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7194 SAYILI
“DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” İLE VERGİ
KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

07.12.2019 tarihli ve 30971 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1- DİGİTAL HİZMET VERGİSİ GELMİŞTİR
• ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, digital hizmet vergisi’ne tabi hizmetlere
ilişkin, Türkiye’den 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. Bu hadlerin her ikisini
birlikte geçen mükellef ise vergiye tabi olacaktır.
• Dijital hizmet vergisi Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılata
uygulanacak olup oranı %7,5’tur. DHV mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.
• Digital hizmet vergisine tabi işlemler;
• i) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri
• ii) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu
içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya telefon,
bilgisayar gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda
kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
• iii) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların
sağlanması ve işletilmesi hizmetleri
• DHV, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecektir.
• DHV, mükellefin (ya da vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların) beyanı üzerine tarh
olunur. Beyannameler, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili
vergi dairesine verilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

İNTERNET ORTAMINDA ALINAN REKLAM

HİZMETLERİ

Ödeme Yapılan Kişilerin Mükellef Olup Olmamasına Bakılmaksızın Yapılan
Ödemeler Üzerinden;
üGVK. 94 üncü maddesi uyarınca %15
üKVK. 15 inci maddesi uyarınca % 0
üKVK. 30 uncu maddesi uyarınca %15
oranında vergi kesintisi yapılması
gerekmektedir.
Yürürlük: 01.01.2019

2- KONAKLAMA VERGİSİ GELMİŞTİR
•Yapılan düzenleme ile otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen
geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve
benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetlerin, verilen hizmetin bedeli üzerinden, %2 oranında vergiye tabi
tutulacaktır.
•Kanunun yürürlük tarihi 01.04.2020 dir. Bu tarihten sonraki konaklama hizmetlerine uygulanacaktır.
•Ancak, 6802 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeyle, 31/12/2020 tarihine kadar konaklama vergisinin oranı %1 olarak
uygulanacaktır.
•Konaklayıp yemek yiyenin yeme ve içme bedeli üzerinden vergi var, konaklamayıp sadece yemek yiyenin yeme ve içme
bedelinden vergi yok!!!!
•Konaklama vergisi KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak ve faturada gösterilecektir.
•a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
•b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik
haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına
verilen hizmetler.
•konaklama vergisinden müstesnadır.
•Huzurevleri kapsamda mıdır?
•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.

KONAKLAMA VERGİSİ

ü Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri,
(otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane
ve kamping, dağ ve yayla evi gibi)

VERGİNİN
KONUSU

ü Bu hizmetler ile birlikte satılmak suretiyle konaklama
tesis bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler, (yeme,
içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal
ve benzeri alanların kullanımı) verginin konusunu
oluşturmaktadır.

VERGİNİN
MÜKELLEFİ

ü Verginin Mükellefi bu hizmetleri sunanlardır.

VERGİNİN
MATRAHI

ü KDV hariç sunulan hizmet ve
değerler toplamıdır.

KONAKLAMA VERGİSİ

VERGİ ORANI

ü 31.12.2020 tarihine kadar %1
ü Sonraki tarihlerde % 2 olarak devam edecektir.

VERGİ DAİRESİ

ü KDV yönünden bağlı olunan ( KDV mükellefiyeti
olmayanlar tesisin bulunduğu yerdeki ) vergi
dairesidir.

VERGİLENDİRME
DÖNEMİ

ü Vergilendirme dönemi takvim yılındaki 1’er
aylık dönemlerdir.

VERGİNİN BEYAN ü Vergilendirme dönemini takip eden ayın 26.
VE ÖDEME
günü akşamına kadar beyan edilir ve aynı süre
ZAMANI
içinde ödenir.
FATURA DÜZENİ

ü Konaklama vergisi; konaklama tesislerince düzenlenen
fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.

KONAKLAMA VERGİSİ

VERGİDE
İNDİRİM

ü Konaklama vergisinden herhangi bir ad altında indirim
yapılmaz.
ü Konaklama Vergisi KDV matrahına dâhil edilmez.
ü Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında kalan
öğrencilere verilen hizmetler,

İSTİSNA

YÜRÜRLÜK TARİHİ

ü Karşılık esasında Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler,
konsolosluklar ve bunların diplomatik hakka sahip
mensupları, uluslararası anlaşmalar ile vergi muafiyeti
tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen
hizmetler,
ü 01.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

3- DEĞERLİ KONUT VERGİSİ GELMİŞTİR
• Yapılan düzenleme 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 olanlar değerli konut vergisine tabidir.
• Verginin matrahı, bina vergi değeri veya 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.
• Bina vergi değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecektir. Belirlenmediği durumda emlak vergi değeri
esas alınacaktır.
• Vergi takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir
İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine beyan edilecektir.
• Vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunacaktır.
• Her yıl beyanname verilecek ve vergi tarh ve tahakkuk edilip ödenecektır.
• Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit
taksitte ödenecektir.
• KANUN YAYIM TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

VERGİNİN
KONUSU

ü 5.000.000.- TL ve üzerindeki mesken nitelikli taşınmazlar
verginin konusunu oluşturmaktadır.
ü 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmaz ve
taşınmazlara sahip kişilerdir.

VERGİNİN
MÜKELLEFİ

ü Paylı mülkiyete malik olanlar, hisseleri oranında sorumludur.
ü Elbirliği mülkiyette malik olanlar da vergiden müteselsilen
sorumlu olurlar.

VERGİNİN
MATRAHI

ü Verginin matrahı; emlak değeri ve Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’nce belirlenen değerden yüksek olanı ile değerlenir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

VERGİ ORANI

• 5.000.000 TL – 7.500.000 TL için (Binde 3)
• 7.500.001 TL – 10.000.000 TL için (Binde 6)
• 10.000.001 TL ve üzeri için
(Binde 10)

VERGİ DAİRESİ

• Meskenin bulunduğu yerdeki vergi dairesidir.

VERGİNİN BEYAN
DÖNEMİ

• Mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000 TL
( bu
tutar dâhil ) tutarı aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20.
günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir.

