TEMMUZ 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
TÜRK VERG‹ S‹STEM‹
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹
1.

Ünite 1, Sayfa 11, “Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanmas›” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Konu afla¤›daki örnek bilanço üzerinde daha net olarak anlafl›lacakt›r. Çal›flkan Ticaret Evinin 2014 y›l› dönem bafl›
bilançosu afla¤›daki gibidir:
Tablo 1.2
Dönem Bafl›
Bilançosu
(1 Ocak 2014) (T)

Aktif

Pasif

Kasa

30.000,-

Borçlar

Banka

50.000,-

Sermaye

Alacaklar
200.000,(-) fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (20.000,-)

Yedek Akçe

Alacaklar (net)

Kâr

180.000,-

Ticari Mallar

40.000,200.000,70.000,110.000,-

60.000,-

Maddi Duran Varl›klar 160.000,(-) Birikmifl Amortismanlar (60.000,-)
Maddi Duran Varl›klar (net)

100.000,-

AKT‹F TOPLAM

420.000,-

PAS‹F TOPLAM

420.000,-

Öz sermaye = Aktif toplam› - borçlar oldu¤una göre.
Öz sermaye = 420.000 - 40.000 = T380.000
T380.000 Çal›flkan Ticaret Evinin dönem bafl› öz sermayesidir. 2014 y›l› sonunda, ayn› flekilde dönem sonu öz sermayesinin hesab› yap›lacak ve bulunan rakamdan dönem bafl› öz sermayesi ç›kar›ld›¤› vakit elde edilen müspet fark,
bu ticarethanenin 2014 y›l› ticari kazanc› olacakt›r.
2.

Ünite 2, Sayfa 30, “Stopaj Oranlar›” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Yap›lacak stopaj›n oranlar› GVK m. 94/11’de aç›klanm›flt›r. Buna göre, çiftçilerden sat›n al›nan zirai mahsul ve hizmetler için yap›lan ödemelerden:
• Hayvanlar ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›¤› mahsulleri için %1 (ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›l›yorsa) veya %2 (tescil ettirilmeden sat›l›yorsa),
• Di¤er zirai mahsullerden %2 (ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›l›yorsa) veya %4 (tescil ettirilmeden sat›l›yorsa),

3.

Ünite 4, Sayfa 63-74, “Gelir Vergisinin Tarh›” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Gelir vergisi kural olarak bizzat mükellefin veya vergi sorumlusunun beyan› üzerine tarh olunmaktad›r
(GVK m. 83). 84. maddede, gelir vergisi beyanlar›n›n y›ll›k, muhtasar veya münferit beyanname ile yap›laca¤› öngörülmektedir. Y›ll›k ve muhtasar beyanname tam-dar tüm mükellefleri ilgilendirir. Münferit beyanname ise sadece
dar mükellefleri ilgilendirir. Dar mükelleflere özgü düzenlemeler son bafll›k alt›nda incelenecektir.
Gelir vergisinin tarh› konusunu bu bafll›k alt›nda;
• Muhtasar beyanname yoluyla tarh,
• Y›ll›k beyanname üzerinden tarh ve
• Y›ll›k beyanname verilmeyen ve (veya) toplama yap›lmayan haller
olmak üzere üç ana bafll›k alt›nda inceleyebiliriz.
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MUHTASAR BEYANNAME (STOPAJ BEYANNAMES‹) YOLUYLA TARH
Muhtasar beyanname, stopaj yoluyla al›nan vergilerin ödendi¤i beyanname çeflididir. Gelir vergisi has›lat›n›n
%90’›n›n üstündeki k›sm› bu yöntemle toplanmaktad›r.
Bu yöntemde vergi, gelir elde eden kiflinin eline geçmeden kesilmekte ve muhtasar beyanname ile vergi dairesine
ödenmektedir. Muhtasar beyanname, iflverenler veya vergi tevkifat› yapan di¤er kimseler taraf›ndan kesilen verginin matrah› ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine yarayan beyannamedir (GVK m. 84, b. 2).
Dikkat: Ticaret veya serbest meslek erbab›n›n tevkifata tabi ifllemi bulunmamas› durumunda muhtasar beyanname verme zorunlulu¤u yoktur, bu aç›dan beyanname verilmedi¤i gerekçesiyle re’sen takdire gidilmesi de
mümkün de¤ildir (Dfl. 4. D.; 3.12.1998; E. 1997/4444, K. 1998/4557).
Vergi tevkifat› yapmak zorunda olanlar, GVK’nin 94. maddesinde say›lm›flt›r. Bunlar afla¤›daki kifli ve kurulufllard›r:
• Kamu idare ve müesseseleri,
• ‹ktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,
• Ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›,
• Dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler,
• Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›,
• Zirai kazançlar›n› bilanço veya zirai iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler.
Hangi durumlarda ve hangi oranda stopaj yap›laca¤›, farkl› gelir çeflitleri aç›klan›rken yap›lm›flt›r. Vergi tevkifat›, aç›klanan ödemelerin nakden veya hesaben yap›lmas› esnas›nda gerçeklefltirilmektedir. Hesaben ödeme deyimi,
vergi tevkifat›na tabi kazanç ve iratlar› ödeyenleri istihkak sahiplerine karfl› borçlu duruma sokan her türlü kay›t ve
ifllemi ifade etmektedir.
Bakanlar Kurulu, 94. maddede %0, %5, %10, %20, %30 gibi farkl› oranlarda belirlenen tevkifat oranlar›n› her bir ödeme ve gelir için ayr› ayr› s›f›ra kadar indirmeye ve bir kat›na kadar art›rmak suretiyle yeniden tespit etmeye
yetkili k›l›nm›flt›r. Bu yetki, hükümetin ekonomi ve maliye politikalar› çerçevesinde s›k s›k kullan›lmaktad›r.
Stopaj matrah› olarak;
• Ücretler aç›s›ndan indirimler yap›ld›ktan sonra kalan safi tutar,
• Di¤er gelirlerde ise gayrisafi tutarlar esas al›nmaktad›r (GVK m. 96).
Kesilmesi gereken verginin, ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi durumunda vergi tevkifat›, bilfiil ödenen
miktar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam tutar› üzerinden yap›l›r.
Sözünü etti¤imiz tevkifatlar› yapanlar, yapt›klar› kesintileri ertesi ay›n 23. günü akflam›na kadar tahakkukun
yap›ld›¤› yerin vergi dairesine, muhtasar beyanname ile bildirmek zorundad›rlar. Çal›flt›rd›klar› hizmet erbab›
say›s› 10 ve daha az olanlar, 94. maddeye göre yapacaklar› tevkifatla (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç) ilgili muhtasar beyannamelerini her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar›n›n 23. günü akflam›na kadar (yani 3 ayda bir) verebilirler. Bu flekilde, zirai ürün bedelleri üzerinden yap›lan tevkifat d›fl›ndaki tüm
di¤er tevkifatlar›n (örne¤in; ücretler, gayrimenkul sermaye iratlar›, serbest meslek kazançlar› üzerinden yap›lan stopajlar›n); iflçi flart›n›n sa¤lanmas› durumunda, her ay yerine üç ayda bir beyan edilmesi imkân› bulunmaktad›r.
Ay›n 23. günü akflam›na kadar beyan edilen vergiler ayn› ay›n 26. günü mesai saati bitimine kadar ödenecektir (GVK m. 119).
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Tablo 4.1
Stopaj Yoluyla
Al›nan Gelir
Vergisinin Beyan› ve
Ödenme Süresi
(Muhtasar
Beyanname)

