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İstanbul, 08.12.2019 

DUYURU 454 

 

Konu: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hk. 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Dijital Hizmet Vergisi (Yürürlük: Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay 

başında-1.3.2020) 

 

Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Buna göre 

Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir 

içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve 

benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, 

oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik 

dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital 

ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin 

satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) ve tüm bunlara 

aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat verginin konusunu oluşturmaktadır. 

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların, tam mükellef 

olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi 

temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir 

etmez. 

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin, 

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 

750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet 

vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması 

hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği 

toplam hasılat dikkate alınır. 

 

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir. 

 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer 

aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 

 

2. Konaklama Vergisi (Yürürlük: 1/4/2020 tarihinde) 

Kanun ile konaklama hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan hizmetlerden alınmak üzere 

Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir. Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, 

misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu 

hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, 

içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) 

konaklama vergisine tabidir. 

Konaklama vergisinin mükellefi hizmetleri sunanlardır. 
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Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer 

vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer 

suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. 

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Ancak bu oran 31/12/2020 tarihine kadar % 1 

olarak uygulanacaktır. 

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık 

dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi 

dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) 

beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. 

 

3. Değerli Konut Vergisi (Yürürlük: Yayım tarihinde ) 

 

Kanun ile, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 

veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan 

değerli konutların vergilendirilmesine ilişkin Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiştir. 

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen 

değerden yüksek olanıdır. 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 

 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                    (Binde 3) 

 

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                  (Binde 6) 

 

10.000.001 TL’yi aşanlar                                                      (Binde 10) 

 

oranında vergilendirilir. 

 

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın 

toplam değeri esas alınır. 

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu 

yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 

5 milyon TL’yi aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar 

beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. 

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili 

vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de 

beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. 

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının 

sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. 

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, 

mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine 

beyanname verilir. 

 

4. Binek Otomobillerin Giderlerine kısıtlama Geldi (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden 

itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde) 

 

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; 

✓ Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen 
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binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile 

binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en 

fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. 

✓ Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin 

giderlerin en fazla %70’i indirilebilecektir. 

✓ Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve 

katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet 

bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi 

tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en 

fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir. 

 

 Vergiden Düşülecek Kısım  Vergiden Düşülemeyecek Kısım 

Maliyete Eklenmeyen 

ÖTV + KDV Gideri 
• 115.000 Türk 

lirasına kadarlık kısmı 

• 115.000 Türk lirasını aşan kısmı 

Kiralama • 5.500 Türk 

lirasına kadarlık kısmı 

• 5.500 Türk lirasını aşan kısmı 

Harcamalar (Bakım- 

sigorta-yakıt vb.) 
• %70 • %30 

Amortismana Esas 

Bedel 
• ÖTV + KDV Hariç 

135.000 Türk lirası 

• ÖTV + KDV Dahil 

250.000 Türk lirası 

 

• ÖTV + KDV Hariç 135.000 Türk 

lirasını aşan kısım 

• ÖTV + KDV Dahil 250.000 Türk 

lirasını aşan kısım 

 

 

5. Gelir Vergisi Tarifesi Değişti- Yeni Dilim ve Oran Eklendi (Yürürlük:1/1/2019 

tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)  

 

Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 

 
1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, değişiklik öncesi tarife 

uygulanacaktır. Değişiklik öncesi tarife aşağıda belirtilmiştir. 

 

18.000 TL'ye kadar  % 15 

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

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

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

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

gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 

TL), fazlası  

% 35 
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6. Ücretler Gelirlerine İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Verilecek Haller Genişledi – 

Dördüncü Gelir Vergisi Diliminin Üzerinde Ücret Geliri Olanlar Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannamesi Verecek (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde) 

 

Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde ücret gelirlerinin beyanına ilişkin değişiklik 

yapılmıştır. Değişiklik uyarınca yalnızca tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 

103 üncü maddede yazılı tarifenin (gelir vergisi tarifesinin) dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 

aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden 

aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı 

ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü 

gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş 

ücretleri dâhil) beyan edilmeyecektir. 

Düzenleme ile, beyannameli mükellefiyetin artırılması, yüksek gelir gruplarından daha fazla 

vergi alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tevkif suretiyle vergilendirilen ücret tutarları ve bu 

tutarlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, yıllık beyanname sayesinde matrah ve sair unsurlarının 

kontrolünün sağlanmasını teminen; tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 

ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin 

dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan 

etmesi esası getirilmektedir.  

 

Böylece,  

- Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.  

- Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, 

birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edilecektir.  

- Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, 

birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı aşmaması, ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret geliri toplamının 

gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde de bu gelirler beyan 

edilecektir. 

 

7. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminde Şartlar Yumuşatıldı 

(Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar 

vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde) 

 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini düzenleyen maddede yapılan değişiklikle, 

vergi beyannameleri ibaresi, maddede sayılan beyannamelerle (yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel 

tüketim vergisi beyannameleri)  sınırlanmaktadır. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere 

ilişkin ödeme koşulu da gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmektedir. 

Bu nedenle zamanında verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin zamanında 

ödenmemesi durumunda ihlal sayılmayacaktır. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih 

itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ayrıca, vergi aslı 

(vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun 

bulunmaması gerekmektedir. 

Ayrıca, ödemenin ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak 

ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış 

olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi 
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talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin 

mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla 

veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin 

edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu 

takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

Düzenleme ile madde kapsamına girecek uyumlu mükellef sayısının artırılması amaçlanmaktadır. 