VERGİNİN ÖDEME
ZAMANI

• Yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur, Şubat ve
Ağustos aylarının sonunda 2 eşit taksitte ödenecektir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

• 01.01.2020

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

MUAFİYET

ü Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki
veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
ü

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden
(kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış
olanlar hariç olmak üzere);

Ø

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin

Ø Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik
kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret
bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli
taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dahil)
Ø Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk
olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar

7194 SAYILI YASA İLE GELİR VERGİSİ
KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

4- GELİR VERGİSİ TARİFESİNE % 40 DİLİMİ EKLENMİŞTİR
GVK’nun 103. maddesinde yapılan değişiklik ile Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve %40
oranı eklenmiştir.
Buna göre, mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL'ye kadar gelir elde eden
grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.500.000 TL üzeri gelir elde edenlere
ilave % 5 vergi artışı yapılmıştır.(2020 için bu rakam 600.000 TL olarak belirlenmiştir)
Yapılan vergi düzenlemesi 2019 yılı gelirlerine uygulanmak üzere kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla Mart 2020 de verilecek olan 2019 gelir vergisi beyannamelerinde
aşağıdaki tarife geçerli olacaktır.
Ancak, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden
Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır. (GVK geçici Md. 91)
Yapılan düzenleme; yasaların belirlilik ve eşitlik ilkesine aykırı olup Anayasa Mahkemesi’nce
iptali mümkündür.
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%

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000
TL'si için 36.260 TL), fazlası

35%

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin
500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

40%

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

2019 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Tarife
Gelir Vergisi Dilimleri

Vergi Oranı

18.000 TL’ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL , Fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL Fazlası

% 27

148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Ücret Gelirleri Hariç 2019 Yılı Kazançlarına Uygulanacak Tarife
Yeni Gelir Vergisi Dilimleri

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

% 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin
148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

% 35

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

%40

5- ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE VE BEYANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
GVK’nın 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin b
alt bendinde yapılan değişiklik ile 2020 yılında elde edilen ücret
gelirlerinde;
• Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri
toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde
yer alan tutarı (600.000 TL) aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.
• Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde
eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri
toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer
alan tutarı aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan
edilecektir. Aşmaması halinde ise beyan edilmeyecektir.
• Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde
eden mükelleflerin, bu ücretleri ile ilk işverenden alınan ücret geliri
toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde
yer alan tutarı (600.000 TL) aşması halinde de bu gelirler beyan
edilecektir.
• Kanun 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine
uygulanacaktır.

DÜZENLEMELER

Ücret gelirlerinin toplanmasında değişiklik yapıldı

ü

Tek işverenden alınan ve 4. gelir diliminde (600.000 TL) yer alan tutarı aşan
tevkif suretle vergilendirilmiş ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi
verilecektir.

ü

Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla
beraber birden sonrakinden alınan ücretler toplamı 2.gelir diliminde (2020
yılı için 49.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan
edilecektir.

ü

Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla
beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı 2. gelir diliminde (2020
yılı için 49.000 TL) aşmaması; fakat bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret
toplamı 4. gelir diliminde (600.000 TL) yer alan tutarı aşması halinde bu
gelirler beyan edilecektir.

UYGULAMA
ü
ZAMANI

01.01.2020 -31.12.2020 Vergilendirme dönemi ve sonrası için geçerlidir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

6- Personele Ödenen Yol Giderlerinde Yeni Düzenleme

üİşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan
günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 12 Türk lirasını aşmaması
ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla
kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartı ile bu
tutar gelir vergisinden istisnadır.
üÖdemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile
hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden
yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan
menfaatler ücret olarak vergilendirilir.
ü2020 için bu rakam 12 TL olarak uygulanacak.
üYürürlük Tarihi : 01.01.2020

7- SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU
GETİRİLMİŞTİR.
• Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2019 tarihinden
31/12/2023 tarihine uzatılmış ve lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan
ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiştir.
• Ayrıca, bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır.
• Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde
yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilecek.
• Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu
Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.
• Kanunun yayımından önce yapılmış olan sözleşmeler için eski hükümler geçerli olacaktır.
• HAKEMLERİN ÜCRETLERİNE UYGULANAN İSTİSNAYA SINIRLAMA GELMİŞTİR.
• Gelir Vergisi Kanunun Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde
yapılan değişiklikle daha önce tüm spor hakemlerinin ücretlerine getirilmiş olan istisna, sadece
amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler şeklinde değiştirilmiştir.
• profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan
hakemlere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacaktır.
• Kanun yayımını izleyen aydan (Şubat 2020) itibaren uygulanacaktır.

8- SERBEST MESLEK KAZANÇ İSTİSNASINA BEYAN SINIRI GELMİŞTİR.
Mucit, Yazar, Şair, Bestekar, Ressam ve Heykeltraş’ın kazancına beyan
gelmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile gelir
vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (500 Bin TL)
üzerinde telif kazancı elde edenlerin, GVK’nın 18 nci maddesinde
düzenlenen istisnadan faydalanamayacaklar ve beyanname
vermeleri gerekecektir.
Ancak beyanname verecek olan serbest meslek erbabının GVK 94 e
göre tevkifat zorunluluğu bulunmayacaktır.
Kanun 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen, GVK 18 inci
madde kapsamındaki istisna serbest meslek kazançlarına
uygulanacaktır.
(2020 için tarifenin dördüncü dilimindeki rakam 600.000 TL olarak
belirlenmiştir)

9- TİCARİ KAZANÇ TA BİNEK OTO ALIMINDA ÖDENEN BEDELLERİN GİDER
YAZILMA VE AMORTİSMAN AYRILMASINDA SINIRLAMA GELMİŞTİR.
• 193 sayılı Kanunun 40/1,5 ve7 nci madde hükmünde yapılan değişiklikle işletmelerin kiraladıkları veya
iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde
indiriminde kısıtlamalara gidilmektedir.
• Buna göre;
• Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye
kadarlık kısmının,

• kullanmış olduğu binek otomobillere ait giderler için % 70’i
• Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en
fazla 140.000 TL’ye (2020 yılı için) kadarlık kısmının,
• 2020 yılı için; Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi, söz
konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği
hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin
ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının,
• ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
• Ayrıca, 193 sayılı Kanunun 40/1, 5 ve 7 nci madde hükmünde yapılan değişikliğin uygulamasında, bentte
yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından gider olarak dikkate
alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan
tutarların dikkate alınacağı düzenlenmektedir.
• Bu suretle, her bir binek otomobilinin iktisap edildiği tarihte yürürlükte bulunan 193 sayılı Kanunun 40/1,
5 ve 7 nci maddesindeki tutar dikkate alınarak binek otomobilinin faydalı ömrü süresince gider olarak
dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespit edilmesi ve bu tutarın yıllar itibarıyla yeniden değerleme
nedeniyle değişmemesi sağlanmaktadır.
• Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar

7194 Saylı Kanunun 13.ve 14.Maddeleri İle GVK’nun 40. ve 68.Maddelerinde Yapılan
Değişiklikler İle İşletmelerin Kiraladıkları Veya İktisap Ettikleri Binek Otomobillerin
Giderlerinin Vergi Matrahının Tespitinde İndiriminde Kısıtlamalara Gidilmiştir

KİRALAMA

SATIN ALMA
(ÖTV+KDV)

