2019 yılında aylık 2.000 TL’den 24.000 TL konut kira geliri elde
eden mükellef (B)’nin, bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki
giderlerinin toplamı 6.800 TL’dir. Bu kişi 2019 yılı için 5.400 TL
olarak uygulanan istisnadan yararlanabilme şartlarını haizdir.
Gelirlerin beyanına ilişkin açıklamalar
Gerçek gider yönteminde, kira gelirinden Gelir Vergisi
Kanunu’nun 74. maddesinde sayılan ve belgeye dayandırılması
gereken giderler indirilebilmektedir. Ancak bu giderlerin de
sadece vergiye tabi olan kazanca (istisna düşüldükten sonra
kalan kazanç) isabet eden kısmının indirilmesi mümkündür.
Bunun için öncelikle istisna dışı hasılatın, toplam hasılat
içerisindeki oranının bulunması gerekmektedir. Toplam giderler,
bulunan bu oranla çarpılarak, beyannamede kira gelirlerinden
indirilebilecek gider tutarına ulaşılmaktadır.
Buna göre, beyannamede indirilebilecek gider tutarı aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır:

•
➢ İlk taksitinin 31 Mart 2020 Salı gününe,
•
➢ İkinci taksitinin de 4 Ağustos 2020 Salı (31 Temmuz resmî
tatil olduğundan) gününe,

İndirilebilecek gider =

kadar ödenmesi gerekmektedir.
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24.000 - 5.400

x 6.800 = 5.270 TL

24.000
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Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı
Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)

24.000

İstisna tutar (-)

5.400

Kalan (24.000 - 5.400)

18.600

İndirilebilecek gider (-)

5.270

Beyan edilecek kira geliri (18.600 - 5.270)

13.330

Gelir vergisi matrahı

13.330

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (%15)

1.999,50

Örnek 3 (Konut ve işyeri kira geliri, götürü gider):
Gerçek kişi (C)’nin 2019 yılında elde ettiği kira gelirleri, bu
gelirler üzerinden ilgili kişi veya kurumlarca yapılan stopaj
tutarları ve elde edilen net gelirlere ilişkin bilgilere aşağıda yer
verilmiştir. Bu kişinin başka bir geliri ve kiraya ilişkin belgeli
gideri bulunmamaktadır (götürü gider yöntemi kullanılacaktır).
Gelir türü

Brüt kira (TL) Stopaj (TL)

Net kira (TL)

Konut kira geliri

16.800

---

16.800

İşyeri kira geliri

36.000

7.200

28.800

Toplam

52.800

7.200

45.600

Gelirlerin beyanına ilişkin açıklamalar

•
➢ 2019 yılında elde edilen gelirler toplamı olan 52.800 TL,
2019 yılı için geçerli olan 148.000 TL’lik sınırı aşmadığından,
kira gelirinin beyanı sırasında 5.400 TL’lik istisnadan
yararlanılabilecektir.
•
➢ İstisnayı aşan konut kira geliri ile tevkifata tabi tutulmuş olan
işyeri kira gelirinin brüt tutarının toplamı, 2019 yılı için geçerli
olan beyan sınırı (40.000 TL) ile karşılaştırılacaktır. Beyan
sınırını aşıyorsa, konut kirası için verilecek olan beyannameye
işyeri kira geliri de dahil edilecektir. Toplam beyan sınırının
altında kalırsa sadece konut kirası beyan edilecek, işyeri kira
geliri beyannameye dahil edilmeyecektir.

Beyan sınırı ile karşılaştırma
16.800
5.400

İstisna sonrası kalan konut kira geliri (1)

11.400

Brüt işyeri kira geliri (2)

36.000

Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir (1+2)

47.400

İşyerinden elde edilen stopaj yoluyla vergilendirilmiş (brüt) kira
tutarı, tek başına, 2019 yılında 40.000 TL olarak uygulanan
beyan sınırının altında kalmaktadır. Ancak işyeri kira gelirinin
beyannameye dâhil edilip edilmeyeceğinin tespiti sırasında,
stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan işyeri kira geliri (brüt) ile
istisna sonrası kalan konut kira gelirinin toplamının dikkate
alınması gerekmektedir. Buna göre 47.400 TL (11.400 +
8

Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)

16.800

İstisna tutar (-)

5.400

İstisna sonrası kalan konut kira geliri
(16.800 - 5.400)

11.400

Brüt işyeri kira geliri

36.000

Toplam GMSİ (11.400 + 36.000)

47.400

Götürü gider (47.400 x % 15) (-)

7.110

Gelir vergisi matrahı (47.400 - 7.110)
Hesaplanan gelir vergisi

40.000 TL için 7.100 TL
(40.290 - 40.000) x % 27 = 78,30 TL

40.290
7.178,30

Yıl içerisinde kesinti yolu ile ödenen vergiler
(tevkifat) (-)

7.200

Ödenecek gelir vergisi (7.178,30 - 7.200)
İade alınacak gelir vergisi (7.200 - 7.178,30)

0
21,70

Bay (D) çalıştığı işyerinden 2019 yılında stopaj yoluyla
vergilendirilmiş 60.000 TL brüt ücret geliri elde etmiştir. Ayrıca
konut olarak aylık 2.500 TL’den kiraya verdiği gayrimenkulden
de aynı yıl 30.000 TL (2.500 x 12) kira almıştır. Başka geliri
olmayan Bay (D) beyan sırasında götürü gider yöntemini
kullanmaktadır.
Bay (D) aynı yıl Türkiye’deki bir özel okulda okuyan çocuğu için
20.000 TL okul ücreti ödemiştir. Özel okul kurumlar vergisi
mükellefidir ve faturası alınmıştır. Ayrıca aynı yılda kendisi,
eşi ve çocukları için 6.000 TL tutarında sağlık sigortası primi
ödemiştir. Ödenen primler ücretin safi tutarının tespitinde
indirim olarak dikkate alınmamıştır.
Gelirlerin beyanına ilişkin açıklamalar
•
➢ Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden Bay (D)’nin 2019
yılında elde ettiği kira geliri, 5.400 TL’lik istisna tutarından
fazla olduğundan beyan edilmesi gerekmektedir.

•
➢ Götürü gider olarak kira gelirinin %15’ini indirebilecektir.

İstisna tutar (-)

Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı

Örnek 4 (Konut kira geliri, özel sigorta primi ve okul
ücretinin indirimi):

•
➢ Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden 2019 yılında elde
edilen 16.800 TL’lik kira geliri, 5.400 TL’lik istisna tutarından
fazla olduğundan, istisnayı aşan kısmın (11.400 TL) beyan
edilmesi gerekmektedir.

Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)

36.000), 2019 yılı için belirlenen 40.000 TL’lik beyan sınırını
aştığından, konut kira geliri dolayısıyla verilen beyannameye,
işyeri kirası da dâhil edilecektir.

•
➢ 2019 yılında elde edilen gelirler toplamı olan 90.000 TL
(60.000 + 30.000), 2019 yılı için geçerli olan 148.000 TL’lik
sınırı aşmadığından, kira gelirinin beyanı sırasında 5.400
TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir.
•
➢ Götürü gider olarak kira gelirinin %15’ini indirebilecektir.
Beyannamede indirimler
•
➢ Bay (D) tarafından ödenen 20.000 TL’lik okul ücreti yukarıda
sayılan şartları taşıdığından beyan edilen gelirin %10’u ile
sınırlı olmak şartıyla, beyanname üzerinde beyan edilen
gelirden indirilebilecektir.
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•
➢ Ödenen 6.000 TL’lik sağlık sigortası primi 2019 yılında
uygulanan yıllık asgari ücret tutarından (30.700,80 TL) az
olduğundan, beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı,
beyanname üzerinde beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

Dönem

Yİ-ÜFE Dönem

Yİ-ÜFE Dönem

Yİ-ÜFE

Ocak 2011

182,75 Ocak 2014

229,10 Ocak 2017

284,99

Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı

Şubat 2011

185,90 Şubat 2014

232,27 Şubat 2017

288,59

Mart 2011

188,17 Mart 2014

233,98 Mart 2017

291,58

30.000

Nisan 2011

189,32 Nisan 2014

234,18 Nisan 2017

293,79

5.400

Mayıs 2011

189,61 Mayıs 2014

232,96 Mayıs 2017

295,31

Haziran 2011

189,62 Haziran 2014

233,09 Haziran 2017

295,52

Temmuz 2011

189,57 Temmuz 2014

234,79 Temmuz 2017

297,65

Ağustos 2011

192,91 Ağustos 2014

235,78 Ağustos 2017

300,18

Eylül 2011

195,89 Eylül 2014

237,79 Eylül 2017

300,90

Ekim 2011

199,03 Ekim 2014

239,97 Ekim 2017

306,04

Kasım 2011

200,32 Kasım 2014

237,65 Kasım 2017

312,21

Aralık 2011

202,33 Aralık 2014

235,84 Aralık 2017

316,48

Ocak 2012

203,10 Ocak 2015

236,61 Ocak 2018

319,60

Şubat 2012

202,91 Şubat 2015

239,46 Şubat 2018

328,17

Mart 2012

203,64 Mart 2015

241,97 Mart 2018

333,21

Nisan 2012

203,81 Nisan 2015

245,42 Nisan 2018

341,88

Mayıs 2012

204,89 Mayıs 2015

248,15 Mayıs 2018

354,85

Haziran 2012

201,83 Haziran 2015

248,78 Haziran 2018

365,60

Temmuz 2012

201,20 Temmuz 2015

247,99 Temmuz 2018

372,06

Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)
İstisna tutar (-)
İstisna sonrası kalan konut kira geliri (30.000 - 5.400)
Götürü gider (24.600 x % 15) (-)

24.600
3.690

Beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı
(24.600 - 3.690)

20.910

Diğer indirimler (-)
- Eğitim masrafları (20.910 x % 10 = 2.091)
- Sağlık sigortası (20.910 x % 15 = 3.136,50)
Gelir vergisi matrahı (20.910 - 5.227,50)

5.227,50

15.682,50

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (15)

2.352,38

Örnek 5 (Gayrimenkul satış kazancı):
Bay (E), 15 Şubat 2017’de 400.000 TL’ye bir daire satın almış
ve bu evde oturmuştur. Mali sıkıntıya düştüğü için söz konusu
daireyi 5 yıllık süreyi beklemeden 20 Kasım 2019’da 680.000
TL’ye satmıştır.
Veriler

TUİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Listesi

Alış tarihi

15.02.2017

Ağustos 2012

201,71 Ağustos 2015

250,43 Ağustos 2018

396,62

Alış tutarı

400.000 TL

Eylül 2012

203,79 Eylül 2015

254,25 Eylül 2018

439,78

Satış tarihi

20.11.2019

Ekim 2012

204,15 Ekim 2015

253,74 Ekim 2018

443,78

Satış tutarı

680.000 TL

Kasım 2012

207,54 Kasım 2015

250,13 Kasım 2018

432,55

Aralık 2012

207,29 Aralık 2015

249,31 Aralık 2018

422,94

Ocak 2013

206,91 Ocak 2016

250,67 Ocak 2019

424,86

Şubat 2013

206,65 Şubat 2016

250,16 Şubat 2019

425,26

Mart 2013

208,33 Mart 2016

251,17 Mart 2019

431,98

Nisan 2013

207,27 Nisan 2016

252,47 Nisan 2019

444,85

Mayıs 2013

209,34 Mayıs 2016

256,21 Mayıs 2019

456,74

Haziran 2013

212,39 Haziran 2016

257,27 Haziran 2019

457,16

Temmuz 2013

214,50 Temmuz 2016

257,81 Temmuz 2019

452,63

Ağustos 2013

214,59 Ağustos 2016

258,01 Ağustos 2019

449,96

Eylül 2013

216,48 Eylül 2016

258,77 Eylül 2019

450,55

Ekim 2013

217,97 Ekim 2016

260,94 Ekim 2019

451,31

Kasım 2013

219,31 Kasım 2016

266,16 Kasım 2019

450,97

Aralık 2013

221,74 Aralık 2016

274,09 Aralık 2019

454,08

Alış tarihinden 1 ay önceki Yİ-ÜFE (Ocak 2017)

284,99

Satış tarihinden 1 ay önceki Yİ-ÜFE (Ekim 2019)

451,31

Endeksleme ve ödenecek gelir vergisi hesabı
Endeksleme uygulamasından yararlanılabilmesi için endeks
farkının yüzde 10’dan fazla olması şartı vardır. Ocak 2017
endeksi (284,99) ile Ekim 2019 endeksi (451,31) arasındaki
artış %58,36 oranında olduğundan, Bay (E) vergilendirilecek
gayrimenkul satış kazancını hesaplarken endeksleme
uygulamasından yararlanabilecektir.
Endekslenmiş maliyet bedeli
(451,31 / 284,99 x 400.000)

633.439,77 TL

Gayrimenkul satış kazancı
(680.000 - 633.439,77)

46.560,23 TL

Gelir vergisinden istisna tutar (-)

14.800,00 TL

Beyana tabi gayrimenkul satış kazancı

31.760,23 TL

Gelir vergisi matrahı

31.760,23 TL

(46.560,23 - 14.800)

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi
18.000 TL için 2.700 TL
(31.760,23 - 18.000) x %20 = 2.752,05 TL

5.452,05 TL

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
tavsiye ederiz.

Şubat 2020

9

Vergide Gündem
Av. Ege Ertutar

Vergi uyuşmazlıkları kapsamında mülkiyet
hakkının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
nezdinde değerlendirilmesi
Giriş
Gerek ülkemizde gerek dünyada, toplum halinde yaşamanın getirdiği ve kişinin devlete
karşı olan yükümlülüklerinden biri de vergidir.
Devlet, sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmek amacıyla, vergilendirme
yetkisini kullanarak, kişilerden “vergi” adı altında para toplamakta ve kendisine yüklenen
vergi toplama görevini yerine getirirken zaman zaman vergi ödevlilerinin bazı temel hak
ve özgürlüklerine müdahale edebilmektedir. Kuşkusuz ki bu müdahale devlet ile vergi
ödevlileri arasında vergiye dayalı birtakım hukuki uyuşmazlıkları doğurmaktadır.
Vergi hukukunun temel kaynaklarından birini oluşturan ve Anayasa’da güvence altına
alınan “mülkiyet hakkı” vergilendirme sürecinin temel hak ve özgürlüklere uygun
olmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi1 (“AİHS”),
sözleşmenin 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanması ve 19 Mart 1954 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlanması akabinde, onay belgesinin 18 Mayıs 1954’te Avrupa Konseyi
Genel Sekreterliği’ne tevdii edilmesi ile birlikte Türkiye açısından uluslarüstü belge
niteliğini kazanmıştır. Bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi2 (“AİHM”)
nezdinde vergisel uyuşmazlıkların konu olduğu başvurularda ihlal edildiği iddia edilen
Sözleşmesel haklardan biri de Sözleşmeye ek 1 Numaralı Protokol’ün 1. maddesinde yer
alan “mülkiyet hakkı” olmuştur.3
Vergi, başlı başına mülkiyet hakkına yönelik bir müdahaledir. Esas itibariyle bu müdahale
Devletin egemenlik gücünden kaynaklanmaktadır. AİHS de vergi konusunda Devletlere
geniş takdir yetkisi tanımıştır. Ancak AİHS’nin tanımış olduğu bu yetki sınırsız değildir.
İşbu makalenin konusunu, vergi yükümlüsünün mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası
ile yaptığı başvurularda, bu müdahalenin haklı olup olmadığının değerlendirilmesinde
AİHM’nin dikkate aldığı ölçütler oluşturmaktadır.

1. Mülkiyet hakkı
Mülkiyet, en yalın haliyle “malik ile şey arasındaki bir ilişki” şeklinde
tanımlanabilmektedir.4 Mülkiyet kavramına ilişkin net bir tanıma yer verilmemekle
birlikte, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“MK”)5 “Mülkiyet Hakkının İçeriği”
başlıklı 683. maddesinde mülkiyet hakkının içeriği düzenlenmiş olup ilgili madde hükmü
şu şekildedir:
“Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi
kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”
1 Bundan böyle “AİHS” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır.
2 Bundan böyle “AİHM” olarak anılacaktır.
3 Gümüşkaya, Gamze, İnsan Hakları ve Vergilendirme: Mülkiyet Hakkı Yönünden İnsan Hakları
Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru, T.C İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s.6.
4 Nazali, Ersin ve Demirci, Mehmet (2009), Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme (I), Vergi Dünyası,
Haziran 2009
5 RG 08.12.2001, s. 24607
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Bu düzenleme ile kanun koyucu sahibine mülkü üzerinde özgür
bir biçimde kullanma, faydalanma ve tasarrufta bulunma hakkı
tanımışsa da diğer yandan bu hakkı hukuk düzeninin öngördüğü
norm ve ilkelere uygun olarak kullanma yükümlülüğünü
vurgulamıştır.
Yine Anayasa’nın6 “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 35. maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları;
“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.”
hükmünü haizdir.
Mülkiyet hakkının koruma altına alındığı AİHS’ye Ek 1 No.lu
Protokol’ün “Mülkiyetin Korunması” başlıklı 1. maddesinde ise;
her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı
gösterilmesini isteme hakkı olduğu belirtilmekle birlikte anılan
hakka ilişkin Devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak
kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların
veya para cezalarının ödenmesini sağlamak amacı ile gerekli
gördükleri yasaları uygulama konusunda söz sahibi oldukları
düzenlenmiştir.
Bu kuralla, bireyin mallarını barışçıl bir biçimde kullanma
özgürlüğüne devlet müdahalesi imkânı tanınmak suretiyle
istisna oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, madde kapsamında
“mallardan yoksun bırakma” ve “vergilerin ödenmesini
sağlama” olarak karşımıza çıkan istisnaların sınırlarını
belirlemek, bireylerin mülkiyet hakkına müdahale durumunda
bu hakkın ne ölçüde koruma altına alındığının bilinmesi
açısından önem taşımaktadır.

2. Vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına
müdahale
Kişilerin devlete karşı olan yükümlülüklerinden biri vergi ödevi
olup, Anayasa’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde
herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Bu
ödev kapsamında yapılan vergi ödemesi kişinin belirli bir
hizmetten doğrudan doğruya yararlanması karşılığında yapmış
olduğu bir ödeme olarak değil, kamu hizmetleri giderlerinin
karşılanması için anonim bir katılma payının üstlenilmesi olarak
yorumlanabilmektedir.7
Vergi ilişkisi, tarafların eşit olmadığı, devletin üstün gücüne
dayanan bir kamu hukuku ilişkisi olup, bu ilişkideki egemen
devlet kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla bireyin gelir ve
servetine ortak olmaktadır.8
Vergilendirme yetkisi devlete ülkesi üzerindeki egemenliğine
dayalı olarak oldukça geniş hukuki ve fiili güç tanımaktadır.
Vergilendirme sonucunda kişiler, bir anlamda ödeyecekleri vergi
miktarı oranında mal varlığından yoksun kalacağından, devletin
vergileme yetkisini kullanma ve mülkiyet hakkına müdahale

konusunda “vergide eşitlik”, “yasallık”, “mali güç”, “ölçülülük”
gibi temel ilkeleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerin vergi yasaları ile de olsa
sınırlandırılması ölçüsüz ve aşırı boyutlara ulaştığı takdirde, bu
hak ve özgürlükler kullanılamaz hale gelebilir ya da konusuz
kalabilir.9
Mülkiyet hakkına müdahale keyfi olmamalı ve bu hakka
müdahale imkânı yaratan “kamu yararı” kavramı amacına uygun
yorumlanmalıdır. Hukuka aykırı ve sınırsız bir müdahalenin
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini zedeleyeceği hususu
unutulmamalıdır.
Nitekim bu husus Anayasa Mahkemesi’nin 07.11.1989 tarih
ve E.1989/6, K.1989/42 sayılı kararında şu ifadelerle izah
edilmiştir;
“Hakkı ortadan kaldırıcı nitelikteki aşırı, ölçüsüz sınırlama,
Anayasa'ya aykırı ve geçersizdir. Kamusal gereksinimleri
karşılamak için kişi ve kuruluşların mal varlıklarının bir
bölümünün devlete geçirilmesi, bu yolla kamuya aktarılması
anlamındaki "vergi" nin kimi koşullarla anayasal sınırlar içinde
salınıp toplanması zorunluluğu açıktır.”

3. Vergisel uyuşmazlıklar bakımından
mülkiyet hakkının AİHM kararları kapsamında
değerlendirilmesi
Devlet vergilendirme yoluyla kişilerin mülkiyet hakkına
müdahale edebilmekteyse de bu tür vergisel müdahalelerin
insan hakları ihlaline dönüşmemesi beklenmektedir.
Müdahalenin hak ihlali oluşturduğu noktada ise, vergi
yükümlüleri, AİHS’nin “Kişisel Başvurular” başlıklı 34. maddesi
uyarınca Sözleşmedeki haklarının ihlal edildiği iddiası ile AİHM’e
başvurabileceklerdir.
AİHS’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1. maddesi kapsamında mülkiyet
hakkına yönelik bir müdahaleden söz edebilmek için; öncelikle
kişinin malvarlığından elde etmeyi umduğu menfaate dokunan,
bundan tamamen veya kısmen yararlanmasını engelleyen bir
durum bulunmalı ve bu olumsuz durumun ortaya çıkmasına
kamusal otoritelerin eylem veya işlemlerinin sebep olması
gerekmektedir.10
Sözleşmeye Ek Protokolün 1. maddesi bakımından yapılan
başvurularda AİHM’in incelediği üç temel ölçüt bulunmaktadır:
a. Müdahalenin hukuki temelinin olması
Devletin vergilendirme yetkisini kullanmasında keyfi
müdahaleleri önlemek gerekmektedir. Bu nedenle
müdahalelerin hukuki bir temeli olmalı ve mutlaka kanuna
dayanmalıdır. Nitekim AİHS’ye Ek Protokolün 1. maddesi
uyarınca müdahale yetkisinin yasa ile kullanılabileceği hususu
öngörülmüştür.

6 RG 09.11.1982, s. 17863 (Mükerrer)
7 Akyazan, Ahmet Emrah, Vergilendirme Yetkisinin Türkiye’deki Gelişimi, TBB Dergisi, Sayı 80, 2009
8 Nazali, Ersin, Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme (II), Vergi Dünyası, Temmuz 2009
9 Prof. Dr. Mualla Öncel, Prof Dr. Ahmet Kumrulu ve Prof Dr. Nami Çağan, Vergi Hukuku, s.44, Ankara
10 Gümüşkaya, Gamze, İnsan Hakları ve Vergilendirme: Mülkiyet Hakkı Yönünden İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru,
T.C İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s.78.
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Mülkiyet hakkı ihlali iddiası ile yapılan başvuruların
incelemesinde AİHM’in ilk olarak müdahalenin hukuki dayanağı
olup olmadığı kriterini değerlendirdiği görülmektedir. Burada
“Hukuk” terimi, mutlaka şekli anlamda yani Parlamento’nun
tasarrufu olan bir işlem (yasa) şeklinde değil, maddi anlamda
(soyut, genel, nesnel kurallarla) yapılan düzenlemeleri, yani
yasa altı düzenlemeleri de içine almaktadır.11 Bu kapsamda
hukuka dayalı olma ölçütü kapsamında yapılan değerlendirmede
kanunilik ilkesinin geniş yorumlandığını söylemek mümkündür.

Tebliğ’in başvurucu şirket açısından öngörülebilir ve ulaşılabilir
olduğuna kanaat getirerek, AİHS’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1.
maddesi kapsamında bir ihlalin bulunmadığı sonucuna varmıştır.
AİHM’nin, başvuru konusu yapılan vergisel müdahaleye ilişkin
hukuka dayalı olma ölçütü kapsamında yaptığı incelemede,
vergisel müdahalenin dayandığı hukukun, ulaşılabilir ve
öngörülebilir olmasını aradığı anlaşılmaktadır.
b. Müdahalenin kamu yararına uygun amacının bulunması

AİHM, hakka müdahalenin hukuka dayalı olması ölçütünü
değerlendirirken, müdahalenin iç hukukta var olan bir
düzenlemeye dayalı olması hususunun yanı sıra, bu
düzenlemenin başvurucu mülkiyet hakkı sahibi tarafından
ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasını da aramaktadır. Bu
doğrultuda, müdahaleye dayanak teşkil eden düzenleme ancak
başvurucu tarafından öngörülebilir ve ulaşılabilir olma şartını
taşıyorsa, anılan düzenleme ile düzenlemeye dayanılarak
yapılan tasarrufların hukuka dayalı olduğu kabul edilmektedir.
“Hukuka dayalılık” ölçütüne ilişkin belirleyici
değerlendirmelerin yer aldığı AİHM’nin 09.11.1999 tarihli
Spacek s.r.o/Çek Cumhuriyeti Kararında12, basit usulden
bilanço usulüne geçiş yapan başvurucu şirket, basit usulden
bilanço usulüne geçişte uygulanacak usulü düzenleyen ve
bilanço usulüne geçen vergi yükümlülerinin gelir vergisi
matrahlarını yükseltmelerini öngören Genel Tebliğ’e uygun işlem
yapmadığı gerekçesiyle aleyhine gerçekleştirilen cezalı vergi
tarhiyatının, anılan yükümlülüğün Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan Mali Bülten isimli kaynakta yayınlanan bir Genel Tebliğ
ile getirildiği ve Resmî Gazete’de yayınlanmadığı için bağlayıcı
nitelikte olmadığı gerekçesiyle P1-1’e aykırı olduğunu ileri
sürmüştür.
AİHM, Maliye Bakanlığı’nın muhasebe konusunu ve ilkeleri
düzenlemek bakımından yasa ile yetkilendirildiğine işaret
etmiştir. Ayrıca AİHM, başvuruya konu düzenlemenin Resmî
Gazete’de yayınlanmamasının Resmî Gazete Yasasına göre
gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı yasal kaynak olarak kabul
edilemeyeceğini belirtmekle birlikte, düzenlemenin bağlayıcılığı
açısından aleni ve ulaşılabilir olup olmadığı hususlarını ayrıca
değerlendirmiştir.
AİHM, düzenlemenin bağlayıcı olmadığı kabul edilse dahi
başvurucu şirketin selefi Spacek SW’nin Mali Bülten’de
yayımlanmış olan ve alt derece mevzuat niteliğindeki
“Normlar”a uygun hareket edildiğine kanaat getirerek,
muhasebe sisteminin değiştirilmesi aşamasında da bu Bültende
yayımlanan düzenlemeden haberdar oluması gerektiğine karar
vermiştir13
Bu değerlendirmeler ışığında AİHM, Resmî Gazete’de
yayınlanmayan ve daha alt dereceli bir düzenleme olan Genel

Vergilendirmeye ilişkin işlemlerin kamu yararına uygun meşru
bir amacının olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, devletlerin
yürüttükleri ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde
vergilendirme yetkilerini kullanmaları, vergilerin tahsilini
güvence altına almak için çeşitli önlemler uygulamaları,
vergisel ödevlerini (örneğin; beyanname verme, usulüne
uygun olarak defter tutma vb.) yerine getirmeyen ödevlilerin
belirli yasal yollarla denetlenmesi, bu kişilere vergi idaresi
tarafından ceza kesilmesi, yargı organlarınca vergi suçu
işlediği kanaatine varılan kişilerin adli cezalara hükmedilmesi
kamu yararına hizmet etmektedir.14 Her ne kadar AİHS’ye Ek
1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin ilk paragrafı kapsamında
mülkiyet hakkına yapılacak bir müdahalenin kamu yararına
dayanması gerektiği ifade edilmişse de; yine aynı maddenin
ikinci paragrafında, mülkiyetin kullanımının kamu yararına
uygunluğunun düzenlenmesi konusunda devletlere takdir yetkisi
tanınmıştır. Bugüne kadar AİHM nezdinde mülkiyet hakkının ihlal
edildiği iddiası ile yapılan başvuruların pek çoğunda AİHM’nin
müdahalenin kamu yararına uygunluğu açısından kanaati,
devletin mülkiyet hakkına müdahalede meşru amacı olduğu
yönünde olmuştur.
Hentrich/Fransa davasında, Fransız Hazinesine taşınmaz
satışlarında verilen ve taşınmaza ilişkin satış sözleşmelerinde
beyan edilen değerin düşük bulunması halinde kullanılan ön alım
hakkının, Hazine tarafından başvurucunun satın aldığı taşınmaz
üzerinde kullanılması şeklindeki müdahalenin fiili kamulaştırma
niteliğinde ve keyfi olduğu gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal
edildiğini ileri süren başvurucunun iddiasını değerlendiren
AİHM, vergi kaçakçılığını önlemenin kamu yararı kapsamında
meşru bir amaç olduğunu kabul etmiştir.15 Bununla birlikte
AİHM, mülkiyet hakkına vergilendirme yoluyla müdahalenin
ancak belirli ve öngörülebilir olduğunda meşru bir müdahale
teşkil edeceğini de vurgulamıştır.16
S.A. Dangeville/Fransa davasında17, Fransız Genel Vergi
Yasası uyarınca ticari kazancı üzerinden ödediği, ancak Avrupa
Topluluğu Direktifi uyarınca muaf tutulduğu KDV’nin kendisine
iade talebi iç hukuk yargılaması neticesinde reddedilen
başvurucu sigorta şirketi AİHS’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün
1. maddesine aykırı olarak mülkiyetinden yoksun bırakıldığını
iddia etmiştir.

11 BATUM, Süheyl, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, İstanbul, İ.Ü Basımevi ve Film Merkezi, Üniversite 		
Yayın No:3761, Fakülte Yayın No:702, 1993, s.265
12 Spacek, s.r.o./Çek Cumhuriyeti, Başvuru No.26449/95, K.T. 09.11.1999
13 Spacek s.r.o/ Çek Cumhuriyeti, 09.11.1999, (Gümüşkaya, s.109)
14 Gümüşkaya, Gamze, İnsan Hakları ve Vergilendirme: Mülkiyet Hakkı Yönünden İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru, T.C 		
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s.128
15 Hentrich/Fransa, Başvuru No. 13616/88, K.T.22.09.1994
16 Yaltı, Billur. “Mülkiyet Hakkı Versus Vergilendirme Yetkisi: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Göre Mülkiyet Hakkının Sınırı”, Vergi Dünyası,
Temmuz 2000
17 S.A. Dangeville/Fransa, Başvuru No. 36677/97, K.T.16.07.2002
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AİHM, başvurucu şirketin KDV’den muaf tutulmasına ilişkin
Avrupa Topluluğu Direktifinin ulusal hukukta doğrudan
uygulanabilir olduğunu belirtmiş ve başvurucunun ödemek
durumunda kaldığı KDV’lerin iadesini talep edebilmesi
bakımından haklı beklentisi olduğu yönünde karar vermiştir.

Yine AİHM’in ölçülülük unsurunu değerlendirdiği Eko-Elda
Avee/Yunanistan davasında20 başvurucu şirket tarafından
1988 Yılına ilişkin fazladan ödenen kurumlar vergisinin yerel
mahkeme kararı ile iadesine hükmedilirken, faize ilişkin talebi ise
söz konusu dönemde iç hukukta devletin faiz ödeyeceğine ilişkin
bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Bununla birlikte Dangeville davasında AİHM’in, iç hukuk
makamlarınca yapılan müdahalenin genel yarar kapsamında
meşru amacının bulunmadığı yönündeki değerlendirmesi,
Devletin mülkiyet hakkına müdahalede meşru amacı olduğu
yönündeki diğer pek çok karardan ayrıştığından, bu yönüyle
önem taşımaktadır.
c. Müdahalenin ölçülü olması
Vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına yönelik bir müdahalenin
kamu yararına uygun bir amacı ve hukuki bir temeli olduğu
kabul edilse dahi, söz konusu müdahale ölçülü değilse
Sözleşmeye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi ihlal edilmiş
olacaktır. Müdahalenin ölçülü olması açısından, müdahale
ile ulaşılmak istenen amaç ile söz konusu amaca ulaşmada
kullanılan araç arasındaki dengenin varlığı önem taşımaktadır.
AİHM, mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ile yapılan
başvurular kapsamında, vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına
müdahale olup olmadığını değerlendirme aşamasında ölçülülük
unsuru açısından “orantılılık”, “gereklilik” ve “elverişlilik” olmak
üzere üç unsuru dikkate almaktadır.
Hentrich davasında, AİHM vergi kaçakçılığını önlemenin kamu
yararı kapsamında meşru bir amaç olduğunu kabul etmekle
birlikte, ön alım yetkisinin kullanılması yoluyla müdahalenin
kamu yararının gerçekleşmesi için başvurulması gereken
zorunlu bir yol olup olmadığı hususunu değerlendirmiştir.
AİHM müdahalenin gerekli olup olmadığına ilişkin
değerlendirmesinde; Sözleşmeye üye devletlerde bulunmayan,
sistemli ve öngörülebilir şekilde uygulanmayan ve yerine başka
pek çok farklı ve uygun yöntem kullanılabilecek olan bir tür vergi
güvenlik önlemi şeklinde nitelendirilebilecek ön alım yetkisini
AİHS’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1. maddesi kapsamında ölçüsüz
bulmuştur.18
Ayrıca orantılılık açısından müdahalenin başvurucu mağdur
üzerinde aşırı bir yük oluşturup oluşturmadığı hususu da
değerlendirilmiş olup, mağdur Hentrich’in aşırı bir yüke maruz
kaldığı kanaatine varılmış ve böyle bir yükün sadece kişinin
kendisi hakkındaki önlemi etkin bir biçimde tartışma olanağı
bulduğu sürece meşru olarak kabul edilebileceği kanaatine
varılmıştır.19

AİHM, başvurucu tarafından fazladan ödenen verginin iadesinin,
iade talebinden beş yıl sonra gerçekleşmiş olduğunun tespiti ile
idarenin başvurucunun zararını da tazmin etmeksizin bu kadar
uzun bir süre için faiz ödemeyi reddetmesini bireysel yarar ile
kamu yararı arasında bulunması gereken adil dengeyi bozduğu,
dolayısıyla Sözleşmeye Ek 1 No.lu Protokolün 1. maddesinin
ihlal edildiği sonucuna varmıştır.21
Yine Buffalo/ İtalya davasında22 AİHM, kanuni merkezi
İtalya’da bulunan ve kanunen ödemesi gereken miktardan fazla
kurumlar vergisi ödeyen başvurucu, iadesine hak kazandığı
verginin kendisine iade sürecindeki gecikme ile bu süre zarfında
katlandığı kredi maliyetleri ve faiz ödemelerine istinaden
mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur.
AİHM, vergi iadesinin gerçekleşmesinin beş ila on yıl sürdüğünü,
söz konusu gecikmenin devletten kaynaklandığını ve vergi
iadesi ödemelerinin makul süre olarak nitelendirilebilecek
süreden fazla süreli geciktirilmesinin, başvurucu şirket için
belirsiz bir durum yaratmakla birlikte mal varlığına yönelen
müdahalenin orantısız olduğu değerlendirmeleri ile Sözleşmeye
Ek 1 Numaralı Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar
vermiştir.23

Sonuç
AİHM, devletlerin kişilerin mülkiyet hakkına yönelen ve
vergilendirme süreci boyunca gerçekleştirdiği müdahale ve
sınırlamalarına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğu hususunu
pek çok kararında yinelemekle birlikte, söz konusu yetkinin
sınırsız bir yetki olmadığını, müdahalenin kişiler üzerinde
aşırı bir yük meydana getirdiğini ve genel yararla bireysel
yarar arasındaki adil dengenin bozulduğu durumlarda
mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna vardığı kararlarıyla
müdahalelerin ölçülü olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu kapsamda, kişilerin mülkiyet hakkına yönelik vergisel
müdahalelerin, hukuki dayanağı ile kamu yararına uygun
meşru bir amacı olmaması ve ölçüsüz olması halinde, anılan
müdahalelerin Sözleşmeye Ek 1 No.lu Protokolün
1. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlalini
oluşturacağını söylemek mümkündür.

