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YENİ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAĞINDA DEĞİŞİKLİKLER 

Yeni vergi yükümlülükleri taslağı 41. Nolu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.   

24.10.2019 tarihinde TBMM’ne sunulan Kanun Teklifi ile Taslak metinde değişiklikler 
olmuştur. Yapılan değişiklikler sarı renk başlıklar altında güncellenerek tekrar bilgilerinize 
sunulmuştur.  

Taslakta yer alan düzenlemeler özet ile; 

1- “KONAKLAMA VERGİSİ” GETİRİLİYOR.  

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununa ilave ile “KONAKLAMA VERGİSİ” getirilmektedir. Bir 
harcama vergisi türü olarak düzenlenmiştir.  

Verginin Konusu; 

- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama 

tesislerinde verilen geceleme hizmeti 

- Bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, 

plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler 

 
Konaklama vergisinin mükellefi; 

 

- Belirtilen hizmetleri sunanlardır. 

 

Vergiyi doğuran olay; 

 

Hizmetlerin sunulması, hizmetin sunumundan önce fatura ve benzeri belge verilmesi 

halinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin 

düzenlenmesi anında meydana gelir. 

 

Konaklama vergisinin oranı %2’dir.  

Ancak 31.12.2020’a kadar %1 olarak uygulanacaktır. 

 

2- “DİGİTAL HİZMET VERGİSİ  KANUNU”  GETİRİLİYOR  

- Türkiye’de sunulan bazı dijital hizmetlere hizmetlere “Dijital Hizmet Vergisi” 
getirilmektedir.  

- Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 

- 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. 

- Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna 
giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.  

- Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’dir. 
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3- GELİR VERGİSİ  TARİFESİ DEĞİŞTİRİLEREK DİLİM SAYISI VE ORANLAR ARTIRILIYOR  

 

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 

 

500 Bin TL’nin üzerindeki gelirlerin 500 Bin TL’yi aşan kısmı artık %40 üzerinden 

vergilendirilecektir. Dolayısıyla 500 Bin TL’ye kadar olan ücretlerin vergi yükünde bir 

değişiklik olmamaktadır. 

4- ÜCRET GELİRLERİNE YILLIK BEYAN GETİRİLİYOR.  

Tek işverenden alınmış ve stopaj yoluyla vergi ödenmiş olsa dahi Yıllık 500.000 TL’yi 
aşan ücret gelirleri Yıllık Beyana tabi olacak. 

Yıllık beyan esnasında Bordroda indirilemeyen bazı şahsi harcamalar matrahtan 
indirilebilecektir. 

5- KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI ARTIYOR  

Kambiyo işlemlerinde vergi Binde 1’den Binde 2’ ye yükseltiliyor. 

6- SERBEST MESLEK KAZANCI İSTİSNASI DEĞİŞTİRİLİYOR . 

Gelir Vergisi Kanunu’nda 18.madde de yer alan ve kısaca Telif Kazancı istisnası olarak 
bilinen düzenlemeye sınır getiriliyor. 500.000 TL’yi aşan kazançlar bu istisnadan 
faydalanamayacak. 

7- PERSONELE TOPLU TAŞIMA İÇİN GÜNLÜK 10 TL’LİK ÖDEME YAPILMASI İMKANI 

GETİRİLİYOR  

Gelir Vergisi Kanunu madde 23-1/10 maddesine eklenen parantez içi hüküm ile 

işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük 

ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti 

veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartı ile stopaj 

yapılmaksızın işlem yapılacaktır. 
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8- BİNEK OTO KİRA TUTARLARININ VE SATIN ALMA DURUMUNDA GİDER YAZILAN 

KDV VE ÖTV TUTARLARINDA SINIRLAMA GETİRİLİYOR  

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 

5.500 TL’ye kadarlık kısmı ile  

Binek otomobillerinin satın alımında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer 

vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate 

alınabilecektir. 

9- BİNEK OTO GİDERLERİNİN %70’İNİN MATRAHTAN İNDİRİLEBİLMESİ YÖNÜNDE 

SINIRLAMA GETİRİLİYOR  

Binek otolara ait Akaryakıt, sigorta ve tamir bakım gibi giderlere sınırlama getiriliyor. 

Yapılan düzenleme ile bu giderlerin %70’i gider yazılabilecek. 

10- BİNEK OTOLARIN AMORTİSMANININ GİDER YAZILMASINDA PARASAL 

SINIRLAMA GETİRİLİYOR  

İlk defa satın alınan Binek Otolarda Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 

135.000 TL’yi,  

Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak 

iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi  

Aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara 

isabet eden kısmı, gider yazılabilir 

11- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN %5’LİK VERGİ İNDİRİMİ 

MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK DAHA UYGULANABİLİR HALE GETİRİLİYOR . 

GVK. Mükerrer madde 121’deki indirimin uygulanacağı yıl ve önceki 2 yılda 

beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olması şartı kaldırılıyor. İndirimin 

uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli görülüyor. 

12- DÖVİZ FAİZ GELİRLERİNE UYGULANAN STOPAJ ORANININ ARTIRILMASI 

ÖNGÖRÜLÜYOR  

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67.maddede yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına , Yabancı 

para cinsinden ihraç edilen Menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden 

açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranını %20’ye kadar artırabilmesi 

için yetki verilmiştir. 
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13- SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ DEĞİŞTİRİLİYOR  

En üst ligdekiler için %15 olan oran %20’ye yükseltiliyor. Yıllık gelir 500.000 TL’yi aşması 

durumunda yıllık beyan getiriliyor. 

14- YENİ BİR MÜESSESE “KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME” İHDAS EDİLİYOR.  

Vergi mahkemesinde istinaf yolu açık olarak ve bölge idare mahkemesince verilen temyiz 
yolu açık olarak kazanılan davalar için kanun yolundan vazgeçilmesi halinde indirimli 
ödenebilmesi sağlanıyor. 

 

15-  TAPU HARCI MATRAHINDA EN AZ SINIR DEĞİŞTİRİLİYOR.  

Tapu harcı matrahı olarak Emlak vergisi değeri ile Tapu genel müdürlüğünce yaptırılan 
değerleme sonucu bulunan değerden büyük olanın esas alınması sağlanıyor 

 

16- 5 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ KONUTLAR İÇİN DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İHDAS 

EDİLİYOR  

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi 

oluyor. 

Ancak bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan 

değerleme sonucu belirlenen değeri beş milyon Türk Lirasının altında olan mesken nitelikli 

taşınmazlar bu vergiden müstesna tutulacak. 

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. 

 

İlk taslak metinde 5.Milyon TL’yi aşanlar %1 Tek oran belirlenmişti. Yapılan değişiklik ile artan 

oranlı bir tarife öngörülmüş. 10 Milyon TL’yi aşanlar %1 olarak vergilendirilecektir. 
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17- KURUMLAR VERGİSİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ BULUNMUYOR.  

İlk Taslak metinde aşamalı olarak Kurumlar Vergi oranı ile %18’e indiriliyordu. Ancak son 

metinde böyle bir düzenleme bulunmuyor. 

Saygılarımızla. 

 