AMORTİSMAN

Kiralama
Yoluyla Edinilen
Binek
Otomobillerin
Her Birine İlişkin
Aylık Kira
Bedelinin
5.500.-TL ’ ye
Kadarlık Kısmı,

OTOMOBİL
GİDERLERİ

Binek Otomobillerin
İktisabına İlişkin
Özel Tüketim
Vergisi Ve Katma
Değer Vergisi
Toplamının En
Fazla 140.000.-TL’
ye Kadarlık Kısmı,

Binek
otomobillere
ilişkin; yakıt,
sigorta, kasko,
bakım, tamir gibi
giderlerin en
fazla % 70’ i

ÖTV+KDV Hariç İlk İktisap
Bedeli 160.000.-TL,
Söz konusu vergilerin
maliyet bedeline eklendiği
veya binek otomobilin 2.el
olarak iktisap edildiği
hallerde, amortismana tabi
tutarı 300.000.-TL’ yi aşan
binek otomobiller,

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

Örnek;
İşletme yönetim kurulu başkanına tahsis edilmek üzere lüks bir binek
otomobili 10.01.2020 tarihinde 1.227.200,00 TL’ ye satın almıştır. Bu araca
ilişkin ÖTV 640.000,00 TL, KDV 187.200,00 TL dir.

Araç Bedeli

400.000,00

ÖTV (%160)

640.000,00

KDV(%18)

187.200,00

Araç toplam maliyeti

1.227.200,00

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması
Sıfır Araç Alımı - Yeni Durum
Kazancın Tespitinde
Dikkate Alınacak
Amortisman Tutarına
Esas Maliyet
İktisap Bedeli En
Fazla 160.000 TL
Varsa (ÖTV + KDV)
Toplamı En fazla
140.000 TL
Toplam Alış Maliyeti

Kazancın Tespitinde Dikkate
Alınamayacak Amortisman
Tutarına Esas Maliyet

160.000,00

240.000,00

140.000,00

687.200,00

300.000,00

927.200,00

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması
(KDV + ÖTV’nin Gidere yazıldığı Durum)

10.01.2020
254 TAŞITLAR HESABI
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
770.01.005 KDV
187.200.770.01.006 ÖTV
640.000.320 SATICILAR HESABI
10.01.2020
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

Otomobil Alış Kaydı

400.000.827.200.1.227.200.687.200.-

687.200.-

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

31/12/2020
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

80.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

80.000

( 400.000 % 20 = 80.000 )
31/12/2020
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
( 160.000 % 20 = 32.000 )
KKEG Amort. (80.000 – 32.000) 48.000 TL
2020 yılı amortisman gideri

48.000
48.000

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması
Aktife Kayıtlı Araç Giderleri ( Yeni Düzenleme )

Araçla ilgili Gider
İndirimi Kabul Edilen Gider Tutarı
% 70

Araçla İlgili Gider
Tutarı

Gidere Ait KDV

1.500 TL

270 TL

1.050 TL

189 TL

450 TL

81 TL

KKEG %30

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

../../2020
191 İNDİRİLECEK KDV
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.3.01 Taşıt giderleri
329 DİĞER TİC.BORÇLAR

1 500
81

189
1.581
1.770

../../2020
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

(450,00 + 81,00 = 531,00 )

531

531

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

Araç Kiralama - Mevcut Durum
Kira Bedeli
İndirimi Kabul Edilen
Kira Bedeli
KKEG Kira Bedeli

Matrah
10.000,00

KDV
1.800,00

10.000,00

1.800,00

-

-

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

Araç Kiralama- Yeni Düzenleme
Matrah

KDV

10.000.- TL

1.800.- TL

İndirimi Kabul Edilen Tutar

5.500.-TL

990.-TL

KKEG Kira Bedeli

4.500.- TL

810.- TL

Kira Bedeli

TÜM YÖNLERİ İLE BİNEK OTOLARIN
VERGİLENDİRİLMESİ

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması
31/01/2020
191 İNDİRİLECEK KDV
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.3.04 Taşıt kiraları
10.000
770.3.05 Taşıt kiraları –KDV810

990
10.810

329 DİĞER TİC. BORÇLAR

11.800

31/01/2020
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

5.310

5.310

10- SERBEST MESLEK ERBABINA BİNEK OTO ALIMINDA ÖDENEN BEDELLERİN
GİDER YAZILMA VE AMORTİSMAN AYRILMASINDA SINIRLAMA GELMİŞTİR.
• Aynı şekilde, 193 sayılı Kanunun 68 inci maddenin 4 ve 5 numaralı bentlerinde yapılan değişiklikle serbest
meslek erbabının kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının
tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmektedir.
• Buna göre;
• Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık
kısmının,
• kullanmış olduğu binek otomobillere ait giderler için % 70’inin
• Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla
140.000 TL’ye (2020 yılı için) kadarlık kısmının,
• 2020 yılı için; Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi, söz konusu
vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği
hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin
ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının,
• Serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
• Ayrıca, 193 sayılı Kanunun 68 inci maddenin 4 ve 5 numaralı bentlerinde yapılan değişikliğin
uygulamasında, bentte yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından gider
olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte
yürürlükte olan tutarların dikkate alınacağı düzenlenmektedir.
• Bu suretle, her bir binek otomobilinin iktisap edildiği tarihte yürürlükte bulunan 193 sayılı Kanunun 68 inci
maddenin 4 ve 5 numaralı bentlerinde tutar dikkate alınarak binek otomobilinin faydalı ömrü süresince gider
olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespit edilmesi ve bu tutarın yıllar itibarıyla yeniden
değerleme nedeniyle değişmemesi sağlanmaktadır.
• Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE UYGULANAN % 5 İNDİRİME İLİŞKİN
DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
• Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini sağlayan uygulamada kolaylık
sağlanmaktadır.
• Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5 lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan
edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılmakta; ödeme koşulu
indirimden yararlanılacak gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine
çekilmektedir.
• Vergi beyannameleri ibaresi, maddede sayılan beyannamelerle sınırlanmakta olup, vergi
beyannameleri ibaresi, 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 beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa
bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri
ifade eder
• Ayrıca, düzenlemeyle, mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler
üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10'una kadar yapılan eksik ödemelerin
indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmemesi sağlanmaktadır.