18 Bkz. Gümüşkaya, s.136
19 Yaltı, Billur. “Mülkiyet Hakkı Versus Vergilendirme Yetkisi: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Göre Mülkiyet Hakkının Sınırı”, Vergi Dünyası,
Temmuz 2000
20 Eko-Elda Avee/Yunanistan, Başvuru No. 10162/02, K.T.09.03.2006
21 Yaltı, Billur. “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yargıçları-Türk Vergi Yargıçları: Mülkiyet Hakkı İhlali Okumalarından Bir Örnek: Vergi 		
İadelerinde Zaman/Değer Kayıpları”, Vergi Dünyası, Haziran 2007
22 Buffalo Srl In Liquidation/ İtalya, Başvuru No. 38746/97, K.T.3.07.2003
23 Yaltı, Billur. “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yargıçları-Türk Vergi Yargıçları: Mülkiyet Hakkı İhlali Okumalarından Bir Örnek: Vergi 		
İadelerinde Zaman/Değer Kayıpları”, Vergi Dünyası, Haziran 2007
Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
English Translation

Taxation of the income acquired through
rental revenues and real estate sale in 2019
Taxpayers deriving business profits and independent personal service gains must
file tax returns annually, regardless of whether there is income or not. The same
does not apply to other taxpayers. For example, individuals who rent or sell their
real estate must file tax returns only for the year when rents are collected or the
sale is performed.
In this article, we will discuss the taxation of incomes derived in 2019 from
residential property or offices outside of the scope of commercial activity, under
two main titles (rental income and gains on sales).

I. Taxation of rental incomes
A. Rental income from residential property
TL 5.400 of the rental income derived in 2019 from real estate rented as residence
is exempt from income tax. Tax returns do not have to be filed; in case an income
less than this amount is gained.
However, in cases where a revenue exceeding the exemption limit is gained but not
declared or is declared deficiently, the exemption may not be enjoyed. Furthermore,
those who are obliged to declare their commercial, agricultural or professional
profits with annual tax returns may not benefit from this exemption either.
On the other hand, of those who derive rental income from residential property
exceeding the exemption amount of TL 5.400 in 2019, the total gross amount of
whose incomes (wages, income from securities, income from real estate and other
gains and revenues) exceeds TL 148.000 may not benefit from this exemption
either, regardless of their being subject to declaration or not.
In case taxpayers who are entitled to an exemption gain rental income from
residential property exceeding the exemption amount in 2019, firstly the exemption
amount (TL 5.400) is deducted from the gross revenue, and then the amount which
should be taxed (tax base) is calculated by deducting the expenses (actual or lumpsum expenses).
The income tax payable is calculated by applying the tax rates shown in the income
tax tariff effective in the year 2019 to this amount.
B. Rental income from offices
In the declaration of rental incomes from offices that are subjected to withholding
tax, there is a “declaration limit” determined separately for each year. This limit is
TL 40.000 for rental incomes from offices derived in 2019.
Accordingly, if the gross amount of the rental incomes derived in 2019 subjected
to withholding tax, is lower than TL 40.000, these incomes do not need to be
declared. However, while benchmarking aforementioned declaration limit of TL
40.000, the total amount of other declarable incomes from marketable securities
should be taken into account in addition to the incomes mentioned above.
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In case the gross rental income from the office exceeds the declaration limit, the
whole income should be declared. The expenses would be deducted from the
amount in question using one of the methods of lump-sum expense or actual
expense, depending on the income recipient’s preference in order to reach the tax
base.
February 2020

The taxes withheld within the year by the tenant may be
deducted from the income tax calculated, according to the
income tax tariff over the mentioned amount.

It should be taken into account that those who select this
method may not revert to the actual expense method before
2 years.

On the other hand, we would also like to remind you that
over the rent of the real estate rented as an office to
taxpayers deriving business profits taxed under the simple
procedure, income tax withholding is not applied by these
taxpayers. The declaration limit for such rental incomes that
are not subject to tax withholding or exemption application
is TL 2.200. All office rental incomes exceeding this amount
in 2019 (that are not subject to withholding tax) need to be
declared.

2. Actual expense method

C. In cases where office and house rental incomes are
combined
If rent is received both from a residential property and an
office, first of all, whether the house rent will be declared
should be checked. Accordingly, if the house rents collected
in 2019 by taxpayers in the scope of the exemption exceed
TL 5.400, the income exceeding this amount should be
declared.
If the total gross amount of the rental income from office
that is subjected to withholding and residential rental income
exceeding the exemption exceeds the declaration limit of TL
40.000, the office rental income should also be included in
this declaration. On the other hand, if the total amount is
less than TL 40.000, only residential rental income shall be
declared and office rental income shall not be included in this
declaration.
In case a tax return is submitted due to rental incomes
exceeding the exemption or declaration limit above, one
of the methods of lump-sum or actual expense would be
selected to calculate the net revenue, depending on the
income recipient’s preference and tax would be calculated
over this amount according to the income tax tariff.
When office rental incomes are declared, taxes withheld
throughout the year by the tenant would be deducted from
the tax calculated on the tax return.
D. Expenses to be deducted from rental income
Expenses that may be taken into account in the
determination of the declared rental income can be
determined using two different methods, which are “lump
sum expense” and “actual expense” methods. Taxpayers may
choose the method they prefer.
1. Lump-sum expense method
In this method, 15% of the rent can be deducted directly as
expense. (This rate was last applied as 25 % in the submission
of rental revenue for 2016 and it was lowered to 15 % to be
applied on the income acquired as of 1 January 2017).
If the income is partly exempt (for example, TL 5.400 of
residential rental incomes is exempt from income tax for the
year 2019), the exemption should first be deducted from
the rent amount and the 15% lump-sum expense should be
deducted from the remaining income.
Since there are no exempt amounts for rents received from
offices, 15% of the rent should be deducted as lump-sum
expense and the remaining amount should be declared.

In the actual expense method, expenses that are listed in the
article 74 of the Income Tax Law and that must be based on
documents are deductible.
However, since TL 5.400 of the revenue is exempt from tax
in case of residential rental income, the part of the expenses
corresponding only to the taxable gains should be calculated
and deducted from the income.
Information regarding expenses deductible in the actual
expense method is brought to your attention below:
a. Loan interests
If the real estate acquired with a loan is rented, the interests
paid for the loan can be deducted from the rent income
derived. As a matter of fact, if the loan interests exceed the
rent income, this amount is deemed as surplus expense,
which means that this part, which cannot be deducted
from the rent income, can be deducted from other incomes
declared.
b. 5% of the house purchase price
5 % of a real estate purchase price as a residence can be
deducted as expense for 5 years as of the year of acquisition.
However, if the expense calculated in this way exceeds
the rent income derived, the exceeding part may not be
deducted from other incomes or carried forward to following
years.
c. Rent of houses occupied
Another actual expense item on the other hand is the rent
paid by those who rent the houses they own and pay rent
for another house they live in. The part of these rents
corresponding to the non-exempt gains can be deducted
from the revenue in accordance with the actual expense
method. However, as explained above, if the expense exceeds
the rent income, the exceeding part may not be deducted
from other incomes or carried forward to following years.
d. Thermal insulation expenditures
Expenditures intended to ensure thermal insulation and
energy saving which provides a feature of increasing the
real estate’s economical value made by the leaser may
be deducted from rental income. On the other hand, in
the circumstance that these expenditures exceed the
amortization limit (TL 1.200) in a single calendar year,
considering them as a cost is also possible.
e. Other actual expenses
Some other actual expense items that can be taken into
account in the declaration of rental income, provided that
they are related with the real estate rent, are as follows:
•
➢ Lighting, heating, water and elevator expenses,
•
➢ Management expenses,
•
➢ Taxes, duties, fees and goodwill paid along with insurance
expenses,
•
➢ Depreciation (2%),
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•
➢ Repair and maintenance expenses,
•
➢ Rents and other actual expenses paid by those who lease
the property and rights they rent.

II. Real estate sales profits
Gains derived from the sale of the real estate purchased,
outside of the scope of the commercial activity by real
persons, are deemed as “capital gains”. Under normal
circumstances, these gains are subject to income tax, but
income tax shall not be paid regardless of the amount of the
income, in case of sale of real estate that is acquired through
inheritance or donation.
A. Time of retention and its effect on taxation
In order not to pay taxes over the income in case of sale of
real estate acquired through means other than inheritance or
donation (acquired, constructed, etc.), the real estate must
have been retained for at least 5 years. In other words, in
case the real estate is sold after being retained for less than
5 years, income tax must be paid over the gains derived in
principle. The five-year period is calculated in days.

the income tax tariff have been introduced. In that context,
a new bracket was added to the relevant tariff for income
exceeding TL 500,000 and the tax rate of this bracket was
set at as 40%.
Income tax on the tax returns to be submitted in March 2020
for the non-wage income (security income, rental income,
commercial earnings, self-employment) derived in 2019 will
be calculated in line with the below tariff which is rearranged
through the Article 17 of the Law no.7194.
Income bracket

Tax rate

Up to TL 18.000

15%

TL 2.700 for TL 18.000 of TL 40.000, any amount
exceeding

20%

TL 7.100 for TL 40.000 of TL 98.000, any amount
exceeding

27%

TL 22.760 for TL 98.000 of TL 500.000, any amount
exceeding

35%

TL 163.460 for TL 500.000 of the part exceeding TL
500.000, any amount exceeding

40%

B. Indexation
The effect of inflation can be eliminated during the
calculation of the gains that are generated from real estate
sold before expiration of the five-year period and that must
be declared. This is briefly called as “indexation”. The Turkish
Statistical Institute (TSI) announces the domestic producer’s
price indexes (D-PPI) used in the calculation of the inflation
of the previous month, at the beginning of each month.
These D-PPIs must be used in the indexation relating to real
estate sold in 2019.
The rate of increase between the index of the month prior
to the month when the real estate is sold and the index of
the month prior to the month it is purchased is calculated.
A new cost price is determined by increasing the purchase
price at this rate. The amount remaining after deducting the
expenses, if any, from the difference between the new cost
price and the sales price calculated in this way is deemed as
net profit. However, the index difference must be more than
10% in order to benefit from this implementation. Otherwise,
the profit must be calculated by deducting the initial
purchase price and expenses from the sales price.
C. Exemption implementation
TL 14.800 (for 2019) of the gains generated from the sale
of a real estate in 5 years is exempted from income tax.
Tax return shall not be submitted and therefore tax shall
not be paid, in case the gains calculated after indexation, if
indexation is possible, or the difference between the sales
and purchase price, if indexation is not possible, is less than
14.800 liras.
If gains exceeding this amount are generated, the exceeding
part should be declared with an income tax return and the
related tax should be paid.

III. Tax rate, declaration and payment
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B. Time of declaration
Real persons must declare the rental income they derive or
the gains they generate from the sales of real estate, with
an annual income tax return until the end of March in the
following year.
Accordingly, the relevant income derived in 2019 should be
declared by Tuesday, 31 March 2020 starting from 1 March
2020.
C. Method of filing the tax return
The annual income tax return for rent incomes or real estate
sales profit can be filed manually by going to the tax office.
These tax returns may be sent by mail as well.
The tax return for the concerning income may also be
submitted electronically via the "Ready Declaration System"
implemented since 1 March 2016.
Accordingly, income taxpayers whose incomes are comprised
only of salary, rent income, income from securities and
other gains and revenues or several or all of these items may
submit their declarations pertaining to such incomes through
the “Prepared Declaration System” which is prepared in
advance by the Revenue Administration and then submitted
to the approval of taxpayers.
Taxpayers may log in the system via the Administration’s
website www.gib.gov.tr by replying to the security questions
or by using their Internet Tax Office passwords.
D. Payment time of the tax
The first installment of the income tax calculated on the tax
return must be paid in two equal installments, the first one
by the end of March and the second one by the end of July.

A. Income tax rate

Accordingly, the first and second installments of the income
tax calculated on incomes declared for 2019 must be paid:

Through the Article 17 of the Law no.7194 published in the
Official Gazette dated 7 December 2019, amendments to

➢• By Tuesday, 31 March 2020
➢• By Friday, 31 July 2020 respectively.
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An assessment on the right to
property within the scope of
tax controversy in the opinion
from European Court of Human
Rights
Introduction
The state collects money from individuals under the name of
"tax" by using its taxation authority and may interfere with
some basic rights and freedoms of taxpayers occasionally
while performing the duty of collecting taxes. The subject
of this article is the criteria that European Court of Human
Rights (ECHR) takes into consideration in evaluating whether
this interference is justified in applications made with the
claim that the taxpayer's property right has been violated.
1. Interference with the right to property through
taxation
Taxation power gives the state a wide range of legal and
actual powers based on its sovereignty over its country.
The state needs to consider basic principles such as “tax
equality”, “legality”, “financial power”, “proportionality” in
terms of exercising tax authority and interfering with the
right to property. It should not be forgotten that an unlawful
and unlimited intervention will harm the fundamental rights
and freedoms of individuals. As a matter of fact, this issue
is explained in the Constitutional Court's decision dated
07.11.1989 no.1989 / 6, and 1989 / 42 with the following
statements;
“The excessive, unmeasured limitation that eliminates the
right is contrary to the Constitution and is invalid. In order
to meet the public needs, it is clear that under certain
circumstances, "tax" which means the transfer of some
of the assets of individuals and organizations to the state
and making them public, should be collected within the
constitutional limits.
2. Assessment of the right to property in terms of tax
disputes within the scope of ECHR decisions
There are three main criteria examined by ECHR in the
applications made in terms of Article 1 of Protocol No. 1 to
the Convention:

b. Purpose of the intervention in the public interest
Taxation transactions must have a legitimate aim in line with
the public interest. In the context of S.A. In the Dangeville
France case, ECHR assessment indicating that there is no
legitimate purpose of the intervention by the domestic legal
authorities within general interest differs from many other
decisions that the State has a legitimate aim in interfering
with the right to property.
c. Moderation of the intervention
Even if an interference with the right to property through
taxation is deemed to have a purpose and legal basis in the
public interest, Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention
will be violated if the concerning intervention is not
measured. In Hentrich case, although ECHR acknowledges
that preventing tax evasion is a legitimate aim within the
public interest, in its assessment of whether the intervention
is necessary or not; it found the pre-emption right which
is not found in the member states of the Convention
unmeasured within the scope of Article 1 of Protocol No.1
attached to IHAS as a type of tax security measure that many
different and appropriate methods may be used instead.
In Eko-Elda Avee Greece case where ECHR evaluated
proportionality, following that the refund of the extra
tax paid by the applicant had occurred five years after
the request is detected, ECHR concluded that the
administration's refusal to pay interest for such a long time
without compensating the applicant's damage also disrupted
the fair balance that had to be found between the individual
benefit and the public interest. Also in Buffalo/İtaly case,
ECHR stated that it took five to ten years for the tax refund
to take place, that the delay in the tax refund payments for
more than the time that could be deemed reasonable creates
an uncertain situation for the applicant company, that Article
1 of Protocol no.1 to the Convention was violated with the
assessment that the interference with the property was
disproportionate.

Conclusion
ECHR reiterates in many of its decisions that states have
a wide margin of appreciation regarding the interference
and limitations of individuals towards their property rights
throughout the taxation process, however emphasizes that
this authority is not an unlimited power.

a. The legal basis of the intervention
Interventions must have a legal basis and must be based on
law in order to prevent arbitrary interventions in exercising
the taxation power of the state. In the Spacek s.r.o / Czech
Republic Decision, which includes deterministic evaluations
regarding the “lawfulness” criterion, ECHR concluded that
there was no violation under Article 1 of Protocol No.1 to
European Convention on Human Rights (“Convention”)
considering that the General Communique, not published in
the Official Gazette and which was a lower-level regulation
was predictable and accessible for the applicant company.

