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Konu: Vergilendirmede 2019 Yılına ĠliĢkin Bazı Hadler ve Tutarlar 

Maliye Bakanlığınca, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (3.Mükerrer) Resmi Gazete’de 

yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 

23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had 

ve tutarlar 2019 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.  

A. Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar 

A.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 

vergilendirilmesinde esas alınan tarife,  2019 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  

 

18.000 TL'ye kadar 15% 

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

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% 

193 sayılı Kanunun mükerrer 121. maddesi hükmü uyarınca, vergi indirimi 

tutarı, 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000 TL olarak tespit edilmiştir 

A.2. Gayrimenkul Sermaye Ġradında Ġstisna Tutarı: 5.400.- TL 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan 

istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit 

edilmiştir. 

A.3. Hizmet Erbabına ĠĢyeri veya ĠĢyerinin MüĢtemilatı DıĢında Kalan Yerlerde 

Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere ĠliĢkin Ġstisna Tutarı: 19.00- TL 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri 

veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak 

üzere 19.00TL olarak tespit edilmiştir.  
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A.4.EngellilikĠndirimiTutarları 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2019 takvim 

yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.200 TL, ikinci derece engelliler 

için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

A.5. Basit Usule Tabi Olmanın Genel ġartlarından ĠĢyeri Kira Bedeline ĠliĢkin Tutar 

 

Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan 

yıllık kira bedeli toplamı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye 

sınırları içinde  9.000 TL, diğer yerlerde 6.000TL  olarak tespit edilmiştir. 

 

A.6. Basit Usule Tabi Olmanın Özel ġartlarını Belirleyen Hadler  
 

Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2019 takvim 

yılında uygulanmak üzere; 

-  1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL, 

-  2 numaralı bent için 60.000 TL,  

-  3 numaralı bent için 120.000 TL, olarak tespit edilmiştir. 
 

A.7. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı: 14.800 TL: 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı 

kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.800 

TL olarak tespit edilmiştir. 

A.8. Arızi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Tutarı: 33.000.- TL: 

 Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin 

istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit 

edilmiştir. 

A.9. Tevkifata ve Ġstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye 

Ġratlarına ĠliĢkin Beyanname Verme Sınırı: 2.200.-TL: Gelir Vergisi Kanununun 

86.maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve 

istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme  

sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir. 

A.10- Kâr Hadleri Emsallerine Göre DüĢük Olarak Tespit EdilmiĢ Bulunan Emtia Ġçin 

Özel Hadler: 

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak 

tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48. 

maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini 

yapanların, 2019 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya 

hasılatlarının 31/12/2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. 



 

 

  BüyükĢehir Belediye Sınırları BüyükĢehir Belediye Sınırları 

  DıĢında Kalan Yerlerde Ġçinde Kalan Yerlerde 

Emtianın Cinsi Yıllık Alım 

Ölçüsü (TL) 

Yıllık Satış 

Ölçüsü (TL) 

Yıllık Alım 

Ölçüsü (TL) 

Yıllık Satış 

Ölçüsü (TL) 

Değerli Kağıt 190.000 220.000 240.000 270.000 

Şeker – Çay 148.000 190.000 180.000 230.000 

Milli Piy. Bileti, Hemen 148.000 190.000 180.000 230.000 

Kazan, Süper Toto  vb. 

İçki (Bira ve Şarap Hariç) - 

İspirto– Sigara–Tütün 

148.000 190.000 180.000 230.000 

Akaryakıt ( LPG hariç ) 220.000 230.000 270.000 320.000 

 

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları 

bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 
 

A.11. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme 

Uygulaması  
 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile 

getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura 

düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2019 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun 

görülmüştür.  Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 11.000 TL kadar olan kısmı 

vergiden istisna edilmiştir. 

 

A.12. 2017 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında 

dikkate alınacak indirim oranı uygulaması 

Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı 

bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz 

ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz 

cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada  belirtilen indirim 

oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak 

dikkate alınacağı belirtilmiştir.  İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş 

olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde 

oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı 

Kanun hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 

23,73’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama 



faiz oranı ise % 16,90'dır. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye 

iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%23,73 / %16,90 =) % 140,41 olmaktadır.Bu 

oranlar dikkate alındığında, 2018 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük 

çıkmaktadır. 

Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 

tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) 

numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi 

ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının 

birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç 

edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil 

kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır. 

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul 

sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte 

olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. 

 

B- 504  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, 

Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve 

Mükerrer 355.  maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler  01 Ocak 2019 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere aĢağıdaki Ģekilde yeniden belirlenmiĢtir. 