7194 SAYILI YASA İLE VERGİ USUL KANUNUNDA
YAPILAN DÜZENLEMELER

12- İZAHA DAVET MÜESSESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
• Vergi Usul Kanunu’nun “İzaha Davet” başlıklı 370 inci maddesinde değişiklikler yapıldı.
• İzaha davet yazısına cevap süresi olan 15 günlük süre 30 güne çıkarıldı.
• Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi
beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi için öngörülen izahta bulunulan tarihten
itibaren 15 günlük süre, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten
itibaren 30 güne çıkarıldı.
• Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair yapılan ön tespitlerde, 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 ön tespite ilişkin yazı
tebliğ edilebilecektir.
• Ayrıca Madde kapsamında kesilecek olan % 20 ceza için de uzlaşmadan
yararlanılabilecektir.
• Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olanlara
kesilen %20 oranındaki vergi ziyaı cezası, uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır.
• Kanun düzenlemesi 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

13- VUK 376’NCI MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK VERGİ ZİYAI CEZALARINDA
İNDİRİM ORANI İLK DEFA İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN %50 OLARAK
UYGULANACAKTIR.

Vergi Usul Kanununun vergi cezalarında indirimi düzenleyen 376
ncı maddesinde değişiklik yapılarak, vergi ziyaı cezalarında ilk
defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50
olarak belirlendi.
14- UZLAŞILAN VERGİLERİN 1 AY İÇİNDE ÖDENMESİ HALİNDE CEZADA % 25
İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.

Vergi Usul Kanununun vergi cezalarında indirimi düzenleyen 376
ncı maddesinde değişiklik yapılarak aynı düzenlemeye göre
uzlaşmanın vaki olması halinde; uzlaşılan vergi ile vergi ziyaı
cezasının % 75’inin vadesinde (1 ay) içinde ödenmesi şartıyla
ödenecek vergi ziyaı cezası için maddede yer alan şartlar
dâhilinde %25 oranında indirimden yararlanılma olanağı
sağlanmaktadır.
Düzenleme kanunun yayım tarihinde (07.01.2020) yürürlüğü
girmiştir.

15- «KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME» DÜZENLEMESİ İLE AÇILMIŞ DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE CEZADA İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.
• Yasanın 27’nci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun mülga mülga 379 uncu maddesi yeniden düzenlenerek
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);
• 1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına
ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,
• 2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle
kesilen vergi ziyaı cezaları 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
edeceği yönünde düzenleme yapıldı.
• Kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi
kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun
yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar gecikme faizi uygulanacaktır.
• 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.
Ancak, 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 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

15- «KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME» DÜZENLEMESİ İLE AÇILMIŞ DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE CEZADA İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.
• Bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;
• 1. Vergi/ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,
• 2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı
temyiz yolunun açık olması,
• 3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.
• Bu itibarla, örneğin;
• - Vergi/ceza ihbarnamesine süresinde dava açılmaması nedeniyle davanın süre aşımı nedeniyle reddi
yönünde verilen,
• - Davanın ehliyet yönünden reddi şeklinde verilen,
• - İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddi
yönünde verilen,
• - Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli,
• - Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli,
• - Danıştayın bozma kararı üzerine verilen,
• - Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan davalarda verilen,
• - Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara açılan davalarda verilen,
• - 213 sayılı Kanun kapsamında yapılan şikâyet yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan davalarda verilen,
• - Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilat işlemlerine karşı açılan davalarda verilen
• kararlar ile buna benzer kararlar kanun yolundan vazgeçme müessesesi kapsamında değildir.

15- «KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME» DÜZENLEMESİ İLE AÇILMIŞ DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE CEZADA İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.
• Kanun yolundan vazgeçilmesi halinde, istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına
göre;
• - Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı
tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi
durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,
• - Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk
edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,
• - Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve
vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin
edilecek,
• - Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359 uncu
maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek,
cezaların kalan %75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi halinde ise
cezaların %75’i tahakkuk edecek cezaların kalan %25’i terkin edilecektir.
• Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen tasdik edilmesi kısmen kaldırılması
durumunda da vergi ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre yukarıda yer
verilen oranlarda tahakkuk edeceğinden tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan tutarlar
terkin edilecektir.

15- «KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME» DÜZENLEMESİ İLE AÇILMIŞ DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE CEZADA İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.
• Ödeme ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak Yapılacak İndirim
• Ödeme ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak Yapılacak İndirim Kanun yolundan vazgeçme kapsamında
tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
• Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına
gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır.
• Tahakkuk eden vergilere 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendi
uyarınca, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade
tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar gecikme faizi
hesaplanır.
• Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, hesaplanacak
gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından %20
oranında indirim yapılır.
• Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak,
mahkeme kararında tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla,
vergide söz konusu indirim ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya
da tamamen kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir.
• İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden
vergi ve vergi cezaları ile gecikme faizinin birlikte ve tamamen (indirilen kısımları hariç) süresinde
ödenmesi şarttır. Bu itibarla, ödemenin süresinde yapılmaması veya ödenmesi gereken gecikme faizi,
vergi ve cezaların tamamı yerine bir kısmının ödenmesi durumunda söz konusu indirimden
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

15- «KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME» DÜZENLEMESİ İLE AÇILMIŞ DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE CEZADA İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.

Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi

VERGİ / CEZA

Vergi / Ceza
ihbarneme
Tutarı

1 Ay İçinde
Ödenmesi Halinde
Mükellef
Lehine Karar

İndiri
m
Oranı

İndirimli
Vergi / Ceza
Tutarı

1 Ay İçinde
Ödenmesi Halinde

Mükellef Aleyhine
Karar (Tarhiyatın
İndirim
Onayı)
Oranı

Vergi Aslı

10.000,00 ₺

60%

6.000,00 ₺

20%

4.800,00 ₺ 100%

Vergi Aslına Bağlı
Vergi Ziya-ı Cezası
(VZC)