 

8. Personele 10 TL’yi Geçmeyen Toplu Taşıma Kartı, Bileti veya Bu amaçla Kullanılan 

Ödeme Araçlarının Temininde Gelir Vergisi İstisnası (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinde) 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca “İşverenlerce 

taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk 

lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan 

ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan 

kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 

menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” 
Değişiklik öncesinde işverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip 

gelmelerini sağlamak maksadıyla yapılan taşıma giderleri nedeniyle sağlanan menfaatler gelir 

vergisinden istisna edilmişti. Ancak, hizmet erbabına servis imkanı sağlayan işverenlerin yanı sıra, 

işverenlerin bir çoğu tarafından çalışanların ulaşımının sağlanmasını teminen, çalışanlara toplu 

taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte ve bu şekilde 

sağlanan menfaate yönelik bir istisna bulunmadığından, söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi 

tevkifatı yapılmaktaydı. Düzenleme ile işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, bir 

günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması kaydıyla hizmet erbabına toplu taşıma kartı ve bileti 

veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temini suretiyle sağlanan menfaatlerin de gelir vergisinden 

istisna edilmesi öngörülmektedir. 

 

9. Telif Kazancı İstisnasına Sınır Getirildi (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde 

edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde) 

 

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde düzenlenen telif kazancı istisnası kapsamındaki 

kazançları toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500 

bin TL’yi) aşan mükelleflerin (ressam, şair, yazar, yazılımcı vb.), serbest meslek kazanç istisnasından 

yararlanamayacakları yönünde düzenleme yapıldı.  Dolayısıyla bir takvim yılı içerisinde bu 

kapsamda elde ettiği gelirleri toplamı belirlenen sınırı aşmayan mükelleflerin bu kazançları üzerinden 

tevkif suretiyle ödenen vergiler (%17 oranında uygulanan gelir vergisi tevkifatı) nihai vergi olacak, 

ayrıca bu kazançları için yıllık beyanname verilmeyecek veya diğer gelirleri için beyanname 

verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Madde kapsamında elde edilen 

kazançları belirlenen sınırı aşan mükellefler ise bu kazançların sadece aşan tutarını değil, tamamını 

yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. Bu durumda olan mükelleflerce beyan edilen kazanç ve 

iratlar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle 

ödenen vergiler mahsup edilecektir. 

 

10. İzaha Davette Değişiklikler  (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinde ) 

 

Vergi Usul  Kanunun 370 inci maddesi kapsamında izaha davet edilenlerin izahta bulunma 

süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır. 

Ayrıca, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 

100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının % 5’ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi 

üzerinden % 20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmektedir. 
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11. Vergi Cezalarında İndirim (Yürürlük: Yayım tarihinde ) 

 

Vergi cezalarında indirimi düzenleyen 376 ncı maddede değişiklik yapılarak, vergi ziyaı 

cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı % 50 olarak belirlenmektedir. 

Ayrıca, aynı düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için 

maddede yer alan şartlar dâhilinde % 25 oranında indirimden yararlanılmasına imkan sağlanmaktadır. 

 

376. maddenin değişiklikten sonraki hali: 

 

“Mükellef veya vergi sorumlusu; 

İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili 

vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek 

vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı, 

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

vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 

bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i, 

indirilir.” 

 

12. Kanun Yolundan Vazgeçene Vergi İndirimi (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinde ) 

 

Vergi Usul Kanununun 379. maddesinde yapılan düzenleme ile, vergi/ceza ihbarnamesine 

karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare 

mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar 

hariç); 

Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi 

tutarına ilişkin vergi ziyaıcezasının %75’i, 

Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak 

nedeniyle kesilen vergi ziyaıcezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının 

%25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i, 

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya 

vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine 

verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme 

gerek kalmaksızın tahakkuk eder. 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 

maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi 

ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim 

yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim 

hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi 

ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır. 

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu 

dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun 

yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde 

istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez. 

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan 

tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre 

ödenecek tutarlara mahsup edilir. 
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Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda 

hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu 

alacaklar için icra takibi yapılamaz. 

 

  
Kaldırılmasına karar verilen 

vergi/ceza ödeme oranı  

Tasdikine karar verilen 

vergi/ceza ödeme oranı 

Dava Konusu Normal İndirimli  Normal İndirimli 

Vergi aslı %60 %48 %100 %100 

Vergi ziyaı cezası 0 0 %75 %60 

Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu 

yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı 

fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi 

ziyaıcezaları ile usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezaları 

%25 %20 %75 %60 

 

13. Kambiyo İşlemlerinde (Döviz Alımında) BSMV Arttı (Yürürlük: Yayım tarihi) 

 

Hatırlanacağı üzere 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz işlemlerine uygulanmak 

üzere banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı kambiyo muamelelerinde satış tutarı 

üzerinden binde  1 olarak uygulanmaya başlandı (Bakınız  DUYURU 442).  Daha sonra 1149 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile 

İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında oranın sıfır olarak 

uygulanması öngörüldü (Bakınız DUYURU 443). 

Bu defa 7194 sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik uyarınca 

kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 

2’ye çıkartılmıştır. Ayrıca oranı  artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 
 

14. Avukatların Vekalet Ücretlerinde Kimin Gelir Vergisi Tevkifatı Yapacağı Açıklığa 

Kavuştu (Yürürlük: Yayım tarihi) 

 

İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan 

ve serbest meslek kazancına dahil edilmesi gereken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat 

yapmakla yükümlü olduğu hususuna açıklık getirildi. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 

Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine 

yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.” 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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