  

MADDE NO – KONUSU 2019 Yılında 

Uygulanacak 

Tutar (TL) 

MADDE 104- Ġlanın Ģekli   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.700 

3- İlanın;   

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla 

gazetede yapılması 
2.700-270.000 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca 

yapılması 
270.000 ve 

üzeri 

MÜKERRER 

MADDE 115- 

Tahakkuktan vazgeçme 33 

MADDE 

153/A- 

Teminat tutarı 120.000 

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri   

http://www.verginet.net/Dokumanlar/2017/2018-Vergi-Usul-Cezalar.pdf


  1- Yıllık;   

  - Alış tutarı 230.000 

  - Satış tutarı 320.000 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.2000 

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 3,30 

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaĢ ve peĢtemallıklar 1.200 

MADDE 343- En az ceza haddi   

    - Damga vergisinde 14,80 

  - Diğer vergilerde 29 

MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları   

(Kanuna bağlı cetvel) 

  I inci derece usulsüzlükler   

1- Sermaye şirketleri 180 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest 

meslek erbabı                                                                            
110 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 55 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine 

tabi olanlar    
25 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                14,80 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf      7 

II nci derece usulsüzlükler   

1- Sermaye şirketleri 98 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest 

meslek erbabı 
55 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                           25 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine 

tabi olanlar      
14,80 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7 



6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            3,90 

MADDE NO – KONUSU 2019 Yılında 

Uygulanacak 

Tutar (TL) 

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer Ģekil 

ve usul hükümlerine uyulmaması 

  

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek 

makbuzu verilmemesi, alınmaması 
290 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek 

toplam ceza 
148.000 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu 

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük 

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu 

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya 

bulundurulmaması 

290 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 14.800 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam 

ceza 
148.000 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme 

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe 

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma 

ve asma mecburiyetine uyulmaması 

290 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve 

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye 

yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve 

standartlara uymayanlara 

7.000 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak 

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını 

kullanmaksızın işlem yapanlara 

350 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen 

yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 
1.100 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel 

usulsüzlük cezası 
220.000 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma 

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin 

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine 

getirmeyenlere 

1.480 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel 

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 
1.100 



MADDE 355- b) Damga Vergisinde   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,40 

MÜKERRER 

MADDE 355-  

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 

257. maddesi ile GVK 98/A hükmüne uymayanlar için ceza 

  

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 

tespit edilenler hakkında 
980 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 

idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna 

uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük 

cezası 

1.480.000 

 

107/A maddesi ile getirilen zorunluklara uymayanlardan 

-birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabınlarına 

-ikinci sınıf tüccarlara,defter tutan çiftçiler ile basit usul mükelleflere 

-bunlar dışında kalanlara 

 

1.200 

   600 

   300 

MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 70.000 

  

C-2019 Yılında Uygulanmak 63 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi Tutarları yeniden 

belirlenmiĢtir. 

Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında 

artırılmış ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 TL olmuştur. 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar   

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:   

1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 

9,48) 

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 

1,89) 

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 

9,48) 



4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 

9,48) 

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 

1,89) 

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin 

sözleşmeler 

(Binde 

1,89) 

7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü 

bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) 

(Binde 

9,48) 

8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri  (Binde 

0) 

9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları 

ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler 

(Binde 

9,48) 

10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: 

  

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 

9,48) 

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 

0) 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 

9,48) 

ç) Paket tur sözleşmeleri    (Binde 

9,48) 

d) Abonelik sözleşmeleri  (Binde 

9,48) 

e) Mesafeli satış sözleşmeleri  (Binde 

9,48) 

11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek 

Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler  

(Binde 

9,48) 

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

kapsamında düzenlenen: 

  

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri     (Binde 

9,48) 

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 

9,48) 

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

kapsamında düzenlenen: 

  

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 

9,48) 

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 

9,48) 



14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 

0) 

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı 

müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 

(Binde 

0) 

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 

0) 

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 

0) 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:   

1.Tahkimnameler                                                                       (72,70 

TL) 

2.Sulhnameler                                                                             (72,70 

TL) 

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     (408,60 

TL) 
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

II. Kararlar ve mazbatalar   

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve 

kararlarla hakem kararları: 

  

 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 

9,48) 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (72,70 

TL) 

2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu 

tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları 

(Binde 

5,69) 

III. Ticari iĢlemlerde kullanılan kağıtlar   

1. Ticari ve mütedavil senetler:   

a) Emtia senetleri:   

    aa) Makbuz senedi (Resepise) (25,10 

TL) 

    ab) Rehin senedi (Varant) (14,80 

TL) 

    ac) İyda senedi (2,40 

TL) 

    ad) Taşıma senedi (0,70 

TL) 

b) Konşimentolar (14,80 

TL) 

c)Deniz ödüncü senedi (Binde 



9,48) 

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 

9,48) 

2. Ticari belgeler:   

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (25,10 

TL) 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:   

ba) Bilançolar (56,10 

TL) 

bb) Gelir tabloları (26,90 

TL) 

bc) İşletme hesabı özetleri (26,90 

TL) 

c) Barnameler (2,40 

TL) 

d) Tasdikli manifesto nüshaları (11,00) 

e) Ordinolar (0,70 

TL) 

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları  (11,00 

TL) 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar   

1. Makbuzlar:   

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar 

dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra 

senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara 

nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar 

(Binde 

9,48) 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, 

tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 

6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek 

kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu 

takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar 

(Binde 

7,59) 

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 

7,59) 

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 

7,59) 

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):   

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere 

verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 

(0,70 

TL) 

b) Vergi beyannameleri:   



    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (72,70 

TL) 

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (97,10 

TL) 

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (48,00 

TL) 

    bd) Muhtasar beyannameler  (48,00 

TL) 

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (48,00 

TL) 

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (97,10 

TL) 

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (35,70 

TL) 

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (35,70 

TL) 

f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar 

beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 

(56,90 

TL) 

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların 

resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 

(0,70 

TL) 

  

D- 50 Seri No.lu Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2019 

tarihinden geçerli olmak üzere, Veraset Ve Ġntikal Vergisinde Ġstisna Tutarları ile 

matrah dilimleri yeniden belirlenmiĢtir. 