10.000,00 ₺

0%

- ₺

20%

Vergi Aslı Dava
konusu edilmeyen
Veya
VUK 359 İştirak suçu
nedeniyle kesilen VZC

10.000,00 ₺

25%

2.500,00 ₺

Usulsüzlük Cezası

10.000,00 ₺

25%

Özel Usulsüzlük
Cezası

10.000,00 ₺

25%

10.000,00 ₺

İndirimli
Vergi / Ceza
Tutarı

0%

10.000,00 ₺

- ₺ 75%

7.500,00 ₺ 20%

6.000,00 ₺

20%

2.000,00 ₺ 75%

7.500,00 ₺ 20%

6.000,00 ₺

2.500,00 ₺

20%

2.000,00 ₺ 75%

7.500,00 ₺ 20%

6.000,00 ₺

2.500,00 ₺

20%

2.000,00 ₺ 75%

7.500,00 ₺ 20%

6.000,00 ₺

15- «KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME» DÜZENLEMESİ İLE AÇILMIŞ DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE CEZADA İNDİRİM HAKKI GETİRİLMİŞTİR.
• Örnek : Mükellef (B) hakkında KDV 2019/Eylül dönemine ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen rapor uyarınca
Bakırköy Vergi Dairesince 100.000 TL re’sen KDV tarh edilmiş, 100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi/ceza
ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi mahkemesinde dava açmıştır. Yapılan yargılama
sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere vergi ve cezanın tamamının kaldırılması yönünde karar
verilmiştir. Buna ilişkin mahkeme kararı mükellefe 6/10/2020’de tebliğ edilmiştir. İdareye ise henüz tebligat yapılmamıştır.
• Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğden itibaren başladığından 5/11/2020 tarihine kadar kanun
yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun Bakırköy Vergi Dairesine yapılması şartıyla mükellef 379 uncu madde hükmünden
yararlanabilecektir.
• Mükellef 3/11/2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme kapsamında Bakırköy Vergi Dairesine başvurmuştur. Bu durumda;
100.000 TL vergi kaldırıldığı için bu tutarın %60’ı olan 60.000 TL tutarındaki vergi tahakkuk edecek, verginin kalan kısmı olan
40.000 TL ile vergiye bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezasının tamamı (100.000 TL) terkin edilecektir.
• Mükellef, kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 3/11/2020 tarihinde verdiğinden bu tarih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk
eden tutarların maddeye göre 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda son ödeme tarihi 3/12/2020 olacaktır.
• 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesine göre, KDV’nin normal vade tarihi olan 26/10/2019 tarihinden kanun yolundan vazgeçme
dilekçesinin verildiği tarih olan 3/11/2020 tarihine kadar 60.000 TL tutarındaki vergi üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır.
• Mükellefin ödeme süresinin son günü olan 3/12/2020 tarihine kadar;
• - Tahakkuk eden vergi tutarının %80’i (60.000 * %80 = 48.000 TL) olan 48.000 TL’yi ve
• - 48.000 TL vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini birlikte ödemesi durumunda tahakkuk eden tutarın %20’si olan 12.000
TL vergi ayrıca indirilecektir.
• Bu durumda 48.000 TL üzerinden gecikme faizi hesaplanacak olup, daha önce 60.000 TL üzerinden hesaplanan gecikme faizinin
ise buna göre düzeltilmesi icap etmektedir.
• Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi
dâhil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında ödenecek tutarlara mahsup edilecektir. Mükellefin vadesinde ödeme
yapmaması kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına gelmeyecek, bu durumda 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

16- KANUNLA GETİRLEN DİĞER DÜZENLEMELER
ØKambiyo muamelelerinde BSMV Oranı binde 1'den binde 2'ye
yükseltilmiştir.
ØGider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile
kambiyo muamelelerinde (döviz-alım satım) BSMV Oranı binde 1'den
binde 2'ye yükseltilmiştir. Düzenleme Kanunun yayım tarihinde
yürürlüğe girmektedir.
ØAvukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerine
tevkifat zorunluluğu getirildi.
Ø9/6/1932 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 yapılacaktır. Düzenleme Kanunun yayım
tarihinde yürürlüğe girmektedir.

VERGİ İNCELEMELERİNE ALINMA
KRİTERLERİ KAPSAMINDA DÖNEM
SONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMESİ
Vergi Denetim Kurulu’nun 2018 yılı Faaliyet Raporuna göre 31.12.2018 tarihi
itibarıyla Vergi Müfettişlerinin bağlı bulundukları gruplara göre dağılımı aşağıdaki
gibidir.
Unvanı
Vergi Başmüfettişi
Vergi Müfettişi
Vergi Müfettiş Yardımcısı
-Yetkili Vergi Müfettiş Yardımcısı
-Yetkisiz Vergi Müfettiş Yardımcısı
TOPLAM

A
Grubu
2.608
4.927
4.505
422
7.535

B
Grubu
167
154
281
272
9
602

C
Grubu
17
27
6
6
50

Ç
Grubu
35
33
7
7
75

Toplam
219
2.822
5.221
4.790
431
8.262

VDK tarafından 2014-2018 yıllarında yapılan vergi incelemelerine ilişkin sonuçlar,
aşağıdaki gibidir.
Yıllar

Sınırlı İnceleme

Tam İnceleme

Toplam İnceleme

2014

111.692

37.355

149.047

2015

129.209

30.291

159.500

2016

144.820

40.642

185.462

2017

92.034

26.992

119.026

2018

101.422

33.681

135.103

TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMESİ
Türkiye Genelindeki Mükelleflerin İnceleme Oranları
YILLAR
2014
2015
2016
2017
2018

MÜKELLEF SAYISI
2.472.658
2.527.084
2.541.016
2.636.370
2.727.208

İNCELENEN MÜKELLEF
SAYISI
55.284
58.676
49.817
44.182
44.376

İNCELEME ORANI
2,24%
2,32%
1,96%
1,68%
1,63%

2018 yılında yapılan vergi incelemelerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMESİ

Risk Analiz Merkezi(VDK-RAM)
Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS)
Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi’nde Risk Analiz Sitemi (VDK-RAS)
üzerinden yürütülen risk analiz çalışmaları neticesinde 2018 yılında toplam
22.664 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
Risk Analizi, her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulan
Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerinin gruplar ve
sektörler itibarıyla analiz edilmesi, mukayeseler yapılması ve bu suretle risk
alanlarının tespit edilmesine dayanmaktadır.
Bilanço ve gelir tablolarında yer alan bilgiler üzerinden risk analizi
sisteminin incelemeye alınma kriteri olarak dikkate alabileceği bazı
muhtemel riskli durumlar aşağıdaki gibidir.

1.
hesabında
sürekli
olarak
normalin
üzerinde
nakit
1. Kasa
Kasa hesabında
sürekli
olarak
normalin
üzerinde
nakit bulunması
2. şirket
ortak ve ilişkili kişilerine yüksek tutarlı borç para verilmesine
bulunması,
rağmen faiz gelirlerinin olmaması yada düşük olması
üKASADA NAKİT KULLANIM YASAĞI (7.000 TL SINIRI)
BİRİNCİ SINIF
TÜCCARLAR,

İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR

DEFTER TUTMAK
ZORUNDA OLAN
ÇİFTÇİLER

SERBEST MESLEK ERBABI

KAZANCI BASİT USULDE
TESPİT EDİLENLER

VERGİDEN MUAF
ESNAFIN

kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden
(Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak
yapacakları 7.000 Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini
01.05.2004’den itibaren banka, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf
Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca
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düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur.
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3. Bilançodaki banka hesapları ile fiili banka hesapları
arasında fark bulunması
- Banka ekstreleri ile kaydi banka bilgilerinin mutabakatı
- Bankalardaki Mevduat ve Kredi sözleşmelerine dayanan faizler
değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate
alınarak Gelir ve Gider kaydı unutulmamalıdır.
- ÖRNEK;
Hesap
102.04 XYZ Bankası
102.04.01 XYZ Bankası Vadesiz
102.04.02 XYZ Bankası Vadeli
102.05 ABC Bankası Vadeli
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Anapara