Explanations in this article reflect the writer's personal view on the
matter. EY and/or Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. disclaim any
responsibility in respect of the information and explanations in the
article. Please be advised to first receive professional assistance from
the related experts before initiating an application regarding a specific
matter, since the legislation is changed frequently and is open to different
interpretations.
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Alumni
Söyleşileri
Alper Yılmaz/Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi
"EY bana göre bir okul, hem de çok iyi bir okul"
Alumni Söyleşileri bölümünün bu ayki konuğu, Vergi Bölümü eski
ortaklarımızdan Alper Yılmaz. EY Türkiye’ye 2011 yılında katılan
Yılmaz, transfer fiyatlandırmasından sorumlu ortak ve transfer
fiyatlandırması ülke lideri olarak görev yaptı. 2015’ten itibaren
EY’nin CSE bölgesinin transfer fiyatlandırması lideri olarak da rol
aldığı dönem sonrasında, 2017 yılı başında New York’a taşınarak
EY EMEIA Transfer Fiyatlandırması Masası’nın başına geçti. Yılmaz,
Haziran 2018’de EY’den ayrılarak yarı-zamanlı öğretim görevlisi
olarak üniversiteye geri döndü.
University of California, Davis’ten Tarım ve Kaynak Ekonomisi /
Uygulamalı Ekonomi dalında doktora derecesi bulunan Yılmaz,
İktisat dalında yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden,
Endüstri Mühendisliği dalındaki lisans derecesini ise Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nden aldı.
OECD ve ABD transfer fiyatlandırması mevzuatlarına uygun olarak ekonomik analiz, transfer fiyatlandırması planlaması
ve dokümantasyon çalışmaları bulunan, uluslararası vergi planlaması alanında geniş deneyim sahibi olan Yılmaz,
edindiği deneyimleri gençlere aktarıyor. Daha önce New York’taki SUNY, Fashion Instititute of Technology ve St.
John’s University’de de öğretim görevlisi olarak çalışan Yılmaz, kariyerini Eylül 2019’dan bu yana Koç ve Sabancı
Üniversitelerinde devam ettiriyor. Alper Yılmaz uzun yıllardır müzikle de yakından ilgileniyor.
Vergide Gündem: Transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergi planlaması alanında uzun yıllara dayanan, geniş
deneyimleriniz bulunuyor. Son dönemde kariyerinizi farklı bir yönde devam ettiriyorsunuz, ancak bir vergici olarak
gelişmeleri izleyebiliyor musunuz? Dünyada ve Türkiye’de son dönemde konuşulanlar arasında en çok öne çıkan konu
hangisi sizce?
Alper Yılmaz: Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmetleri kapsamında verginin içinde yer alır, ancak transfer
fiyatlandırması uzmanlığı temelde vergiden ziyade ekonomi ve hukuk kökenlidir. Ağırlıklı olarak detaylı ekonomik analiz
içerir ve transfer fiyatlandırmasının sonucunda vergisel bir durum ortaya çıkması sebebiyle vergi hizmetlerinin içerisinde
olması kaçınılmazdır. Ama kendi geçmişime baktığımda geleneksel anlamda bir vergi formasyonum olmadığından kendimi
“vergici” olarak tanımlamam zor açıkçası.
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Türkiye’de transfer fiyatlandırması süreçlerinin çok eski
olduğu da söylenemez, 2007-2008 yılları gibi başlamıştı
diye hatırlıyorum. Ayrıca her ne kadar OECD üyesi bir ülke
olsak da transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemeler
yasaya girmiş olsa da uygulamada bir parça geriden
geliyoruz Türkiye olarak. Ama İngiltere gibi bir ülkede de
hâlâ dokümantasyona yönelik bir düzenleme yok aslında.
Sadece belli risk gruplarındaki bir takım firmalara gidilir ve
denetlenir, her firma da her an denetlenmez. Almanya’da
bile mevzuatın son 10 yılda yürürlüğe girmeye başladığını
söyleyebiliriz. O nedenle uluslararası arenada çokça
konuşulsa, tartışılsa da transfer fiyatlandırmasının pek çok
ülke için hâlâ yeni bir kavram olduğu bile söylenebilir. Diğer
yandan, bir mevzuatın yürürlüğe girmesi de çok anlam ifade
etmeyebiliyor çünkü bu iş aslında uygulamada ciddi bir
tecrübe gerektiriyor. İşte bu noktada bazı OECD ülkelerine
nazaran biz bir parça geriden geliyoruz.
Ben EY’den Haziran 2018’de ayrıldım. O zamandan bu
yana vergi ve transfer fiyatlandırması ile ilgili gelişmeleri
tüm detaylarıyla günü gününe takip ettiğim söylenemez.
Ancak görebildiğim ve LinkedIn’den bazı EY’li dostlarımın
postlarından takip edebildiğim kadarıyla, hem firmalar
tarafında vergi bazlarının hesaplanması hem de danışmanlık
tarafında hizmetlerin verilmesi açısından dijital bu işin
geleceği. Dijitalle ilgili konuşmalara baktığınız zaman da
ortaya karışık, etliye sütlüye çok da dokunmayan “dijital
olmazsa olmaz” gibi içerikten yoksun açıklamalar ağırlıkta.
Pek çok ülke OECD’nin bu alandaki önerilerini kendi
mevzuatına eklemeye başladı ama sanırım uygulamada
halen sıkıntılar var. Bu kapsamda gayri maddi hak, emsallere
uygunluk prensibi gibi kavramların ya da tanımların yeni

baştan yazılması gerekir. Yıllardır konuşulan şeyler bunlar
ama henüz böyle bir şey yapılmadı.
Türkiye’ye ilk geldiğim dönemde, peşin fiyatlandırma
anlaşmaları çok popüler hale getirilmeye çalışılıyordu ama
aslında dünya o konuyla ilgili tartışmaları büyük ölçüde
geride bırakmıştı. Ben Türkiye’den ayrılmadan 2-3 yıl önce
BEPS tartışmaları başlamıştı. ABD’deki dönemimde BEPS en
sıcak günlerini yaşıyordu, ama dedim ya, bizde bu işler bir
tık geriden geliyor. BEPS tartışması şu anda ikinci aşamasına
geçmiş ve ince detaylar üzerine çalıştaylar yapılırken, bizde
yeni yeni 8-10. Eylem Planları konuşuluyor. BEPS’in 13.
Eylem Planı bizde oldukça güncel bir şekilde ele alındı. Zira
bu tamamen dokümantasyon üzerine kurulu bir aksiyon planı
ve Türkiye’de oldukça güçlü bir hukuki uyum (compliance)
geleneği var.
Diğer taraftan, vergi belki bizim için çok önemli bir konu
ama operasyonel açıdan pek çok firma için daha alt sıralarda
kalıyor, ister istemez. Vergi konusunda tam bir adaleti
oturtmak da bir parça zor. OECD çok çaba gösteriyor ama
her zaman vergi planlamasının bir yolunu buluyor şirketler.
OECD ülkeleri, kurumun ortaya koyduğu bir tavsiye kararının
altına imza attıkları takdirde aslında bunu bu şekilde kendi
mevzuatlarına geçireceklerine dair taahhütte bulunuyorlar.
Diğer taraftan da zaten OECD içinde de halen tartışmalarda
karşı karşıya gelen iki ana blok söz konusu, ABD ve diğer
ülkeler.
Son yıllarda ABD’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda
ülkenin vergi reformu yaparak oranları aşağı çektiğini gördük.
Bunlar da gündemde, ancak verginin düşük tutulması ve
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firmanın istihdam yaratması teoride hep söylenen bir şeydir
ama ampirik olarak pek de bir desteği yoktur. Erinç Yeldan
ve Korkut Boratav hocalarımızın yazılarına bakılabilir bu
konularda. Trump’ın başkanlığında Cumhuriyetçilerin vergi
reformundaki en kritik nokta Amerikan firmalarının yurt dışı
kârlarının ülkeye geri sokulmasıydı ve bunu büyük ölçüde
sağladılar. Bir diğeri de ülke içindeki istihdamın artırılmasıydı,
az önce değindiğim hususa istinaden; Amerikan tarihinin
en düşük işsizlik oranlarının olmasına rağmen. Bu noktada
da bizim giriş seviyesinde anlattığımız makroekonomi
derslerindeki, işsizlik tam olarak nedir, “structural,”
“frictional,” “cyclical” işsizlik tanımları arasındaki farklar
nedir, onların biraz daha iyi anlaşılması gerekiyor. ABD
bu noktada dijital vergiye de karşı çıkıyor aslında; çünkü
baktığımızda bu alandaki firmaların büyük kısmı ABD
kökenli. İtalya ve Fransa dijital vergi kavramını mevzuatına
ilk geçiren ülkelerden ama sanırım uygulamaları bir şekilde
geciktiriyorlar. Bunu maalesef günü gününe takip ettiğimi
söyleyemeyeceğim. Bakalım gelişmeler nasıl ilerleyecek.
Vergide Gündem: Koç ve Sabancı Üniversitelerinde artık
deneyimlerinizi gençlere aktarıyorsunuz. Ekonomi alanındaki
akademik ortam nasıl sizce ülkemizde. Son dönemde
seçenekler iyice arttı, gençler artık daha şanslı sanırım. Siz ne
düşünüyorsunuz?
Alper Yılmaz: Artık pek çok üniversitenin akademik kadrosu
içinde çok daha iyi yetişmiş öğretim üyeleri, görevlileri var
ve bunların çoğu iyi okullardan doktoralı. Türkiye bu sayede
uluslararası akademik çevreye daha entegre olmaya başladı;
o yüzden de güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mesela
Bilkent’in kıymetli hocalarından Refet Gürkaynak’ın davetiyle
yakın zamanda MIT’nin profesörlerinden Daron Acemoğlu
Bilkent’te bir seminer verdi. Daron Hoca bu seminerinde
en son kitabını tanıttı. Bu tür etkinlikler geçmişte biraz
daha azdı. Dolayısıyla, öğrencilerin de artık bu tarz işlere
daha fazla erişimleri var. Baktığınız zaman, iyi okullarda,
Harvard’da, MIT’de ne okutuluyorsa onu okutuyoruz bizler,
keza müfredat aynı şekilde. Mesela Koç Üniversitesindeki
mikroekonomiye giriş dersimde ben de Daron Hoca’nın
kitabını okutuyorum. Sabancı Üniversitesi’nde geçen donem
verdiğim makro dersinde eski ABD Merkez Bankası (Fed)
Başkanı Ben Bernanke’nin kitabını okuttum. Bugün artık çok
daha fazla öğrenci yurt dışına doktoraya gidebiliyor. Türkiye
eskiye göre bu alanda çok daha fazla tanındı, özellikle de
Bilkent’in ekonomi bölümünün kurulması sonrasında. Mesela
Bilkent’ten University of Rochester’a doktoraya giden bir
arkadaşımız vardı, Tayfun Sönmez. Onun projelerinde birlikte
çalıştığı Alvin Roth, Tayfun’un ve ekibinin literatüre yaptığı
katkılar doğrultusunda, 2012 yılında Nobel ekonomi ödülünü
aldı.
Ben kendi adıma, her iki okulda da giriş seviyesindeki
dersleri vermeyi seviyorum. Onun da sebebi şu: Öncelikle
akademik araştırma açısından son 20 yılda, yani doktoramı
aldığım zamandan beri, çok bir şey yapmadım. Yani
araştırmacı olarak bu okullara benden çok daha fazla katkıda
bulunabilecek arkadaşlarımız var. Ama benim de doktoralı
bir ekonomist ve mühendis olarak sektördeki tecrübelerimin
özellikle giriş seviyesindeki öğrencilere çok katkısı olduğunu
düşünüyorum. Teorinin yanında bir de bu tarz bir vizyon
vermek açısından, giriş dersleri, açıkçası vermeyi en sevdiğim
dersler.
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Vergide Gündem: Ağırlıklı olarak caz olmak üzere uzun
yıllardır müzikle uğraşıyorsunuz. Yayınlanmış albümleriniz
var. Kaç yaşında gitar çalmaya başladınız, takip ettiğiniz
ekoller ve temsilcileri hangileri. Çalışma hayatının içinde
müziğe ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? Biraz bunlardan
konuşabilir miyiz?
Alper Yılmaz: İlk olarak 11 yaşımda gitar çalmaya başladım,
ancak öncesinde de ciddi bir koro geçmişim var. İlk müzik
gruplarımı ortaokul birinci sınıfta kurdum ilk konserimi de
yaklaşık 1500 kişiye verdim. Sanırım orta 1 ya da 2’deydi.
Benim caza geçişim ise lisenin son yılları ve sonrasında
oldu. O zamana kadar daha çok rock’n roll tarzı müziklere
ilgi duyuyordum. Müzik benim için hep vardı ve aslında
yaşamımdaki en önemli unsurdu yani bir hobinin çok daha
ötesinde. Üniversitenin ilk yıllarına kadar daha çok gitar
çalıyordum, 70’lerin füzyon stili caz müzikleri üzerine
yoğunlaşıyordum. 1993 yılında Tuna Ötenel’in orkestrasıyla
bas gitar çalmaya başladım. Ben o dönem Bilkent’te ekonomi
bölümünde asistanım ve aslında temel aletim gitar olmasına
rağmen basa geçtim orada, biraz da Ankara’da basçı
yokluğundan diyelim. O ekipte Sibel Köse vokaldeydi, Yahya
Dai saksafonda. 1995’te Davis’e gittiğimde University of
California, Davis’in Big Band’ine girdim ve 2,5 sene okulun
büyük orkestrasıyla çaldım. Daha sonra New York’a geçince
yavaş yavaş kendi müziklerimi yazmaya başladım. O dönemde
John Patitucci ve Matt Garrison gibi tanınmış basçılardan
dersler aldım. Queens College’ta master programına gittim
ve oradan dersler aldım. Aynı şekilde Berklee College of
Music’ten de. Halen Manhattan School of Music ten bir hoca
ile on-line çalışıyorum yani bir müzisyen olarak çok da alaylı
sayılmam.
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Kimden etkilendiğime gelince, tabii ki çok isim var, saymakla
bitmez. Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Bill
Evans söylemeden geçemeyeceğim isimler. Ama kendi
enstrümanında baktığımda Scott LaFaro, Jaco Pastorius,
Matt Garrison ve daha niceleri var. Caz müzikte oldukça
geniş bir tanımdan yola çıkarak sonrasında uzmanlaşma ve
kendi sesini yaratmak mümkün. O yüzden bu isimler belki de
sayabileceğim yüzlerce isimden sadece birkaçı. Caz dışında
Selçuk Sami Cingi’nin bir projesi var, Queen Tribute, basçısı
uzunca bir süre bendim mesela. Halen ara ara çalışıyoruz
ama bu aralar pek denk gelemedik, o yüzden bayrağı daha
genç bir kız arkadaşımıza devrettik. Çok da rockçı değilim
aslında ama ara ara eski rockçı izleri çıkıyor, onun keyfi ayrı!
Vergide Gündem: Çalışma hayatına atılırken o dönemdeki
parametreleriniz nelerdi, arkanıza baktığınızda bugün de
olsa aynı yönde ilerlemeyi seçer miydiniz? Söyleşimizi
okuyan gençlere de ilham vermesi açısından; finansal
danışmanlık, vergi, denetim alanında çalışan kariyerinin
başındaki arkadaşlarımız için deneyimleriniz doğrultusunda
tavsiyelerinizi paylaşabilir misiniz?
Alper Yılmaz: Aynı işi yapar mıydım? Hayır, yapmazdım.
Bu işi sevmemekten değil. Ben hayatım boyunca hem
bilimsel hem de kültürel açıdan hep merak etme, her şeyi
sorgulama üzerine kurulu bir eğitimden geçtim. O yüzden
çevreme baktığımda yapılabilecek o kadar çok güzel iş var ki
onlardan birini yapmak, denemek isterdim açıkçası, kendimi
niye kısıtlayayım ki. Sanırım mimar ya da tasarımcı olmak
isterdim. Bu soru o zaman sorulduğunda da eminim, başka
bir şey olmak istediğimi söylerdim.
İş hayatına ilk kez Meteksan’da başladım, hemen ODTÜ
sonrasında. O dönemde üretim planlama mühendisi olarak
girdim oraya, aynı dönem doktoraya da başladım Bilkent’te.
ABD’ye gidişteki idealim, esasında, doktoramı alıp dönüşte
Bilkent’te hoca olarak akademik hayata devam etmekti.
Ama yapılan o planların hiçbirinin tutmadığını görüyoruz.
1997’de, Amerikan piyangosundan yeşil kart çıktı tesadüfen
ve sonrasında da vatandaşlık geldi. O durumda da hayatım
tamamıyla ayrı bir yöne doğru evrildi ve orada kalmaya
karar verdim. Doktora sonrası New York’a taşındım ve ilk
işim olarak Big 4 firmalarından birine girdim, hoş, o zaman
Big 5 tabii, Arthur Andersen halen var. Orada 2,5-3 sene
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kadar çalıştıktan sonra, ayrılıp bir dönem üniversiteye geri
döndüm. Paralar suyunu çekmeye başladığı bir dönemde
tesadüf bir headhunter yanlışlıkla beni aradı ve ben o
şekilde Adecco’ya girdim. 7-8 sene çalıştım orda. Bir süre
sonra oranın TP bölümünü kurdum. Sonrası da zaten EY
Türkiye. Diyeceğim o ki yapmaya çalıştığımız planlar aslında
her zaman gerçekleşmiyor, ana bir çerçevenin olması iyi
tabii ama çok öyle detaylı plan yapmaya gerek yok. Hatta
dışarıdan gelebilecek farklı opsiyonlara her zaman açık olmak
lazım. O yüzden ben genç arkadaşlarıma her zaman “aman,
alternatifsiz kalmayın” derim. Ne kadar çok alternatifiniz
varsa o kadar iyi, sıkıntınız alternatifsizlik değil, alternatifler
arasından seçememek olsun.
Yeni jenerasyondan arkadaşlarımıza çok fazla tavsiyede
bulunmak çok da haddime değil sanki. Şundan dolayı…
Genç arkadaşlar bizden daha bilgili, kültürlü ve görgülüler.
Ben 26 yaşında ilk defa yurt dışına çıktım. Şimdi çocuklar
pek çok otantik mutfakla 5 yaşında tanışıyor; Thai yemeği
yiyor, sushi yiyor. Bu açıdan bazı şeyleri deneyimlemeye
bizden çok daha önce başladılar ve bizden daha şanslılar.
Hayatı algılamalarından tutun da dünyaya bakışlarına
kadar her şeyi algılamaları bizden farklı. Biz onlara bizim
gibi değiller yargısıyla yaklaşıyoruz çoğu zaman; halbuki
bizim onlara uymamız gerekiyor aslında, onların bize
değil. Bizim jenerasyonumuz belki tek bir şeye daha fazla
odaklanırdı; genç nesil pek çok işi odaklanmadan yapıyor gibi
gözükürken, diğer yandan selfie’sini çekiyor, öbür taraftan
arkadaşına mesaj atıyor filan. Baktığımızda işler daha kötüye
de gitmiyor; eskiden ne ise o. Bir otantisite, bir nostalji
hissiyatıyla karşı tarafa baktığınız zaman şu an bu modern,
güzel ofiste bile olmamamız lazım, eskiden buralar dutluktu
muhabbetine dönüyor konu. Bakmayın, ben de çok sık
yapıyorum bunu, bu arada.
Şaka bir yana, yine de genç arkadaşlara şunu söyleyebilirim
belki. Bizim dönemimizde işletme okuyan birinin bulabileceği
en prestijli iş Arthur Andersen’e girebilmekti, hemen hemen
tüm dünyada böyleydi. Devir çok değişti, tabii ki hâlâ prestijli
bir meslek ama en popüler, en revaçta olan iş değil artık bu iş.
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Alper Yılmaz: EY’nin özellikle Türkiye’deki kısmına
baktığımda, zor günler de oldu ister istemez ama, daha
çok keyifli günler hatırlıyorum. Türkiye’de özellikle bu işi
yapan arkadaşlarımız dünyadaki meslektaşlarına göre daha
iyi okullardan, daha oturaklı bir formasyondan geliyorlar.
Ülke olarak bazı şeyleri geriden takip ediyor olsak da
mevzuat ve diğer bazı unsurların zorluklarına rağmen bu işi
burada yapmak çok daha keyifli bence. En azından benim
naçizane tecrübem diyelim. Bence burada çalışmak keyiflidir,
dostluklar güzeldir, ekip esprilidir, vergi gibi aslında sıkıcı
olması beklenen bir alanda bile gayet keyifli ve eğlencelidir
hayat. Burada çok güzel dostluklar oluşur.
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Ama özellikle giriş seviyesinde şunu söyleyebilirim; burası
bir okul aslında. Yani lisans seviyesindeki alınan eğitimin
bir devamı. Vergi dediğimiz işi ya da bağımsız denetim
işini okulda öğretemeyiz, öğretilmemeli de bence. Benim
okuduğum ve ders verdiğim okulların hiçbirinde müfredatta
bile yoktur, gerek de yok. Bu işin öğrenilebileceği tek yer
burası. Okulda teorisini, en alttaki felsefesini verebilirsiniz
çok temel bir seviyede. Ama şunu unutmamak lazım.
Üniversitenin amacı gençlere öğrenmeyi, sorgulamayı
öğretmektir. İş öğrenmek isteyen meslek yüksek okuluna
gitsin, üniversiteye değil. Nitekim Almanya’nın sistemi öyle.
Bir sürü üniversiteye gitmeyen kişi, lise sonrasında sadece bir
işte çalışarak üniversite denkliği alabiliyorlar. Mesela bizim
Adecco’daki Global CFO lise mezunuydu; Deutsche Bank’tan
denkleştirilmiş bir sertifikası vardı. Açıkçası pek çok doktoralı,
MBA’li CFO’dan da çok daha iyi bir yöneticiydi bilgisi ve
tecrübesi açısından.
Diyeceğim o ki, neticede burası bir okul, hem de çok iyi bir
okul. Diğer bölümler de eminim öyledir mutlaka, ama ben
vergiyi bildiğimden bizim bölüm için konuşuyorum. Üstatlar
olsun, daha genç kuşaklar olsun, burada geçirilecek 3-5
sene bir master seviyesinde eğitime denk bana kalırsa. O
yüzden profesyonel hayatlarına bu alanda devam etmek
istiyorlarsa belki de diğer tüm unsurları bir yana bırakıp
işe sebat göstermeleri gerekiyor. İlk 2 sene ister istemez
çıraklık seviyesinde geçiyor zaten. Ondan sonra yavaş
yavaş bilgi, tecrübe oturmaya, olgunlaşmaya başlıyor. Genç
arkadaşlara tek önerebileceğim, çok çalışmaları ve sebat
etmeleri. Dediğim gibi kendimi onlara önerilerde bulunacak
pozisyonda görmüyorum ama bunu söyleyebilirim belki.
Sebat gösterirlerse, zaten buradan ayrılan arkadaşlarımızın
nerelere gelebildiklerini görüyorlar ve onların da bu tarz
pozisyonlara gelememeleri için hiçbir neden yok. Başlarda
biraz, taşın altına elini koymak gerekiyor…

