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İstanbul, 04.01.2019 

DUYURU 434 

 

Konu: 2019 Yılı için vergi yasalarında yer alan kimi had ve tutarlardaki artışlar hk. 

 

1. 2019 Yılı Vergi Cezalarındaki Artış   

 

31.12.2018 Tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununda yer alan 352 ( birinci ve 

ikinci derece usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen 

ve bazıları aşağıda yazılı olan cezaların 2019 yılı için % 23,73 oranında arttırılarak uygulanacağı 

belirtilmiş, 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede 

gösterilmiştir. Buna göre 2019 yılında uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 

kurumları veya posta idarelerince düzenlenen 

belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 

mükelleflerden her birine (birinci sınıf tüccarlar ile 

serbest meslek erbabı hakkında), her bir işlem için 

yan tarafta yazılı cezadan az olmamak üzere işleme 

konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası 

kesilir. 

1.900,00 TL 

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına 

ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara 

uyulmamasına ilişkin ceza 
7.000 TL 

Sermaye Şirketleri için birinci derecede usulsüzlük 

cezası 
180 TL 

Sermaye Şirketleri için ikinci derecede usulsüzlük 

cezası 
98 TL 

353. Maddenin 1.bendinde fatura ve diğer 

belgelerin verilmemesi ve alınmamasına ilişkin en 

az ceza 
290 TL 

353. Maddenin 2. bendinde sevk irsaliyesi ve diğer 

belgelerin düzenlenmemesi kullanılmaması veya 

bulundurulmamasına ilişkin en az ceza 
290 TL 

Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli 

görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın 

sahibi adına düzenlenecek ceza 

 

1.100 TL 

 

 

2. 2019 Yılında Uygulanacak Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi 

Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler  

 

31.12.2018 Tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de yapılmıştır.  
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-Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının 

düzenlenme sınırı 1.200,00 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2019 yılında 

fatura düzenlenmesi zorunludur.  

-Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan 

gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin tutarın üst sınırı 1.200,00 TL 

olarak belirlenmiştir.  

 

 3. 2019 Yılı İçin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Hadlerdeki Artış  

 

31.12.2018 Tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 50 Seri 

No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanununun 4. maddesinin b, d ve e bentlerinde yer alan bağışıklık tutarları ile 16. maddesinde 

yer alan vergi tarifesi dilimlerinin 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme 

oranında (%23,73) arttırılarak yeniden tespit edildiği açıklanmıştır. Buna göre 01.01.2019 

tarihinden itibaren para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan 

ikramiyelerde uygulanan istisna tutarı 5.760,00 TL olarak uygulanacaktır.  

 

4. 2019 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Kimi Hadler  

 

31.12.2018 Tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 305 Seri 

No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi 

Kanununda yer alan bazı hadler, yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak değiştirilmiştir. 

Bunlardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.  

 

-Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan konutlardan elde edilen kira 

gelirlerine ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 5.400,00 Türk 

Lirası olarak tespit edilmiştir. 

 

 -Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri 

müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna 

tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.  

 

-Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları; 

Birinci derece engelliler için 1.200 TL,  

İkinci derece engelliler için 650 TL,  

Üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.  

 

-Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer 

artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 14.800 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. 

 

 5. 2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ve Vergi Oranları   

 

31.12.2018 Tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 305 Seri 

No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir 

vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  

 

 18.000 TL'ye kadar                                                                                    % 15 

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

mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/


3 

ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 

 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası                                                           % 27 

 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası             % 35 

 

6. 2019 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Maktu Tutarları  

 

31.12.2018 Tarih ve 30642(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 63 Seri No.lu 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2018 yılında uygulanan 

maktu vergi tutarları (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 

dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak 

miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

Buna göre kimi kağıtların maktu damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi olmuştur.  

 

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 72,70 TL 

Kurumlar vergisi beyannameleri 97,10 TL 

Katma değer vergisi beyannameleri 48,00 TL 

Muhtasar beyannameler 48,00 TL 

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 97,10 TL 

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim 

bildirgeleri 35,70 TL 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 56,90 TL 

 

7. Diğer Vergilerdeki Artışlar  

 

2019 yılında uygulanacak maktu harçlar, çevre temizlik vergisi, mobil telefon 

aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi, önceki yıl tutarlarının yeniden 

değerleme oranı (%23,73) kadar artırılması suretiyle tespit edilmiştir. 

 

Emlak vergisinde ise 2017 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi 

mükellefiyeti 2018 yılından itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır. Bu mükelleflerin bina, arsa 

ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden 

değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) 

oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.  

 

(Motorlu taşıtlar vergisindeki artış için DUYURU 432’ye bakınız.) 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

 

                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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