Başlangıç
Vade

31.12.2017'e
Kalan Gün

120.000,00

10.10.2017

60.000,00

20.11.2017

Borç
374.245,24
254.245,24
120.000,00
60.000,00

Alacak
Borç Bakiyesi
12.547,24
361.698,00
12.547,24
241.698,00
0,00
120.000,00
0,00
60.000,00

Bitiş Vade

Toplam
Gün

Vade Sonu
Tutar

Faiz
Oranı

82

09.04.2018

181

125.430,00

9

2.460,00

41

19.03.2018

119

61.586,67

8

546,67

VUK Faizi

Banka hesapları ve kasa hesabında yer alan diğer inceleme
riskleri
4. Şirketin faaliyeti ile orantılı olmayarak aldığı banka kredisini
ortaklarına kullandırma riski taşıması
5. Şirketin ortağına ya da ilişkili kişilere sermayesinin üç katı
tutarında borçlu olması
6. İşletmelerin kasa ve banka hesaplarında yeterli bakiye
bulunmasına rağmen yüksek tutarlı kredi kullanımı nedeniyle
oluşan finansman giderlerinin bulunması
7. Mükellef ile doğrudan yada dolaylı ilişkili kişiler üzerinden yapılan
çek tahsilatları
52
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Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
8.

Alacak ve borçlarda Ba-Bs mutabakatsızlığı ve Ba-Bs formları ile KDV
beyannamelerinin tutarsızlığı

9.

Değersiz alacakların bulunması

10. Şüpheli alacaklar için şüpheli hale geldiği yıldan sonra dava açılarak karşılık
gideri yazılması yada dava açılan dönemden sonra karşılık gideri yazılması
11. İlgili yılda şüpheli hale gelen alacak miktarı ile karşılık giderinin uyumsuz olması
12. Alacak senedi için reeskont yapılmış olmasına rağmen borç senedi için
reeskont yapılmaması
13. İlgili dönem gelir tablosunda yüksek tutarda karşılık giderinin olması
53

Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
VUK’nun 281. maddesine göre alacaklar mukayyet değer ile değerlenmektedir.
Alacaklar içinde şüpheli ve değersiz alacaklar varsa saptanır ve bunlar muhasebe
kayıtlarıyla düşüldükten sonra geriye kalan alacaklara mukayyet değer ölçüsü uygulanır.
İsteyen mükellefler, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerini
değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesi amacıyla reeskont işlemi yapabilirler.
• Döviz cinsinden alacak ve borçların geçici vergi dönemleri itibariyle T.C. Merkez
Bankasınca, yıl sonunda ise Maliye Bakanlığı’nca açıklanan döviz alış kurları esas
alınarak TL’ye çevrilmesi ve doğan kur farklarının gelir ya da gider olarak kayıtlara intikal
ettirilmesi gerekmektedir. Alacakların (müşteriler hs.) bakiye mutabakatının yapılması
gerekir. Bu yazılı olarak, mümkünse ıslak imzalı olarak gerçekleştirilmelidir.
• Borçların (satıcılar hs.) bakiye mutabakatlarının da aynı şekilde gerçekleştirilmesi
gerekir.
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• Alacaklarda oluşan mutabakatsızlıkların sebebi araştırılmalı. Araştırma sonucu tespit
yapılırsa gereken düzeltme yapılır. Tespit yapılamıyor ise fark gelir veya gider olarak
kayıtlara alınarak düzeltme tamamlanır. Gider yazılan tutar KV beyannamesinde KKEG
olarak dikkate alınır.

Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılacak Dönem
Borçlusu tarafından vadesinde ödenmeyen alacaklar kanuni yollara hangi
dönemde başvurulmuşsa alacak o dönemde şüpheli hale geleceğinden, karşılık
da söz konusu dönemde ayrılacaktır.
Alacağın vadesi ile kanuni yollara başvurulması farklı dönemlere rastlarsa,
karşılık vadenin dolduğu yılda değil, gerekli kanuni şartların sağlandığı yılda
ayrılacaktır.
Şüpheli alacak uygulaması ihtiyari bir uygulamadır.
Alacak şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmadığı durumda, ihtiyariliğin
karşılık ayırmama yönünde kullanıldığı kabul edilerek, daha sonraki dönemlerde
bu alacak için karşılık ayrılamaz.

55

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda alacakların şüpheli hale geldiği tarihte
karşılık ayrılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığından, söz
konusu alacaklar için şüphelilik halinin devam ettiği sürece karşılık
ayrılabileceği (Dan. 4. Daire 13.02.2014-E. 2010/3320-K. 2014/805)

Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması (112 SAYILI VUK Sirküleri)
1. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Alacaklar:
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş alacaklar için 213 sayılı Kanunun
323 üncü maddesi kapsamında karşılık ayrılmış ise mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmesi,
alacağa ilişkin şüphelilik durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirmediğinden, daha önce
ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar:
Geçici mühlet kararı ile birlikte takip yapılması mümkün bulunmadığından, geçici mühlet kararından
önce dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği
hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.
Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddedilmesi:
2004 sayılı Kanunun 287 ve 288 inci maddeleri uyarınca, geçici mühletin kaldırılarak konkordato
talebinin reddine ilişkin karar verilmiş olması durumunda;
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan
alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması,
Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise konkordato talebinin reddine
ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir
hesabına alınması)
gerekmektedir.
Diğer taraftan, bu alacakların dava veya icra safhasına intikal etmesi durumunda genel hükümler
çerçevesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olduğu tabiidir.
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Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması:
2. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi:
Bu aşamada daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
213 sayılı Kanun uygulamasında, şüpheli hale gelen alacak için bu dönemde karşılık ayrılması gerekmekte
olup, ilgili olduğu hesap döneminde ayrılmayan karşılığın sonraki hesap dönemlerinde dikkate alınması
mümkün bulunmadığından, geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak
karşılığı ayrılmamışsa sonraki hesap döneminde kesin mühlet kararının ilan edilmesi durumunda şüpheli
alacak karşılığı ayrılamaz.
Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Halinde Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması:
2004 sayılı Kanunun 291 inci maddesi uyarınca, konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin
sona ermesinden önce gerçekleşmesi nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde;
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan
alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması,
Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan karşılıkların
konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi
gerekmektedir.
Diğer taraftan, bu alacakların dava veya icra safhasına intikal etmesi durumunda genel hükümler çerçevesinde
şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olduğu tabiidir.
Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması:
bu durumda ilgili mevzuatına uygun olarak iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam
edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
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Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması:
3.Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi veya Reddedilmesi Durumu:
Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi:
2004 sayılı Kanunun 306 ncı maddesi uyarınca, konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde
alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceğinin belirtilmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda, alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanacak ve değersiz
alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale
geldiği) hesap dönemi itibariyle 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesi hükmüne uygun olarak yok
edilecektir.
Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise proje çerçevesinde
uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen konkordato projesiyle alacaklı ile borçlu arasında
yeni bir borç ilişkisi kurularak eski borç vade/miktar itibariyle yenilendiğinden bu alacaklar, şüpheli alacak
olma vasfını kaybedecektir. Dolayısıyla söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların, konkordatonun
tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.
Konkordato Projesinin Reddedilmesi:
2004 sayılı Kanunun 308 inci maddesi uyarınca, konkordatonun tasdik edilmemesi durumunda borçlunun
iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde,
borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş olup, bu durumda da daha önce ayrılmış olan
58karşılıklar devam edecektir.

Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR
Ø Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması
gerekir.
Ø Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi
takdirde izleyen yıllarda dikkate alınamaz.
Ø Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır.
Ø Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler değersiz hale gelen alacaklarını değersiz
hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek, işletme hesabı esasına göre
defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler.
Ø KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilecektir.
Değersiz alacak yazılan KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR.!!!
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Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
• Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan
mükellefler için reeskont işlemi ihtiyaridir.
•

Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluşlar, borç senetlerini de reeskonta tabi
tutmak zorundadır. Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını
reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz.

• Yabancı para cinsinden olan senetli alacak ve borçlar ile Bankalara Teminata ve tahsilata verilen
senetler için reeskont hesaplanabilir.
Diğer Taraftan;
• Kampanyalı ( ön ödemeli ) satışlarla ilgili olarak alınan senetler,
• Hatır senetleri ,
• Yıllara sari inşaat işleri dolayısı ile alınan senetler,
• Müflisten olan alacaklar,
• Vadesi belli olsa dahi senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz.
• Senet tutarı KDV’de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont işlemi yapılırken bu
kısım senet bedelinden düşülüp düşülmeyeceği tartışmalıdır.
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Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler
VADELİ ÇEK REEESKONTU
MALİYE İNADINDAN VAZ GEÇTİ. ARTIK VADELİ ÇEKLER İÇİNDE REESKONT MÜMKÜN.
• 31.01.2012 tarihli 28193 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
6273 sayılı Çek Kanunu'na eklenen : "31.12.2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı
düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir."
hükmü ile de süre 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
• 7061 sayılı Kanun ile 31.12.2017 tarihi 31.12.2020 olarak uzatılmıştır.
30.04.2013 tarih ve "VUK-64/2013-9/Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-2" başlıklı Vergi
Usul Kanunu Sirküler ile Maliye Bakanlığı vadeli çekler için hesaplanan reeskont tutarlarının
gider olarak yazılamayacağına ilişkin yıllardır süregelen katı uygulamasından sürpriz bir
biçimde vaz geçerek gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından
vadeli olma hususiyetini kazandığını söylemenin mümkün olacağını belirtmiştir.
Buna göre, ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede
bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması
mümkün bulunmaktadır.
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Alacak ve borçlar üzerinden vergi inceleme riski
taşıyan işlemler

İHTİYATİ TEDBİR
DEĞERLEMESİ

KONULAN

ALACAK

VE

BORÇLARDA

KUR

ihtiyati tedbir kararı alınıp tasarruf yetkisinin kısıtlanmış olduğu yabancı para
cinsinden banka hesabı için dönem sonlarında kur değerlemesi yapılmaması,
mahkemenin sonuçlanarak ihtiyati tedbir kararının kalkması halinde ise mahkeme
kararına istinaden şirkette kalacak olan tutara isabet eden kur farkının, ilgili
mahkeme karar tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ait kurum kazancınızın
tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
(Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2016
125[KVK.2015.ÖZ.49]-149000 sayılı özelgesi)
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tarih

ve

49327596-

Stok ve satışlar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
14. Yüksek tutarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması
15. Karlılık oranının sektörel ortalamaya göre sapma
göstermesi
16. Gelir tablosunda yer alan toplam satışlara oranla karın
düşük olması
17. Karlılık oranının diğer yıllara göre sapma göstermesi
18. Nakit satışlarının sektör ortalamasının altında ya da
üstünde olması
19. Devreden KDV’lerin yüksek olması ve süreklilik
göstermesi,
20. Teslim ve hizmet bedelini kredi kartı ile tahsil eden
mükelleflerin kredi kartı işlem bilgileri ile hasılatının bariz
farklılık arzetmesi,
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Stok ve satışlar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ
Ø Vergi Usul Kanunu’nun 274/1 madde hükmüne göre, satın alınan emtia maliyet
bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli; bir iktisadi kıymetin satın alınması veya
değerinin arttırılmasına yönelik yapılan ödemelerle buna bağlı olarak doğan tüm
giderleri ifade eder.
Ø Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının
maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Sonraki dönemlerde ortaya çıkacak kur
farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal
ettirilmesi ihtiyaridir.
Ø Krediler için ödenen faiz ve komisyon giderlerinin ise emtianın maliyeti ile
ilişkilendirilmeksizin doğrudan gider yazılması mümkün olup, dönem sonu
stoklarına pay verilmesi zorunluluğu yoktur.
Ø Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve
daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine Vergi Usul
Kanunu’nun 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal
bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm mamuller için de uygulanabilir.
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Stok ve satışlar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
ÇALINAN VE KAYBOLAN MALLARA İLİŞKİN DEĞERLEME
Ø Çalınan veya kaybolan malların zarar yazılabileceğine dair vergi kanunlarında
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Çalınan veya kaybolan malların kıymeti
düşen emtia olarak değerlenmesi ve vergi matrahı ile ilişki kurulması da
mümkün değildir.
Ø Çalınan ve kaybolan mallar işletme için sermayede vukua gelen bir eksilme
olarak kabul edilmekte
ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca
gider olarak dikkate alınamamaktadır.
Ø Çalınan veya kaybolan malları mükellefler polis kayıtları vb. belgeler ile
kanıtlanabiliyorsa, çalınan mallar maliyet bedeli üzerinden kanunen kabul
edilmeyen gider olarak kaydedilmelidir.
Ø Çalınma olayının polis kayıtları vb. kayıtlar ile kanıtlanamaması halinde ise
çalınan malın emsal satış bedeli ile değerlenerek ortaklara satış gibi işlem
yapılması gerekmektedir.
65