Bu şirkette ne öğrendin derseniz, bana kalırsa people
management en önde gelir herhalde. Hiçbir zaman çok iyi
bir insan yöneticisiyim diye bir iddiam yok ama bu kadar çok
kişinin, çeşitliliğin ve farklı seviyelerin olduğu ortamlarda
ister istemez yönetici olarak daha farklı bir şapka giymeniz
gerek, bir takım hassas dengeler var. O açıdan edindiğim
bazı tecrübeler çok önemli diye düşünüyorum. Bunları da
tamamen EY’de edindim diyebilirim. Bir yandan müşteriyi,
bir yandan personeli idare etmek ve bu ikisinin arasındaki
dengeyi sağlamaya çalışmak açısından EY çok güzel bir
tecrübeydi. Bir de EY Türkiye’nin güzelliği, buraya girdiğiniz
anda herkesin bu departmanı bir yerden bir yere getirmek
için sizi destekliyor olması. Mesela bizim ekip içinde hiç
kimsenin birbirine köstek olmaya çalıştığını görmedim. Fikir
ayrılıkları olabilir, birbirini seversin sevmezsin, ama genelde
herkes profesyonel davranır. Birbirine iş paslar, bir ortaklık
yapısının ancak bir arada çalışarak ayakta durabileceğinin
bilincindedir. O yüzden bu işi yapacaksam, burada yapmayı
isterim, ABD’de değil.
Mesela Times Square’deki ana binamızda EY’nin 5 bin kişilik
yeri vardır. Biz orada 9 bin kişi oturuyorduk. Hiç kimsenin
sabit yeri yok, saat 9’a kadar giriş yapmazsan ofis elden
gidiyor, partner bile olsan. Hemen başka biri oturuyor. O
kadar optimize etmişler ki çok ayrı bir ölçek bizdekine göre.
Diğer açılardan da orası buraya göre çok daha sert. Ben
burayı daha keyifli buluyorum açıkçası.
Unutamadığım anım… EY’de 2 Mayıs 2011 Pazartesi, işe
ilk başladığım sabah Tax PM toplantısına indik Beytem’de.
Ortada garip bir dil dönüyor, sürekli Osmanlıca kelimeler
falan. Matrah deniyor, mukteza deniyor, tahakkuk deniyor.
Ben Erdal Bey’e dönüp, dedim “matrah ne.” “Üstad” lafı
kelime dağarcığıma girmemişti daha o zaman. Bir anda
herkes patladı gülmekten, “adamı getirdik ABD’den, matrahın

Vergide Gündem: EY’de çalışmış olmanın size kattığı
deneyimlerden söz edebilir misiniz? Unutamadığınız bir anınız
var mı?
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Alper Yılmaz’ın ABD’de Kayique Records, Türkiye’de A.K. Müzik
tarafından yayımlanan ve büyük ilgi gören ilk albümü Clashes Eylül
2007’de dinleyicilerle buluştu.

Yılmaz’ın ikinci albümü Over the Clouds’ta da bestelerin ve düzenlemelerin tamamı kendisine ait.

ne onu bilmiyor” düşünsenize. “Kusuruma bakmayın, zaman
içinde öğreneceğim.” dedim. Öğrendim mi, halen tartışılır,
ama en azından matrahın ne olduğunu biliyorum!
Vergide Gündem: İş dışında en çok hangi aktivitelere zaman
ayırıyorsunuz? Çok etkilendiğiniz ve paylaşmak isteyeceğiniz
bir kitap ya da izlediğiniz bir film var mı?
Alper Yılmaz: Spor uzun süredir yapamıyorum maalesef.
Çok okurum ama. Ağırlıklı olarak estetik teorisi ve kuramı,
mimarlık, politika ve tarih. Geç dönem Osmanlı, erken dönem
Türkiye iyi çalıştığım bir dönemdir. Doktora tezi yazmam
gereken dönemde, 90’lı yılların ikinci yarısı, o konularda
okumaya başlamıştım ama o literatür halen kütüphanemde
baş köşededir. Müzik zaten hayatımın en önemli parçası, onu
iş dışı etkinlik olarak tanımlamıyorum. Son zamanlarda onun
dışında Murakami’nin kitaplarını çok fazla okudum. Daron’un
ilk kitabı, “Why Nations Fail”i okumuştum, ikincisini henüz
okuyamadım. Ama listede en önde…
Film olarak çok uzun süredir öyle süper keyif aldığım bir
film izlemedim açıkçası. Sanırım biraz eski kafalıyım sinema
konusunda. Benim için halen Fransız Yeni Dalga’sının (JeanLuc Godard, François Truffaut, Eric Romer gibi) ve aynı
dönem İtalyan sinemasının (Federico Fellini, Michelangelo
Antonioni gibi) yerini dolduracak bir şey çıkmadı. Onların
seviyesinde film uzun süredir görmedim belki de. En son
bir Güney Kore filmi seyrettim. “Parazit”, o güzeldi, tavsiye
ederim. Evimde 15-20 sene televizyon olmadı. Birinci Körfez
Savaşı’nda ABD ana akım medyasını protesto için bir sürü
arkadaş çöpe attık televizyonlarımızı. Çok dizici değilim
aslında ama en son Breaking Bad ve ondan türemiş Better
Call Soul diye iki dizi izledim, epey enteresan, belki de ABD
tarihinin en iyi dizilerinden deniyor. İngiliz dizileri de gayet
keyifli bence. En son Fleabag, Sex Education ve Life After
dizilerini izledim, çok iyilerdi. Fark etmişsinizdir, 24 yıl ABD’de
yaşamış olsam da pek Hollywood’cu değilim. Avrupa sineması
ve genel olarak renklerini çok daha fazla seviyorum...

Orijinal parçalardan oluşan Different City, Different Mood’da,
Yılmaz’ın yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden
Ercüment Orkut ve Volkan Öktem de yer alıyor.

Caz, rock, funk, çağdaş müzik ve rap’i birleştirerek daha önce pek
yapılmamış bir şeylerin denendiği bu proje adını da Bülent Somay’ın
‘Bir Şeyler Eksik’ adlı kitabından alıyor.
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Gümrükte Gündem
Sercan Bahadır

Ocak ayı "Gümrükte Gündem"i belirleyen en önemli konulardan birinin, Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türkiye’ye getirilen ihracat bedellerinin en az
%80’inin bir bankaya satılması zorunluluğunun kaldırılması olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. İlgili Tebliğ ile ayrıca, ihracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden
farklı bir döviz cinsindeki tutarın da bankaya yatırılmasına olanak sağlanmıştır.
Diğer taraftan, yeni yılla beraber Gümrük ve dış ticaret mevzuatında bazı değişiklikler
yapıldı. Yukarıda bahsi geçen ve öne çıkan diğer konulara aşağıda yer verilmiştir.

1. İran menşeli bazı eşyalara uygulanan korunma önleminin
uzatılmasına yönelik soruşturma açıldı.
24 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/3 ve 2019/4 sayılı İthalatta
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler ile aşağıdaki tabloda detayları verilen Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşyanın İran’dan ithalatında, İthalatta Korunma
Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8) kapsamında uygulanan korunma
önleminin uzatılması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma
açılmasına karar verilmiştir.
Tebliğ no

GTİP

Ticari tanım

Menşe

Sentetik ve suni devamsız lifler.
2019/3

5503.20.00.00.00

Sentetik devamsız lifler (karde
edilmemiş, taranmamış veya iplik imali
için diğer surette hazırlanmamış):

İran İslam
Cumhuriyeti

- Poliesterlerden
Plastikler ve mamulleri

2019/4

3920.20.21.00.19

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar,
filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz)
(diğer maddelerle takviye edilmemiş,
tabaka tabaka tertiplenmemiş veya
benzeri şekillerde birleştirilmemiş,
mesnetsiz):
- Propilen polimerlerinden olanlar:

İran İslam
Cumhuriyeti

- - Kalınlığı 0,10 mm.’yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
- - - - Diğerleri

2. Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun bazı
maddelerine istinaden soruşturma veya kovuşturmaya konu kara
taşıtlarının sahiplerine iadesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı.
24.12.2019 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanan 1844 sayılı Karar ile, Gümrük
Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun
geçici 11’inci maddesi ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak için öngörülmüş olan
başvuru sürelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.
Buna göre, Gümrük Kanunu’nun 235’inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma
kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen
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kara ulaşım araçları ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle başlatılan bir
soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş
kara taşıtları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvuru süresi 31/12/2019
tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

3. 4421.10.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan elbise askılarının
ithalatında gözetim uygulaması başlatıldı.
27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/10 sayılı İthalatta Gözetim
Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve
tanımı verilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim
kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

GTİP

Ticari tanım

4421.10.00.00.00

Birim gümrük kıymeti
(ABD Doları/Adet)

Elbise Askıları

2

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girmiştir.

4. Gümrük ve dış ticaret mevzuatında 01.01.2020 tarihi
itibarıyla bazı değişiklikler yapıldı.
a. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) kapsamında yer almayan ürünler için kapsam
dışı referans numarasının beyan edilme zorunluluğu getirilmiştir.
27.12.2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5)
ile
➢• Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi
Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı
dışında olması halinde,
➢• Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/
veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde,
➢• Ek-4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde;
Ek-5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde
kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde; Ek-6’da yer alan
hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde,
➢• Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması
halinde ve
➢• Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen
ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması
halinde;
gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kapsam dışı referans numaralarının
kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu durumda Ön Bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya
Uygunluk Yazısı düzenlenmeyecektir.
b. CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) ile şişme botlara ilişkin bildirimlerin Ulaştırma ve
Alt Yapı Bakanlığına iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.
2020/9 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre ithal edilmiş ürünün
GTİP’inin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi
halinde; “şişme botlar” hariç keyfiyetin ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına bildirileceği; şişme botlara ilişkin bildirimlerin ise Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığına yapılacağı açıklanmıştır.
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c. 4703 Sayılı Kanun kapsamındaki İdari Para Cezaları 2020 yılı yeniden değerleme
oranında güncellenmiştir.
27.12.2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari
Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ’de (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2020/13) 2020 yılı yeniden değerleme oranının %22,58 olduğu açıklanmıştır.
01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni
ceza miktarları aşağıda belirtilmiştir:
4703 Sayılı Kanun’un 12’nci
maddesinin birinci fıkrasının;

Alt limit (TL)

Üst limit (TL)

a. bendinde öngörülen ceza miktarı

6.943

86.806

b. bendinde öngörülen ceza miktarı

32.986

434.036

c. bendinde öngörülen ceza miktarı

6.943

130.209

d. bendinde öngörülen ceza miktarı

6.943

43.402

e. bendinde öngörülen ceza miktarı

3.471

69.445

f. bendinde öngörülen ceza miktarı

17.361

130.209

g. bendinde öngörülen ceza miktarı

79.862

199.656

f. bendinde öngörülen ceza miktarı

17.361

43.402

d. Sağlık Bakanlığı’nca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/20) kapsamında alınan kontrol belgesinin
düzenlenmesi ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
27.12.2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili Tebliğ’de, Kontrol
Belgesi’nin, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge
doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebileceği
belirtilmiştir.
Ayrıca, Tebliğ'in Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılan tıbbi
müstahzarların/ürünlerin ithalatının gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde
gümrük beyannamesi örneğinin ve fatura örneğinin Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletilmesi ve Özel Tıbbi Amaçlı Gıda (ÖTAG) terkibinde bulunan
hammadde/maddeleri ve yardımcı madde/maddeleri ithal eden üreticinin, ithalatın
gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve
Ek-5’teki bilgi formunu Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi
zorunlu hale gelmiştir.

5. Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açıldı.
31 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanan ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe
giren Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar’da (Karar No: 1953), ilgili Karar’ın ekinde yer alan tablodaki gümrük tarife
pozisyonu (GTİP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15.02.2021
tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve
gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açıldığı belirtilmiştir.
Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı tarafından (İthalat Genel
Müdürlüğü) ithal lisansının düzenlenmesi ve bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya
ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş
olması gerektiği açıklanmıştır.

6. Gümrük mevzuatı kapsamında 2020 yılında uygulanacak bazı
tutarlar güncellendi.
31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 163) ile 512 sıra numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca
%22,58 olarak belirlenen 2019 yılı yeniden değerleme oranı baz alınarak; Gümrük
Kanunu’nda yer alan usulsüzlük cezası, Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Karar’da yer alan çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’ndeki
geri verme ve kaldırma işlemleri için azami tutarlar yeniden belirlenmiştir.
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Mevzuat bilgisi
Gümrük Kanunu

Madde 241/1
Usulsüzlük cezası

Mevcut durum

Yeni düzenleme

130,00 TL

159,00 TL

12,00 TL
28,00 TL

14,70 TL
34,32 TL

28,00 TL
44,00 TL

34,32 TL
53,93 TL

226.000,00 TL

277.000,00 TL

Madde 122/1-b
Gümrük Kanunu’nun
Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında
Karar

- İhracat için fazla çalışma
ücreti
- Diğer işlemler
Madde 122/1-b
- İhracat için fazla çalışma
ücreti
- Diğer işlemler
Madde 500/1-a
Gümrük müdürlüklerinin geri
verme ve kaldırmaya yetkili
olduğu azami tutar

Gümrük Yönetmeliği

Madde 500/1-b
Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerinin geri verme
ve kaldırmaya yetkili olduğu
azami tutar

1.157.000,00 TL 1.418.000,00 TL

Madde 500/1-c
Ticaret Bakanlığı’nın geri
verme ve kaldırmaya yetkili
olduğu asgari tutar

1.157.000,00 TL 1.418.000,00 TL

Madde 584
Usulsüzlük cezası

130,00 TL

159,00 TL

7. 2020 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
yayımlandı.
31.12.2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlanarak, Tebliğin Ek-1 ve Ek-2 numaralı eklerinde verilen Gümrük Müşavirliği
Asgari Ücret Tarifesi (Ek-1) ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ücret Tarifesi (Ek-2)
güncellenmiştir.
Ayrıca, Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f), (h) ve (i) bentlerinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
Madde/
fıkra-bent

Değişiklikten önce

Değişiklikten sonra

5/1-ç

Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13
hizmet kodu kapsamında toplam
müşavirlik ücretinin 4.000 TL'yi aşması
halinde, aşan kısma ait tutar tarafların
anlaşmasıyla belirlenir.

Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13
hizmet kodu kapsamında toplam
müşavirlik ücretinin 7.000 TL'yi
aşması halinde, aşan kısma ait tutar
tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

5/1-f

Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm
belgelerin ücretleri (beyanname,
dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi,
tahlil formu vb.) yükümlü tarafından
karşılanır.

Gümrük işlemlerinde yükümlü adına
kullanılan basılı ve/veya elektronik
ortamda bulunan tüm belgelerin
ücretleri (beyanname, dolaşım
belgesi, menşe şahadetnamesi,
tahlil formu ve benzerleri) yükümlü
tarafından karşılanır.

5/1-h

Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan
hizmetler tarafların karşılıklı
anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca
uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda
Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan
ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine
hizmetlerin ücretleri tarafların
başvurulur. Gümrük Müşavirleri
karşılıklı anlaşmasına bağlıdır.
Derneklerince verilecek ortak görüş
dikkate alınarak bağlı bulunulan
Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf
konusu husus sonuçlandırılır.

5/1-i

Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda
kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar
uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise
ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.
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Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8,
İTH-14, TR-2, TR-4 ve ANT-4 hizmet
kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet
hizmete kadar uygulanır. 10 adedi
aşan kısım için ise ücret tarafların
anlaşması ile belirlenir.

27

8. Ozon Tabakasını İncelten ve Florlu Sera Gazlarının İthaline
İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı.
31 Aralık 2019 tarihli 3. mükerrer Resmî Gazete’de Ozon Tabakasını İncelten Maddeler
ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14) yayımlandı.
Tebliğ’de yer alan ithali yasak eşya kapsamında değişiklik yapılmış olup, Ek-7’de belirtilen
eşya için, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar haricinde, tek kullanımlık
basınçlı kaplar içerisinde yapılan ithalatının 4 Ocak 2020 itibarıyla yasak olduğu
açıklanmıştır.
Diğer yandan, 2903.71.00.00.00 GTİP'li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı
yapılacak ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olup, 2020
yılı için verilecek toplam izin miktarı 100 tona düşürülmüştür.
Ayrıca ilgili Tebliğ’e florlu sera gazları ve diğer florlu maddeler kapsamında yer alan eşya
tanımı ile GTİP’leri eklenmiştir.

9. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara
İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)’de değişiklik
yapılmasına dair tebliğ yayımlandı.
31 Aralık 2019 tarihli 5. mükerrer Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 201832/48) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) yayımlandı.
Yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
• İlgili Tebliğ’in üçüncü maddesinde yer alan ihracat bedellerine ilişkin bedellerin en
az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu kalkmıştır.
• İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden
itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, ihracat bedelinin vade
bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
• İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir döviz cinsindeki tutarın
da bankaya yatırılmasına olanak sağlanmıştır.
• Tebliğ’in 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, dış ticaret mevzuatı hükümleri
çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve
ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal
bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenmesine karar verilmiştir.
• Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
-		 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan
bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına
bakılmaksızın,
-		 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini
aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı
olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları
doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,
-		 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9’uncu maddede belirtilen
mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle
beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi
Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,
terkin edilmek suretiyle kapatılmasına karar verilmiştir.
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10. Hariçte İşleme Rejimi uygulamasında düzenlemeler yapıldı.
31 Aralık 2019 tarihli 5. mükerrer Resmî Gazete’de Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nde
(İhracat: 2007/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/10) yayımlandı.
İlgili Tebliğ ile birlikte, Hariçte İşleme İzin Belgesi alabilmek üzere Bakanlığa yapılan
başvurular, hariçte işleme izin belgesi için yapılan başvuruların reddi veya kabulü,
firmaların belge için revize talebi, belge taahhüdünün kapatılması vb. konularda
müracaatların DYS (Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacağına
ilişkin hususlar duyurulmuştur.
Aynı Tebliğ’in ekinde yer alan hariçte işleme izin belgesi almak için gerekli bilgi ve
belgeler değişmiş olup; yukarıda bahsedilen değişiklikle de bağlantılı olarak ilgili Tebliğ
ekinde bazı dokümanlar uygulamadan kaldırılmıştır.

11. Gazla çalışan su ısıtıcılar, alüminyumdan mesnetsiz
yapraklar ve şeritler ve laminat parkelerin ithalinde uygulanacak
anti-damping önlemine ilişkin tebliğler yayımlandı.
4 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de aşağıda yer verilen Tebliğler yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir:
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/33) ile birlikte Çin Halk
Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan
“gazla çalışan anında su ısıtıcılar (şofbenler)” ürününe ilişkin dampinge karşı önlemin
aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Eşyanın
tanımı

GTİP

Gazla çalışan
8419.11.00.00.00 anında su
ısıtıcılar

Menşe ülke

Çin Halk
Cumhuriyeti

Dampinge karşı
önlem
(CIF bedelin %)

Firma
Guangdong Vanward
New Electric Co. Ltd.

%53,41

Zhongshan Vatti Gas
Appliance Stock Co.
Ltd.

%51,38

Guangdong Macro Gas
Appliance Co. Ltd.

%43,12

Ariston Thermo China
Co. Ltd.

%20,12

Diğerleri

%59,65

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/34) ile birlikte Çin Halk
Cumhuriyeti menşeli 7607.11 ve 7607.19 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan
“alüminyumdan mesnetsiz folyolar” ürünlere yönelik yürürlükte bulunan dampinge
karşı önlemin, aşağıdaki biçimde yürürlükte kalmasına karar verilmiştir.
GTİP

Eşyanın tanımı

Kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen,
haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme
7607.11
tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz
yapraklar ve şeritler

Menşe ülke

Dampinge karşı önlem
(CIF bedelin %)

Çin Halk
Cumhuriyeti

%22

7607.19 Diğerleri

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/36) ile birlikte Çin
Halk Cumhuriyeti ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11,
4411.92.90.00.11, 4411.93.90.00.11 tarife pozisyonları altında sınıflandırılan
“laminat parke” ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, aşağıdaki şekilde
yürürlükte kalmasına karar verilmiştir.
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Eşyanın
tanımı

GTİP

Menşe ülke

Firma
Falquon GmbH

Dampinge karşı
önlem
(CIF bedelin %)
0 ABD Doları/m²

Kronotex GmbH & Co. KG 0,30 ABD Doları/m²

Almanya

4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11 Laminat
4411.92.90.00.11 Parkeler
4411.93.90.00.11

Egger Holzwerkstoffe
Wismar GmbH

0,33 ABD Doları/m²

Classen Industries GmbH

0,31 ABD Doları/m²

MeisterWerke Schulte
GmbH

0,53 ABD Doları/m²

Diğerleri

1,05 ABD Doları/m²

Jiangsu Lodgi Woods
Industry Co. Ltd
Changzhou Lingdian
Woods Co. Ltd
Çin Halk
Cumhuriyeti

Changzhou Dongjia
Decorative Materials Co.
Ltd

1,60 ABD Doları/m²

Changzhou Ou Qiang
Wood Industry Co. Ltd
Jiangsu Zhongxin Desai
Wood Product Co. Ltd
Diğer Firmalar

2,40 ABD Doları/m²

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/37) ile birlikte Çin Halk
Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvan’ı menşeli
5407 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş
mensucat (giyim için olanlar)” ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı
kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmasına karar
verilmiştir.
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/38) ile birlikte Malezya
menşeli/çıkışlı 5407 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten
dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında re ’sen yapılan incelemeler
sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmasına karar
verilmiştir.

12. Çin menşeli cep çakmakları ve gaz haznesi ithalinde
uygulanacak anti-damping önlemine ilişkin Tebliğ yayımlandı.
7 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/35) ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti menşeli
9613.10.00.00.00, 9613.20.00.00.11, 9613.20.00.00.19 ve 9613.90.00.00.11
GTİP’leri altında yer alan eşyalara yönelik yürütülen nihai gözden geçirme
soruşturmasının tamamlanması neticesinde, dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda
gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
GTİP

Eşyanın tanımı

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep
çakmakları

Ateşleme sistemi elektrikli
9613.20.00.00.11 olanlardan yalnız plastik gövdeli
doldurulabilen gazlı cep çakmakları
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9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme Sistemli olanlardan
doldurulabilen gazlı cep çakmakları

9613.90.00.00.11

Plastikten gaz haznesi (gaz içersin,
içermesin)
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Menşe ülke

Çin Halk
Cumhuriyeti

Dampinge karşı
önlem miktarı

0,05 ABD Doları/Adet

0,02 ABD Doları/Adet

13. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine kuru soğan ile taze veya
soğutulmuş patates eklendi.
7 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/1 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile
birlikte, İhracat 96/31 sayılı Tebliğ ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar
Listesine 25’inci ve 26’ncı sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir:
Madde

İzin veren kurum

Yasal dayanak

Tarım ve Orman Bakanlığı

06.01.1996 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı
İhracat Rejimi Kararı

26- "07.01.90 GTİP'li
Taze veya Soğutulmuş
Tarım ve Orman Bakanlığı
Patates (tohumluk hariç)"

06.01.1996 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı
İhracat Rejimi Kararı

25-"0703.10.19.00.11
GTİP'li Kuru Soğan"

14. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin yazı
yayımlandı.
10.01.2020 tarihinde, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel
Müdürlüğü tarafından, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari
Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ ile ilgili olarak dağıtımlı yazı yayımlanmıştır.
Mezkur yazıda, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari
Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca,
sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü
Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi
firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında
uygulanabilen indirimlerin, sadece İHR-1 (Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil))
hizmet kodu için değil, tüm ihracat işlemleri hizmet kodlarında yer alan hizmet kodları
için uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

15. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
14 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki kimi değişikliklere aşağıda yer
verilmiştir.
• Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün görüşülecek birden fazla uzlaşma
talebinin tümü için bir uzlaşma komisyonu oluşturulurken; Yönetmelik ile birlikte, aynı
gün yapılacak uzlaşma görüşme sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde, en fazla
iki adet uzlaşma komisyonunun oluşturulacağı,
• İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma
mahsus taşıtlarla ilgili olarak, aracın Türkiye’den çıkışı sırasında rejimine ilişkin
hükümlerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, çıkış gümrük idaresince
düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması
durumunda yedinci fıkra hükmünün uygulanamayacağı ve yükümlünün uzlaşma
talebinin derhal sonuçlandırılacağı,
• Yönetmelik’in 9’uncu maddesinde yer alan tutarların 500.000 TL yerine 750.000 TL
olarak değiştirildiği,
• Uzlaşma talepleri, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm
para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun
242’nci maddesinde belirtilen on beş günlük itiraz süresi içinde yapılacağı,
• Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük
idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak
düzeltilmiş karar gerekçesi ile birlikte yükümlüye tebliğ edileceği ve uzlaşma
görüşmelerinin düzeltilmiş tutar üzerinden yapılacağı,

Şubat 2020

31

• Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, uzlaşmanın vaki
olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, sürenin
kaldığı yerde değil; tebliğ tarihinden itibaren işlemeye devam edeceği, ayrıca süre
bitimine üç gün yerine beş günden az kalmış olması halinde sürenin beş güne
tamamlanacağı,
• Aynı maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile süresi içinde uzlaşma talebinde
bulunan yükümlünün, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi
yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini
yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan
feragat edebileceği,
• 25’inci maddesi ise uzlaşmaya konu edilen alacakların, uzlaşma başvurusundan
feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya
temin edilememesi halinde Kanunun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraza konu
olabileceği, itirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ
tarihinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için
uzlaşma talebinde bulunulabileceği
açıklanmıştır.
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Çalışma Hayatında Gündem
Dr. Hakkı Demirci

Çok değerli okuyucularımız; öncelikle hepinize güzel bir yıl, güzel bir çalışma hayatı
diliyorum. 2020 yılının ocak ayında çalışma hayatımız bakımından gündemi belirleyen
husus yine muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) olmuştur. Teknik kapasitenin
yeterliliği ve mevzuatın uyumlaştırılması kapsamında yapılan hazırlıklar hem Gelir
İdaresi hem de SGK açısından önemli bir sınav olacaktır. Bunun dışında şirketlerin
muhasebe-İK birimleri ile bildirimlere aracılık sağlayan SMMM’ler de bu dönemde
yeni sisteme adapte olmak için yoğun bir mesai harcamaktadırlar. Geçişin sağlıklı
yapılabilmesi adına pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Bu kapsamda bizler de bu
sayımızda, görsel anlatıma da yer vererek siz okuyucularımıza bu süreçte daha fazla
destek sağlamaya çalışacağız.

A. Mevzuat düzenlemeleri
Ocak ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önce 122 nolu sirküler ardından
da yeni beyanname kılavuzları yayımlanmıştır (https://www.gib.gov.tr/).
1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması ile ilgili olarak 122 numaralı
Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı.
Yeni sirküler ile sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B
kodlu MPHB” için ayrı şifre ve parola alınmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır.
13 Ocak 2020 tarihli ve 122 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına
göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet
erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve
sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim
ödeme gün sayılarını 1003B beyanname kodlu muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması
suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.
2. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin hazırlanan kılavuzlar
yayımlanmıştır.
GİB internet sitesinde 22.01.2020 tarihinde yapılan duyuruda;
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020
dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye
genelinde uygulamaya geçtiği;
- Anılan beyannamenin kullanılmasına ilişkin olarak GİB ve Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından ortak olarak hazırlanan kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.
html adresinden ulaşılabileceği ve ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesine
ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” alanına soru ve cevapların da eklendiği,
belirtilmiştir.
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B. Genel olarak 1003A ve 1003B kodlu
beyannamelerin doldurulması ve sisteme
gönderilmesi

•
➢ Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışında kalan
Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine
getirilmesi gereken yükümlükler için şifre verilmeye devam
edilecektir.

Bu başlık altında kılavuzlardan derlenen görsellerde kullanılarak
her iki beyannamenin özellikleri, doldurulması ve sisteme
gönderilmesi (özellikle SGK işlemleri yönü ile) işlenmiştir.

•
➢ SGK altyapısında «E-BİLDİRGE» ara yüzü dışındaki tüm
ekranlar kullanılmaya devam edilecektir.
2. 1003B kodlu muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

1. Genel bilgiler

a. Genel olarak

a. Kapsama girenler
•
➢ 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9’uncu maddesi
kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar.
•
➢ Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar (Sandık
personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler).
b. Verileceği yer ve verilme süresi
Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için: Ücret
ödemeleri üzerinden kesilen vergilere ilişkin ödeme veya
tahakkukun yapıldığı yer Vergi Dairesi.
Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmayanlar için:
İkametgahlarının (gerçek kişiler) veya Kanuni merkezin/işyerinin
bulunduğu yer Vergi Dairesi.
Verilme süresi: İlgili ayı takip eden ayın 26. günü saat 23:59’ a
kadar.
c. Birden fazla şubesi olan ve bu şubelerde sigortalı
çalıştıran mükellefler
• Şubelerdeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı
olduğu vergi dairesine
• Şubenin ücretleri şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu
yer vergi dairesine (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil
numarası belirtilerek)

•
➢ 340 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV
- Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler”
bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler diledikleri
takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri
üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve
kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme
gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
•
➢ Bu mükellefler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi
kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri
1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile
beyan etmeye devam edeceklerdir.
b. İkinci şifre uygulaması
•
➢ 13/01/2020 tarih ve 122 numaralı Vergi Usul Kanunu
Sirküleri ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine
İlişkin Talep Formu” (Ek-1) ile bağlı oldukları vergi dairesine
müracaat ederek mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak
“MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve
şifre alabileceklerdir.
•
➢ Kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf
mükellef veya kanuni temsilciye teslim edilecektir.

• Ayrıca bankalar tarafından, Türkiye genelindeki tüm
şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların
prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait
kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir muhtasar ve
prim hizmet beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığına beyan edilecektir.

•
➢ Talep formu mükellef veya kanuni temsilci tarafından
imzalanacaktır. Ancak formun bu kişiler tarafından bizzat
vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde; ilgili vergi
dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı
kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince,
noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kıldıkları kişiye
verilmesini talep edebileceklerdir.

d. Beyannamenin özellikleri

c. Beyanname gönderme ve görüntüleme yetki tablosu

•
➢ İşveren statüsündeki her mükellef aylık MPHB beyannamesi
verecektir.
•
➢ Sigortalı çalışanı bulunmayan mükellefler isterlerse 3’er aylık
dönemlerde beyanname verebilirler.
•
➢ SGK’ya artık e-bildirge verilmeyecektir.
•
➢ SGK tahakkuklarına damga vergisi uygulanmayacak, sadece
muhtasar tahakkukuna damga vergisi uygulanacaktır.
•
➢ E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayrı bildirim
vermekte iken MPHB bildiriminde bütün işyerleri ve çalışanlar
tek tabloda alt alta işyeri numaraları yazılarak bildirilecektir.
•
➢ Vergi ve sigorta primi ödeme sürelerinde değişiklik yoktur.
•
➢ Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda
gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin
işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır.

Genel e-Beyanname
gönderme şifresi

Ücrete ilişkin
alınan şifre

Ücrete ilişkin MPHB
(1003B) dışında kalan
Gönderilebilecek
Gelir, Kurum, KDV,
beyannameler
Damga, MPHB (1003A)
vb. tüm beyannameler

Yalnızca ücrete
ilişkin MPBH
(1003B)

Kullanıcı kodu
sayısı

Yalnızca tek kullanıcı
alınabilir

Mükellefiyetli
şubelerin her biri
için ayrı bir kullanıcı
alınabilir

Görüntleme
yetkisi

Sigortalılara ilşkin prim
ve hizmet bölümü hariç
Yalnızca ücrete
olmak üzere ücrete ilişkin
ilişkin MPHB
MHPB (1003B) ve diğer
(1003B)
tüm beyannameleri
görüntüleyebilir
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3. Vergilendirme dönemi
İşçi çalıştıran mükellefler için muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur. Şöyle ki;
•
➢ Her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini hem
de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler.
•
➢ Her ay beyanname verdikleri halde, beyannamenin vergi
kesintilerine ilişkin bölümünü mart, haziran, eylül ve aralık
aylarında olmak üzere üç aylık olarak beyan edebilirler. Ancak
bu mükellefler muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin prim
ve hizmete ilişkin bölümünü her ay beyan etmek zorundadır.