 1/1/2019 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve 

(e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ 

bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL), 

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL, 

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 

tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, olarak dikkate alınacaktır. 

1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde 

veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 

Matrah 
Verginin Oranı (%) 

Veraset Yoluyla  

Ġntikallerde 

Ġvazsız  

Ġntikallerde 



İlk 290.000 TL için 1 10 

Sonra gelen  700.000 TL için 3 15 

Sonra gelen 1.500.000 TL için 5 20 

Sonra gelen 2.700.000 TL için 7 25 

Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30 

  

E- 51 Seri No.lu Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak 

olan motorlu taĢıtlar vergisi tarifeleri, aĢağıdaki Ģekilde yeniden belirlenmiĢtir. 

 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiş 

ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 30/12/2018 tarihli ve 

537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 

6. maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı 

tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi 

tutarları, 2019 yılı tutarları %15,9 (onbeş virgül dokuz) oranında artırılarak belirlenmiştir. 

Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 

197 sayılı Kanunun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan  (II) ve (IV) 

sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir. 

I/A Sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tarifesi  

31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlara uygulanacak tarife ile 01/01/2019 

tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanacak tarife 197 sayılı Kanunun  

Geçici 8. maddesi ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

a) (I/A) Sayılı Tarife 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taĢıtlarda 

uygulanacak tarife 

 

7103 sayılı Kanunun 21.maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra 

uyarınca;  (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında, 

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında, 

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında, 

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında, 

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında, 

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında, 

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında, 



h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında, 

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir. 

 

b) 01/01/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taĢıtlarda uygulanacak 

tarife:  

01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı 

tarifeye göre vergilendirilir. 

 

21/3/2018 tarih ve 7103 sayılı Kanunun 18. maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5. maddesine eklenen 

fıkralar uyarınca; 

- (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan 

ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;  

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında, 

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında, 

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında, 

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında, 

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında, 

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında, 

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında, 

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, 

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında, yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi 

tutarlarının %25’i oranında, 

- (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan 

taşıtlardan, motor gücü; 

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında, 

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında, 



c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında, 

d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir. 

c. (II) Sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tarifesi 

(I) ve (I/A)sayılı tarifede yazılı,otomobil,arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan 

motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

 

7103 sayılı Kanunun 17 .maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının 

değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş 

taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir. 

7103 sayılı Kanunun 19. maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6. maddesine eklenen fıkralar uyarınca; 

- (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde 

yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında, 

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında, 

- (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik 

motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında 

vergilendirilecektir. 

d-(IV) Sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tarifesi 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre 

vergilendirilir. 



 

197 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan 

sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar 

için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanır. 

F-60 Seri Nolu Değerli Kağıtlar  Genel Tebliği Ġle  01 Ocak 2019 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 210 Sayılı Kanuna Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli 

kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                   Bedel (TL) 

1 - Noter kağıtları :                                                                                                          

a) Noter kağıdı                                                                                                      13,50 

b) Beyanname                                                                                                       13,50 

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                  27,00 

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

3 - Pasaportlar                                                                                                      133,50 

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                89,00 

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                                

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                          22,50 

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik kartı                                                                                                              22,50 

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                        45,00 

7 - Aile cüzdanları                                                                                                 121,00 

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

9 - Sürücü belgeleri                                                                                               166,00 

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                              166,00 

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                       

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                             148,50 

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                124,00 

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                    8,00 

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                              12,50 

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                             89,00 

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                          89,00 

 



 

 

G-  17 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde  maktu özel iletiĢim vergisi 

65,00 TL olarak tespit edilmiştir. 
 

 K-2019 Yılı Ġndirimli Oranda KDV Ġadesi Ġçin Sınır:  

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 22) ile indirimli 

orana tabi işlemlerde iade sınırı 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

 KDVK’nun 29. maddesinde Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve 

hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden ya da mahsuben iade 

edilebileceği hükme bağlanmıştır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade 

taleplerinde,  bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV 

tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, ile indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 

2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmiştir.  

 

L-31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (3.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri No.lu 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları 

yeniden belirlenmiş olup harç tutarlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz. 

 
  

Bilgilerinize Sunulur. 

 

 

                                                                            ĠHSAN AKAR    

              YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR  

                                         ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir. Kaynak 

gösterilmeden alıntı yapılamaz 
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