Duran varlıklar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
21. Dönem için amortisman ayırma yönteminin değiştirilmesi
22. İlgili yıldaki ayrılan amortisman tutarı ile (257 ve 268 hs) gider
kaydedilen amortisman tutarının karşılaştırılması
23. Dönem içi duran varlık satışına parelel olarak ayrılan amortisman
kayıtlarında düzeltme yapılıp yapılmadığı hususu
24. Yenileme fonunda yer alan tutarın üç yıl içinde kullanılmaması
25. Dönem sonunda fazla miktarda binek oto alımı- kıst amortisman
kontrolü
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Duran varlıklar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
VUK.’nun 269. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedeli
ile değerlenir.
Satın Alma Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler;
1. Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler
Satın Alma Bedeline Eklenmesi İhtiyari Olan Giderler;
1- Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri,
2- Tapu harçları, özel tüketim vergileri
Ø K.D.V. Kanunun 30 ve 58. maddeleri hükümleri bir arada değerlendirildiğinde binek otomobil
alımında ödenen K.D.V.’nin indirimi mümkün olmayıp gider veya maliyet yazılması
gerekmektedir.
Ø Mükellefler tarafından satın alınacak taşınmazla ilgili olarak banka kredisi kullanılması
nedeniyle ödenen BSMV'nin kurum kazancının tespitinde, GVK’nun 40/6 numaralı bendi
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uyarınca gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Duran varlıklar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
SABİT KIYMET ALIMI VE YATIRIMLAR DOLAYISIYLA DOĞAN KREDİ FAİZLERİNİN VE KUR
FARKLARININ DURUMU
163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;
Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz
kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme
tarihine (31 Aralık) kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, aktifleştirildikten sonraki
döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete
intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.
334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre ise;
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Kurlarda meydana gelen düşüş nedeniyle Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme
işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetten düşülmesi,
aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak
değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle kalan tutar üzerinden amortismana
tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak
kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

Duran varlıklar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
FİNANSMAN GİDERLERİNİN GİDER YA DA MALİYET YAZILMASINDA TERCİHİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILAMAYACAĞI
Bu hüküm ve açıklamalara göre yatırım harcamaları için temin edilen uzun vadeli döviz kredisi faiz
ödemelerinin ve kur farklarının iktisadi kıymetlerin aktife alındıkları tarihe kadar maliyet bedeline
intikal ettirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirme tarihinden sonra ortaya çıkan kur farkı ve kredi
faizlerinin ise seçimlik olarak gider yazılması veya söz konusu yatırımın maliyetine ilave edilmesi
mümkün bulunmaktadır.
Yukarıda da açıkladığımız üzere; Banka kredisi kullanılmak suretiyle alınan taşınmazın, aktifleştirildiği
hesap döneminin sonuna kadarki faiz giderlerinin taşınmazın maliyetine ilave edilmesi zorunlu olup,
sonraki yıllarda oluşan faiz giderlerinin ise maliyete eklenmesi veya gider olarak dikkate alınması
ihtiyaridir.
Ancak, taşınmaz ile ilgili kredi faizlerini ilgili bulundukları yılda doğrudan gider mi yazılacağı yoksa
amortismana mı tabi tutulacağı hususundaki tercihin başlangıçta yapılması gerekmektedir. Gider
yazma yolunun seçilmesi halinde daha sonraki yıllarda bu tür giderlerin gayrimenkulün maliyetine
eklenerek amortisman yolu ile itfa edilmesi veya önce amortisman ayırmaya başlayıp sonra gider
yazma yoluna gidilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. [1]
[1]

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İVDB'nca verilen 31/08/2012 tarih ve
69 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2704 sayılı mukteza.

Duran varlıklar üzerinden vergi inceleme riski
oluşturan işlemler
YENİLEME FONU
Ø Yenileme Fonu; İşletmeye dahil ATİK’lerin gerektiğinde yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satış kar veya
sigorta tazminatlarından ayrılan karşılığın bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile muhafaza edilmesidir.
Ø Yenileme Fonu Ayırma Koşulları:
•

Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.

•

Elden çıkarılan ve yerine alınacak olan kıymetin ATİK olması gerekir.

•

Elden çıkarılan kıymetin yenilenmesi zorunlu olması veya yenilenmesi konusunda karar verilmiş olmalıdır.

•

Yeni iktisadi kıymet, elden çıkan iktisadi kıymetle aynı nitelikte olmalıdır.

•

Ayrılan Fon, yeni alınan ATİK’in amortismanlarında kullanılır.

•

Üç yılın hesabında satışın yapıldığı yılın da dikkate alınmalı ve Yenileme fonu 3 yıl içinde kullanılmalıdır.

• 3 Yıllık Süre yeni iktisadi kıymetin alınmasına ilişkin olup, bu süre içerisinde yeni amortismana tabi iktisadi
kıymet alınmış olması durumunda yenileme fonunda yer alan tutar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen faydalı ömür süresince ayrılacak amortismanlara mahsup edilecektir.
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Yıl sonunda dikkat edilmesi gereken diğer durumlar
ØKanunen Kabul Edilmeyen Giderler
ØKanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin ayrıntılı muavin
dökümü ile Kıdem Tazminatı karşılıkların ödendiğinin tevsiki,
ödenmeyenlerin KKEG kayıtları,
ØCari döneme ilişkin SGK primlerinden ödenmeyen
tutarların KKEG yapıldığının tevsiki, önceki yıllarda KKEG
yapılan SGK primlerinin cari dönem içinde ödendiğini
gösteren evrakların hazırlanması gerekir.
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Yıl Sonu Hatırlatmaları
- SSK Primlerinin Gider Kaydı
----------------- 30/11/201X----------------------------770 Genel Yönetim Giderleri
335 Personele Borçlar
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
------------------------ / ------------------------------------ Ödenmeyen SSK Primlerinin Kaydı
------------------- 31/12/201X --------------------------361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Va.Geç. Ert. veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük.
950 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
951 Kan. Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı
------------------------ / ------------------------------------

5.000
3.000
500
1.500

1.500
1.500
1.500
1.500
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Yıl sonunda dikkat edilmesi gereken diğer durumlar
ü Örtülü sermaye durumu
ü Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımının kontrolü
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Yıl sonunda dikkat edilmesi gereken diğer durumlar
ü Zarar mahsup hakkı sonraki yıllarda kullanılamaz.
2014 Takvim yılı zarar
2015 Takvim yılı kar
- (2014 takvim yılı zararı mahsup edilmemiş)
2016 Takvim yılı kar
- (2014 takvim yılı zararı mahsup ve düzeltme
işlemleri yapılamaz.)
Not: Vergi yargısına göre düzeltilebilir.
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Teşekkürler…..
Selahattin GÖKMEN
sgokmen@mentalymm.com.tr
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Telefon +90 212 220 23 73 - 74 Faks : +90 21 2 220 23 78
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Dikmen- Çankaya I ANKARA
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