4. Mükellefiyet açtırma
•
➢ Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar
ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç
ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler
bu beyanlarını Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile
yapabilmek için “0003 Gelir Stopaj Mükellefiyeti” tesis etmek
zorundadır.
•
➢ 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesini elektronik ortamda gönderme yetkisi
bulunanlar merkez işyeri haricinde mükellefiyet kaydı bulunan
şubeleri için de 0095 kodlu mükellefiyet tesis ettirmek
şartıyla 1003B için ikinci bir şifre alabilirler.
•
➢ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi genel tebliği ile
meslek mensuplarına 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yeni
sorumluluklar getirilmiştir.
•
➢ Bu nedenle;
•
➢ 18.02.2017 tarihinden önce yapılan aracılık
sözleşmelerinin güncellenmesi gerekmektedir!

	
  

5. Beyanname düzenleme platformları
•
➢ Beyanname Düzenleme Programı
•
➢ Internet Vergi Dairesi Online Beyanname
•
➢ Defter Beyan Sistemi mükellefleri için DBS sistemi üzerinden
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E-beyanname	
  kullanıcısı	
  
olan	
  mükellefler;	
  
kullanıcı	
  kodu	
  ve	
  
şifresini	
  kullanarak	
  
elektronik	
  ortamda	
  
göndermeye	
  
başlayabilecekler.

6. SGK bildirimleri

çalıştırıldığında;
• 6 sigortalı 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun türü,

a. Sigortalı bildirimleri

• 1 sigortalı 2 nolu belge türü,
• 4 sigortalı 1 nolu belge türü ve 06111 sayılı kanun türü,
sigortalı bazında aynı beyannamede asıl seçeneği belirtilerek
bildirilecektir.
b. Tahakkuk nedenleri
•
➢ Bu bölümde 32 sütun vardır.
•
➢ İşyerlerinde çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgileri ile
birlikte çalışanın ilgili döneme ait gelir vergisi matrahı, asgari
geçim indirimi, engellilik oranı ve gelir vergisi kesintisi vb.
tutarlarını içerecektir.
•
➢ Her personel için sütunların tamamı doğru ve eksiksiz
doldurulmalıdır.
•
➢ Ülke düzeyinde birden çok merkez /şube işyerleri alt alta bu
bölümde bildirilecektir.
•
➢ Bu bölüme veriler txt formatında yüklenecektir.
Örnek: Ocak/2020 döneminde
• 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6,
• Sosyal güvenlik destek primine tabi 1,
• 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesine istinaden
tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı

Yeni beyannamede en önemli yeniliklerden biri tahakkuk
nedenleri sekmesidir. 21 farklı tahakkuk nedeni tespit edilmiştir.
Sigortalıların her biri için bunlardan uygun olanının seçilmesi
gerekmektedir.
A-V harf aralığındaki kodların temsil ettiği 21 farklı tahakkuk
nedeni seçilebilecektir.
Örnek:
İlgili aya ilişkin yasal süresi içerisinde verilen prime esas kazanç
ve hizmet bilgileri için tahakkuk nedeni olarak A-Yasal Süresinde
Verilme seçilecektir.
Örnek:
Sigortalılar için seçilen belge türünün ve/veya teşvikle ilgili
kanun numarasının hatalı olması halinde belge türünü ve/veya
kanun türünü değiştirmek için tahakkuk nedeni olarak D-Belge
türü ve/veya Kanun türü değişikliği seçilecektir.

Tahakkuk nedeni
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

P
R
S
T
U
V

Yasal süresinde verilme
Yasal süresi dışında verilme
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi
Belge türü ve/veya Kanun türü değişikliği
30 günden az bildirilen sürelere ilişkin verilme (5510/86-5.Md.)
Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları
Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle
Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde iş sözleşmesinin mahkemelerce Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aykırı bulunması ve toplu iş
sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farkları
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile özel sektğre ait işyerlerinde sendikalara üye
olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farkları
Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen sigortalı personel için vizenin
gecikmesine bağlı olarak aylık veya ücretler
Bir aydan fazla istiharat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine
dayanılarak istiharatli bulunulan süre için ücret ödenmesi
4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca işe iade
İdare mahkemesi kararlarına göre göreve iade edilen personele ücret ödemesi
Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret
niteliğinde ödeme yapılması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan
ödeme
Toplu iş sözleşmesine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin
mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemeler
Mahkemelerce verilen kararlar
Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından
yapılan tespitler
Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve inceleme
Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler
Sadece prime esas kazançların eksik bildirilmesi

•
➢ Yasal süresi içerisinde verilmiş sayılan hallere ilişkin (F-P arasındaki) tahakkuk nedenlerinin seçilebilmesi için gerekli olan evraklarla
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvurulacaktır.
•
➢ E ile R- V arasındaki tahakkuk nedenlerinin seçilebilmesi için tanımlama yapılması gerekmektedir. Bu tanımlama işveren,
sigortalının gerekli evraklarla başvurması ile yapılabileceği gibi, Kurum tarafından da yapılabilecektir.
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c. Tahakkuk dönemi – Hizmet dönemi
Yukarıdaki tablodaki F-P dışındaki tahakkuk nedenleri için
hizmetin ait olduğu dönem tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır.

•
➢ Beyanname göndermek üzere İnternet Vergi Dairesi
e-Beyanname bölümüne veya Internet Vergi Dairesi
Beyanname İşlemleri bölümüne kullanıcı kodu, parola ve şifre
ile giriş yapılmalıdır.

Örnek:
2020 Şubat ayına ilişkin 26/3/2020 tarihine kadar verilmesi
gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tahakkuk
dönemi ve hizmet dönemi 2020/Şubat seçilecektir.
Yasal süresinde verilmiş gibi sayılan haller için tahakkuk
dönemi beyannamenin verildiği dönem, hizmet dönemi ücret
farkı veya ödemenin yapılması gereken dönem seçilecektir.
Örnek:
Ayın1 i ila 30 arasında ücret alan sigortalılara ilişkin
12/11/2020 tarihinde imzalanan ve 2020 ocak ila haziran
aylarına ait toplu iş sözleşmesi için tahakkuk nedeni F, tahakkuk
dönemi 2020/Kasım, hizmet dönemleri 2020 Ocak ila Haziran
ayları olacaktır.

•
➢ Sisteme gönderilen beyanname “Kontrol Et” butonu ile
kontrol edilecektir.

Hizmet döneminin 2019 Aralık ve önceki dönemlere ait
olması halinde e-bildirge v.2 üzerinden bildirim yapılacak,
2020/Ocak ve sonrası olması halinde Muhtasar ve Prim ve
Hizmet Beyannamesi kullanılacaktır.

7. Beyannamenin gönderilmesi,
a. Paket oluşturma
•
➢ Herhangi bir platformda hazırlanan beyanname dosyası
xml formatında kaydedilir ve sıkıştırılarak paketlenir. Paket
büyüklüğü en fazla 15 MB olmalıdır.

•
➢ Yukarıdaki örnekte vergi bildirimlerine ilişkin tahakkuk satırı
“onay bekliyor” durumdadır.
•
➢ Sigortalılık bildirimlerine ilişkin ise bir adet tahakkuk oluşması
beklenmekte ancak kontrol işleminin devam etmekte olduğu
görülmektedir.
•
➢ Bu aşamanın geçilmesi (SGK KONTROL KISMI) beyannamenin
onayı bakımından kritik olacaktır.
b. Paket gönderme

•
➢ Yukarıdaki örnekte vergi bildirimlerine ilişkin tahakkuk satırı
“onay bekliyor” durumdadır.
•
➢ Sigortalılık bildirimlerine ilişkin ise bir adet tahakkuk oluşması
beklenmekte ancak kontrol işleminin devam etmekte olduğu
görülmektedir.
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•
➢ Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi İnternet Vergi Dairesi
altyapısında tek onay ile gönderilecektir.

•
➢ Buradan tahakkuk fişi ve hizmet listesi dökümü alınabilecektir.
•
➢ Onaylama sonrasında vergi tahakkuku için bir adet, SGK
bildirimleri için ise her işyeri, belge türü ve kanun numarası
için ayrı ayrı olmak üzere bir veya birden fazla tahakkuk fişi
oluşacaktır.
Örnek:
1234567890 vergi kimlik numarası altında 1 adet işyeri
bulunan (A) işvereni tarafından tüm sigorta kollarına tabi 8 ve
sosyal güvenlik destek primine tabi 1 olmak üzere toplam 9
sigortalının bildiriminin yapılması halinde;
•
➢ Vergi kesintisine ilişkin bilgilerin,
•
➢ Prime esas kazanç ve hizmete ilişkin bilgilerin hatalı olmaması
halinde beyanname gönderilebilecektir.
Bu durumda, vergi kesintisine ilişkin 1 adet, 5510 sayılı Kanuna
göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin 2
adet tahakkuk fişi düzenlenecektir.
Örnek:
1 nolu örnekte;
•
➢ Vergi kesintisine ilişkin bilgiler ile tüm sigorta kollarına tabi
8 sigortalının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin hatalı
olmadığının,
•
➢ 1 adet sigortalının prime esas kazanç ve hizmete ilişkin
bilgilerin hatalı olduğunun saptanması halinde;
1’inci alternatif
Hata tespit edilmeyen bilgiler onaylanarak beyanname
gönderilebilir.
Bu durumda 1 adet sigortalı için düzeltme beyannamesi
verilmesi gerekecektir.
2’nci alternatif
1 adet sigortalıya ilişkin hatalar düzeltildikten sonra beyanname
yeniden sisteme gönderilip tekrar kontrolden geçirilir.
Gelecek sayımızda, düzeltme ve kanuni süresinden sonra
verilen beyannameler işlenecektir.
Şubat 2020

39

Dünyadan Vergi Haberleri
Elif Karaca

Davos’ta bu yılın en sıcak gündem
maddesi dijital vergilendirmeydi
Son dönemin popüler konusu olan dijital hizmetlerin vergilendirilmesi, bu yılki
Davos toplantılarında da en sıcak gündem maddesi olarak karşımıza çıktı. İsviçre'nin
Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu tüm dünyadan siyaset ve
iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, zirvenin en çok konuşulan diğer
konuları da iklim değişikliği ve cinsiyet eşitsizliğiydi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan zirvenin ilk gününde gelen açıklama,
ABD Başkanı Donald Trump ile 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı alındığı
yönündeydi. Bu açıklamayla birlikte, Fransa’nın Temmuz 2019’da yasalaşan yüzde
3’lük dijital hizmetler vergisini uygulamayı 2020 sonuna kadar durdurması, ABD’nin
ise karşılığında Fransız ürünlerine vergi tarifesi uygulamayı askıya alacağı beklentisi
gündeme geldi. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gümrük
vergilerini önlemek için, Trump ile dijital vergi konusunda her iki tarafın da lehine
olacak bir anlaşma üzerinde çalışacaklarına dikkat çekiyordu. Fransız basınında ise iki
liderin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) önderliğinde yıl sonuna kadar
uzlaşma sağlayacakları yönünde haberler yer aldı.
Fransa: Geri adım atmadık
Davos’taki toplantılar kapsamında ABD’li mevkidaşı Steven Mnuchin ile bir araya
gelen Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise yaptığı açıklamayla biraz daha kararlı
bir tutum ortaya koydu. Le Maire, OECD nezdinde uluslararası bir anlaşma sağlanana
kadar dijital vergi konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Fransız bakanın
açıklamasına göre, Fransa 2020 sonuna kadar dijital hizmetler vergisi
tahsilatı yapmayacak, ancak yıl sonuna gelindiğinde eğer hala OECD
nezdinde bir anlaşma sağlanamamışsa, şirketler bu süre içerisinde
tahakkuk eden vergiyi daha sonra ödeyecek. Bu arada, dijital
hizmetler vergisi Fransa’nın ardından son olarak 1 Ocak 2020
itibarıyla İtalya’da da yasalaştı.

40

Şubat 2020

ABD eyaletlerinde de başladı
ABD’de Trump yönetimi, Amerikan sermayeli teknoloji devlerine vergi uygulayan
ülkelere cephe alırken, aynı trend ABD’nin kendi eyaletleri içinde de görülmeye
başladı. Demokrat Partili senatörler Bill Ferguson ve Mike Miller tarafından sunulan
bir tasarının yasalaşması durumunda, Maryland dijital platformlar üzerinden
elde edilen reklam gelirlerini vergilendiren ilk ABD eyaleti olacak. Vergi oranı,
şirketlerin yıllık brüt hasılatına bağlı olarak yüzde 2,5 ile yüzde 10 arasında
değişecek. Maryland’in yanı sıra New York eyaletinde de benzer bir çalışmanın
yürütüldüğü biliniyor. Ancak gerek akademik çevrelerde gerekse vergi uzmanları
arasında paylaşılan görüşler, bu doğrultuda bir girişimin hem eyaletler arası hem de
uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği yönünde. EY’nin Washington D.C. ofisinde
görevli dolaylı vergi politikaları lideri Steve Wlodychak, tasarının İnternet Vergi
Özgürlüğü Yasası olarak bilinen ITFA’ya aykırı olduğunu, eyaletlerin internetteki
aktiviteyi, gerçek dünyadaki benzer aktiviteden farklı şekilde ele alamayacaklarını
söylüyor.
Uzmanlara göre tasarı Maryland eyaleti yasalarının yanı sıra, elektronik ticarete
karşı ayrımcılık niteliğindeki vergileri yasaklayan ve 2016’da yürürlüğe giren
federal yasayı da ihlal ediyor. ABD eyaletleri genelinde böyle bir verginin yürürlüğe
girmesi halinde, belirlenen eşiğin üzerinde reklam geliri bulunan dijital hizmet
sağlayıcılarının yanı sıra reklam şirketlerinden gazete ve TV kanallarına kadar
geniş yelpazede etkileri görüleceği belirtiliyor. En önemli soru ise benzer girişimleri
bulunan ülkeleri ticarette ek vergi tarifeleriyle tehdit eden Trump’ın böyle bir
durumda kendi eyaletlerine karşı nasıl yaptırımlar uygulayacağı.

Vergi danışmanlığında en yüksek büyüme TP'de
Dünya genelindeki vergi otoritelerinin şirketlerin vergiden kaçınma girişimlerini
engelleme çabası arttıkça, vergi danışmanlığı pazarındaki büyüme de hızlanıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, vergi danışmanlığında son yıllarda en yüksek
büyümenin görüldüğü alan transfer fiyatlandırması olarak karşımıza çıkıyor. 2018’de
%9,3 büyüme kaydeden TP’yi, %8,8 ile ikinciliği paylaşan dolaylı vergi ve uluslararası
vergi hizmetleri izledi. Küresel vergi danışmanlığı pazarının toplan büyüklüğü
34,4 milyar dolara ulaşırken, bu tutarın 9,2 milyar doları transfer fiyatlandırması
danışmanlığından geldi.
Araştırmayı yürüten Source Global’in Piyasa Trendleri Başkan Yardımcısı Zoe
Stumpf’a göre, artan suiistimaller nedeniyle bu alanın daha yakın takibe alınmasıyla,
müşteriler de doğru yaklaşımı belirleyip ağır cezalardan kurtulabilmek için
danışmanlık almayı seçiyorlar.
Çalışmayı değerlendiren EY Global vergi hizmetleri başkan yardımcılarından Susan
Pitter ise ABD’den Avrupa ve Asya Pasifik bölgesine kadar pek çok bölgede özellikle
TP alanında uyuşmazlıkların hiç bu derece yoğun olmadığına dikkat çekiyor. Pitter
uyuşmazlıkların müşteriler için endişe verici boyutta olduğunu da belirtiyor.
Küresel vergi danışmanlığı pazarının güçlü statüsünü bu yıl da koruyup sağlıklı
büyümesini sürdürmesi bekleniyor, ancak dünya genelindeki zayıf ekonomik
büyüme tahminlerine bağlı olarak bütçeler ve harcamalar bir miktar aşağı çekilebilir.
Bu arada, vergi danışmanlığı pazarının yüzde 67’sini elinde bulunduran Big4’un
sektördeki hâkim durumlarını korumaları beklense de teknoloji şirketlerinin yaratmış
olduğu rekabetle ilgili bazı endişeler söz konusu.
Vergi danışmanlığının diğer alanlarına bakıldığında, büyüme hızında ikinci en iyi
performans dolaylı vergi ve uluslararası vergi hizmetleri tarafında görülüyor. Her iki
hizmet türünün 2018 büyümelerinin yanı sıra 2017 yılına ilişkin büyüme oranları da
yüzde 7,1 ile yine aynı seviyede gerçekleşmiş.
Uluslararası görevlendirmeler vergi ve sosyal güvenlik hizmetleri alanında verilen
danışmanlık hizmetlerinde, yüzde 3,9’luk bir büyümenin elde edildiği 2017’nin
ardından 2018’de yüzde 5,4’lük büyümeye ulaşılmış. Büyüme oranının en düşük
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seviyede olduğu danışmanlık alanı ise işletme vergisi yönetimi. Bu gruptaki büyüme
2017’deki yüzde 4,2’nin ardından 2018’de yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiş.

IMF: Zenginlerden daha çok vergi alın
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva hükümetlerin toplumsal
eşitsizliklerin önüne geçilebilmesi için en zenginlerden daha fazla vergi almayı
değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Eşitsizliğin son on yıldaki en zor ve en üzücü
problemlerden biri haline geldiğini belirten Georgieva, siyasetçilerin ekonomik
büyümeyi riske atmadan bunu başarabileceklerini de ekledi.
Christine Lagarde’ın ardından geçtiğimiz yıl IMF başkanlığına getirilen Georgieva,
“Fırsat eşitsizliği, kuşaklar arası eşitsizlik, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik
ve elbette gelir ve servet eşitsizliği. Günümüz toplumlarında hepsi mevcut ve
maalesef çok sayıda ülkede sorun giderek büyüyor.” şeklinde konuştu. Georgieva,
artan oranlı vergilendirmenin etkin maliye politikasının önemli bir bileşeni olduğunu,
IMF araştırmalarının ekonomik büyümeden ödün verilmeden vergi oranlarının
artırılabileceğini gösterdiğini de ekledi.

IRS’in vergi denetimi sayısındaki düşüş geçen yıl da devam etti
ABD Gelir İdaresi’nin (IRS) gerçekleştirdiği vergi denetimlerinin sayısı, Kongre’nin
kurumun bütçesini ciddi biçimde aşağı çektiği 2011 yılından bu yana sürekli olarak
azalıyor. Açıklanan son verilere göre, IRS 2019’da sunulan 255 milyon vergi
beyannamesinden sadece yüzde 0,45’ini, başka bir deyişle 1,15 milyon adedini
denetimden geçirdi.
IRS’in 2011’de 12,1 milyar dolar olan bütçesi, aradan geçen yıllara ve sunulan
beyanname sayısının sürekli artmasına rağmen 2019’da 11,43 milyar dolar oldu.
Bütçe kesintisine bağlı olarak denetim personeli sayısında görülen üçte bire yakın
düşüş vergi denetimlerinin sıklığına doğrudan yansımış durumda.
En yoğun denetlenen üst gelir diliminde yer alanların tabi tutuldukları denetimler
bile yarı yarıya azalmış görünüyor. Yıllık geliri 10 milyon dolar ve üzerindekiler için
2017’de yüzde 14,5 olan denetim oranı, 2018’de yüzde 6,6’ya geriledi. Özetle,
kabaca 220 vergi mükellefinin sadece 1’i denetime tabi tutuldu. Bu oran on yıl önce
90’a 1 şeklindeydi.
IRS bu koşullar altında geçen yıl yaklaşık 3,5 trilyon dolar tahsilat gerçekleştirdi.
Ancak ABD’li ünlü ekonomist ve akademisyen Larry Summers’a göre ciddi miktarda
kayıp söz konusu. IRS’in daha iyi organize olması halinde, hiçbir vergi oranını
artırmadan ve yeni vergiler getirmeden 10 yılda ilave 4 trilyon dolar daha vergi
geliri elde edilebilir.
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Gelir gruplarına göre denetlenen beyannamelerin oranı:
1$ - 25.000 $

%0,69

25.000 $ - 50.000 $

%0,48

50.000 $ - 75.000 $

%0,54

75.000 $ - 100.000 $

%0,45

100.000 $ - 200.000 $

%0,44

200.000 $ - 500.000 $

%0,54

500.000 $ - 1.000.000 $

%1,1

1.000.000 $ - 5.000.000 $

%2,2

5.000.000 $ - 10.000.000 $

%4,2

10.000.000 $’dan fazlası

%6,7

Rusya Gelir İdaresi Başkanı Mishustin başbakanlığa getirildi
Rusya’da Dimitri Medvedev'in istifasıyla boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi
Federal Gelir İdaresi Başkanı Mikhail Mishustin oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in aday gösterdiği Mishustin’in ataması, Duma’da yapılan oylamada oybirliğiyle
kabul edilmişti. Rusya tarihinde ilk kez bir milletvekilinin bile red oyu olmadan
seçilen başbakan olarak göreve gelen Mishustin mühendislik öğrenimi görmüş
ve ekonomi alanında doktorası bulunuyor. 2010 yılında Gelir İdaresinin başına
geçmeden önce de çok sayıda devlet kurumunda çeşitli görevlerde bulunan 53
yaşındaki Mithustin, kamudaki kariyerine 1998'de vergi memuru olarak başladı.

EY ortaklarından Richard Jones FASB’nin yeni başkanı
Ernst & Young LLP New York ofisinde muhasebe raporlama süreçlerinden sorumlu
ortak olarak görev yapan Richard Jones, küresel finans çevreleri tarafından
yakından izlenen bir kurum olan Financial Accounting Standards Board’un (Finansal
Muhasebe Standartları Kurulu, FASB) başına getirildi. Jones, asıl amacı ABD’de
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini oluşturmak ve geliştirmek olan özel, kâr
amacı gütmeyen bir kurum olan FASB’nin başında yedi yıl boyunca görev yapacak.
Daha önce Finansal Muhasebe Standartları Danışma Konseyi’nde de yer alan Jones,
2003 ve 2008 yılları arasında da bu alanda dünyanın en büyük sektör örgütü olan
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) icra kurulu üyesi olarak
görev yaptı.
1987’den bu yana EY için çalışan Jones, 2013’ten bu yana FASB’nin başında
bulunan Russell Golden’ın ardından 1 Temmuz’da göreve başlayacak.
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No

Tarih

Konu

18

29.01.2020

Motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı yeniden belirlendi.

17

27.01.2020

Plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payı 2020 başından geçerli olmak üzere 18 kuruşa yükseltildi.

16

27.01.2020

2020 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

15

24.01.2020

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2019 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar
açıklandı.

14

20.01.2020

Türkiye’nin; ÇAD, Somali ve Fildişi Cumhuriyeti ile imzaladığı ÇVÖ Anlaşmalarının onaylanması uygun
bulundu.

13

16.01.2020

Mahsuben iade hakkı bulunan “vergiye uyumlu mükellefler”in gelir ve kurumlar vergisi beyanname
tarihinden önce başvuru yapmaları gerekiyor.

12

14.01.2020

Sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B kodlu MPHB” için ayrı şifre ve
parola alınabilecek.

11

14.01.2020

Menkul kıymetlerden 2020 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.

10

10.01.2020

Bazı mükelleflere “Nihai Tüketici” açıklamasıyla e-Arşiv fatura düzenleme imkânı getirildi.

9

06.01.2020 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2020-30.06.2020).

8

06.01.2020 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2020-30.06.2020).

7

06.01.2020 İşlenmiş kıymetli taş ve maden ticareti yapan mükellefler için fatura düzenleme sınırı 2020 yılında 4.200
TL olarak belirlendi.

6

03.01.2020

“Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik
Beyanla Onaylanması Hakkında Karar” yayımlandı.

5

03.01.2020

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

4

02.01.2020

Mobilya ve toptan yumurta teslimleri ile su ürünleri toptan satış yerlerine yapılan balık teslimlerinde KDV
oranları düşürüldü.

3

02.01.2020

Yurda getirilen ihracat bedellerinin en az %80’inin bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı.

2

02.01.2020

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2019 tarihli borsa rayiçleri.

1

01.01.2020

Meslek mensuplarınca (SM, SMMM ve YMM) 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlandı.

125

31.12.2019

Engellilerin ÖTV’den istisna binek otomobil satın alabilmeleri için 2020 yılında uygulanacak parasal sınırlar
açıklandı.

124

31.12.2019

Konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2020 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları
açıklandı.

123

31.12.2019

Sigara ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin maktu ÖTV tutarlarına 2020 yılının ilk yarısında enflasyon artışı
yapılmayacak.

122

31.12.2019

İndirimli orana tabi işlemlerde 2020 yılında uygulanacak iade sınırı 17.300 TL olarak belirlendi.

121

31.12.2019

2020 yılında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde ödenmesi gereken özel iletişim vergisi tutarı açıklandı.

120

30.12.2019

2020 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı.

119

30.12.2019

2020 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı.

118

30.12.2019

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

117

30.12.2019

İmalat sanayiine yönelik gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında faydalanılabilecek ilave desteklerin süresi
uzatıldı.

116

30.12.2019

Yıl sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süreleri 6 ay uzatıldı.

115

30.12.2019

Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi.

114

30.12.2019

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

113

30.12.2019

2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı.

112

30.12.2019

VUK kapsamında 2020 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları
açıklandı.
Şubat 2020

Vergi Takvimi
2020 Şubat ayı mali yükümlülükler takvimi
10 Şubat 2020 Pazartesi

16-31 Ocak 2020 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

17 Şubat 2020 Pazartesi

Ocak 2020 dönemine ait özel tüketim vergisine tabi içecekler ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV 			
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda 		
gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin
ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi
2019 yılı 4. dönem (Ekim-Aralık) geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin
ödenmesi

20 Şubat 2020 Perşembe

Ocak 2020 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
verginin ödenmesi

25 Şubat 2020 Salı

1-15 Şubat 2020 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

26 Şubat 2020 Çarşamba

Ocak 2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin (MPHB) elektronik ortamda 		
gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait damga vergisinin beyanı ve ödenmesi
Ocak 2020 dönemine ait katma değer vergisinin beyanı ve ödenmesi

2 Mart 2020 Pazartesi

Diğer ücretlerin gelir vergisi 1. taksit ödemesi
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2019 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1. 		
taksit ödemesi
Ocak 2020 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
Ocak 2020 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik olarak
gönderilmesi
Ocak 2020 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi
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Pratik Bilgiler

Şubat 2020

Gelir Vergisi
Gelir vergisi tarifesi - 2020 (Ücretler)

Amortisman sınırı

Gelir dilimi
22.000 TL’ye kadar
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35
% 40

Gelir vergisi tarifesi - 2020 (Diğer gelirler)
Gelir dilimi
22.000 TL’ye kadar
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35
% 40

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
16,00
19,00
23,00
Engellilik indirimi (2020)

Engellilik derecesi
Birinci derece engelliler için
İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Tutarı (TL)
1.400
790
350

Asgari geçim indirimi - TL (2020)
Eşin çalışma
durumu

Çocuk sayısı
Yok
220,73
264,87

Çalışıyor
Çalışmıyor

1
253,83
297,98

2
286,94
331,09

3
331,09
375,23

4
5 veya fazla
353,16
375,23
375,23
375,23
Tutar (TL)
4.400
5.400
6.600

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)
Kazancın sağlandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
12.000
14.800
18.000

Arızi kazançlara ilişkin istisna
Kazancın sağlandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
27.000
33.000
40.000

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
Uygulandığı dönem
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 30.06.2020

Tutar (TL)
6.379,86
6.730,15

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun
Oran (%)
2,50
2,00
1,60

Tecil faizi oranları (Yıllık)
Uygulandığı dönem
21.10.2010 - 05.09.2018
06.09.2018 - 24.10.2019
25.10.2019 tarihinden itibaren

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları
Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde
Not: Bu oranlar 21.12.2019 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Damga Vergisi
Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
2.135.949,30
2.642.810,00
3.239.556,40
Damga vergisi oran ve tutarları (2020)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dâhil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi beyannameleri
Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri

Oran (%)
12
22
19
Oran (%)
14,47
23,73
22,58

Fatura düzenleme sınırı
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020
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Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89
68,70 TL
32,90 TL
89,10 TL
119,00 TL
58,80 TL
69,70 TL

İstisnalar (2020)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras
hisselerinde
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde
kazanılan ikramiyelerde

306.603 TL
613.582 TL
7.060 TL
7.060 TL

Vergi tarifesi (2020)
Vergi Oranı

Matrah dilim tutarları

Veraset yoluyla intikal

İvazsız intikal

%1
%3
%5
%7

% 10
% 15
% 20
% 25

% 10

% 30

İlk 350.000 TL için
Sonra gelen 850.000 TL için
Sonra gelen 1.800.000 TL için
Sonra gelen 3.300.000 TL için
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan
bölümü için

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik
Ödemeler / kesintiler
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekâr) (-)
Kesilecek gelir vergisi
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret

Yeniden değerleme oranları
Yıl
2017
2018
2019

% 12,75
% 13,75
% 13,75

Asgari ücret ve yasal kesintiler

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)
Uygulandığı dönem
01.07.2019 - 01.10.2019
02.10.2019 - 29.12.2019
30.12.2019 tarihinden itibaren

Tutar (TL)
1.000
1.200
1.400

Veraset ve İntikal Vergisi

Konut kira geliri istisnası
Gelirin elde edildiği yıl
2018
2019
2020

Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
1.000
1.200
1.400

01.01.2020 - 31.12.2020 (TL)
2.943,00
412,02
29,43
2.501,55
375,23
220,73
154,50
22,34
618,29
2.324,71

Yıllık brüt asgari ücret
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
24.354,00
30.700,80
35.316,00

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
Uygulandığı dönem
01.01.2020-31.12.2020

Şubat 2020

Alt sınır (TL)
2.943,00

Üst sınır (TL)
22.072,50

Practical Information
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Income Tax
Income tax tariffs - 2020 (Salaries)

Depreciation limit

Income bracket
Up to TRL 22.000
For TRL 49.000; for the first TRL 22.000, TRL 3.300, for above
For TRL 180.000; for the first TRL 49.000, TRL 8.700, for above
For TRL 600.000, for the first TRL 180.000, TRL 44.070, for above
For more than TRL 600.000, for TRL 600.000, TRL 191.070, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %
40 %

Income tax tariffs - 2020 (Other income)
Income bracket
Up to TRL 22.000
For TRL 49.000; for the first TRL 22.000, TRL 3.300, for above
For TRL 120.000; for the first TRL 49.000, TRL 8.700, for above
For TRL 600.000; for the first TRL 120.000, TRL 27.870, for above
For more than TRL 600.000, for TRL 600.000, TRL 195.870, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %
40 %

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)
Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
16,00
19,00
23,00
Disability allowance (2020)

Degree of disablement
For 1st degree disabled
For 2nd degree disabled
For 3rd degree disabled

Amount (TRL)
1.400
790
350

Minimum living allowance - TRL (2020)
Number of children

Status of
spouse
Employed
Unemployed

No

1

220,73
264,87

253,83
297,98

2
286,94
331,09

3
331,09
375,23

4

5 or more

353,16
375,23

375,23
375,23

Exemption for house rental income
Year when the income is derived
2018
2019
2020

Amount (TRL)
4.400
5.400
6.600

Exemption in capital gains (Except securities)
Year when the gain is derived
2018
2019
2020

Amount (TRL)
12.000
14.800
18.000

Exemption in incidental income
Year when the income is derived
2018
2019
2020

Amount (TRL)
27.000
33.000
40.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax
Period
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 30.06.2020

Amount (TRL)
6.379,86
6.730,15

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183
Delay charge and delay interest rates (Monthly)
Period
01.07.2019 - 01.10.2019
02.10.2019 - 29.12.2019
Since 30.12.2019

Rate (%)
2,50
2,00
1,60
Deferral interest rates (Annual)

Period
21.10.2010 - 05.09.2018
06.09.2018 - 24.10.2019
Since 25.10.2019

Rate (%)
12
22
19

Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
1.000
1.200
1.400

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions
In rediscount transactions
In advance transactions
In rediscount transactions under TPL
Note: These rates are applicable to the transactions conducted as of 21.12.2019.

Stamp Duty
Maximum stamp duty (For each paper)
Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
2.135.949,30
2.642.810,00
3.239.556,40
Stamp duty rates and amounts (2020)

Papers subject to stamp duty
Contracts
Wages (Including advances)
Rental contracts
Balance sheet
Income statement
Annual income tax return
Corporate tax return
Value added tax returns
Withholding and premium service returns

Exemptions (2020)
For shares of inheritance corresponding to each descendant
including adopted children and the spouse
For share of inheritance corresponding to the spouse if
there is no descendant
For transfers conducted without any consideration
For prizes won in competitions and lotteries held for money and property

TRL 306.603
TRL 613.582
TRL 7.060
TRL 7.060

Tax tariff (2020)
Tax rate
Tax base bracket amounts

Transfer through
inheritance

For the first TRL 350.000
For the next TRL 850.000
For the next TRL 1.800.000
For the next TRL 3.300.000
For the tax base portion exceeding
TRL 6.300.000

Transfer without
any consideration

1%
3%
5%
7%

10 %
15 %
20 %
25 %

10 %

30 %

Minimum Wage and Social Security
Minimum wage and withholdings
Payments / withholdings
Gross minimum wage
Social security premium employee’s
contribution (14 %)
Unemployment insurance premium
employee’s contribution (1 %)
Income tax base
Income tax calculated (15 %)
Minimum living allowance (Single) (-)
Income tax to be withheld
Stamp duty (7,59 per thousand)
Total withholdings
Net minimum wage

01.01.2020 - 31.12.2020 (TRL)
2.943,00
412,02
29,43
2.501,55
375,23
220,73
154,50
22,34
618,29
2.324,71

Annual gross minimum wage
Rate (%)
14,47
23,73
22,58

Limit for issuing invoice
Year
2018
2019
2020

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand
TRL 68,70
TRL 32,90
TRL 89,10
TRL 119,00
TRL 58,80
TRL 69,70

Inheritance and Transfer Tax

Revaluation rates
Year
2017
2018
2019

12,75 %
13,75 %
13,75 %

Amount (TRL)
1.000
1.200
1.400

Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
24.354,00
30.700,80
35.316,00

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for
social security premium
Period
01.01.2020-31.12.2020

Şubat 2020

Lower limit (TRL)
2.943,00

Upper limit (TRL)
22.072,50
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hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
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ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilerek ulaşabilir. EY olarak vergi
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fark ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu nedenle 140’tan fazla ülkedeki
32,000 vergi çalışanlarımız nerede olursanız olun ve vergi ihtiyaçlarınız
ne olursa olsun kaliteli hizmet anlayışımıza duyduğumuz tereddütsüz
bağlılık temelinde sizlere teknik bilgi, iş tecrübesi ve tutarlı metodolojiler
sunmaktadır.
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