Beyan Süresi

Ödeme Süresi

Tevkifat›n Yap›ld›¤› Ay› ‹zleyen Ay›n
1-23. Günleri Aras›

Beyannamenin Verildi¤i Ay›n 26. Günü
Akflam›na Kadar

Di¤er taraftan, genel bütçeye dâhil idare ve müesseseler bu zorunlulu¤un d›fl›nda tutulmufllard›r. Bu idareler, yapt›klar› kesintileri ilgili bordrolara ifllemekle yetinmekte; ayr›ca muhtasar beyanname vermemektedirler
(GVK m. 100).
YILLIK BEYANNAME YOLUYLA TARH
“Gelirin toplanmas› ve beyan” bafll›¤›n› tafl›yan GVK 85. madde, beyan yoluyla vergilemeyi ana yöntem olarak kabul
etmifltir. Y›ll›k beyanname, mükellefin çeflitli kaynaklardan bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n›n bir
araya getirilip toplanmas›na ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine iliflkin beyannamedir.
Gelir vergisi mükellefinin elde etti¤i gelirler, 7 kazanç unsurunun biri veya birkaç›ndan oluflabilir. Kural olarak,
elde edilen tüm gelirlerin y›ll›k beyanname ile bildirilmesi zorunlulu¤u bulunmaktad›r (GVK m. 85, f. 1). Ancak,
baz› gelirler kaynakta stopaja tabi tutuldu¤u için bu kural yumuflat›lm›flt›r. GVK’nin 86. maddesinde, baz› gelirler için beyanname verilmeyece¤i veya bu gelirlerin toplamaya dâhil edilmeyece¤i öngörülmüfltür. Y›ll›k beyanname verilmeyen hâller, IX Nolu bafll›¤›n (3) Nolu alt bafll›¤›nda aç›klanacakt›r.
Mutlak Anlamda Beyanname Verilmesi Gerekli Durumlar
GVK m. 85’te düzenlenen bu durumlar afla¤›da aç›klanmaktad›r:
• Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbab› ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinden kazanç elde etmeseler bile y›ll›k beyanname vermek zorundad›rlar (GVK m. 85).
“Çiftçiler” kavram› ile kastedilenler, iflletme esas›na veya bilanço esas›na göre gerçek usulde vergilenen çiftçilerdir.
“Tacirler” kavram› ile ise iflletme veya bilanço esas›na göre gerçek usulde vergilenen tacirler yan›nda basit
usulde vergilenen tacirler de kastedilmektedir.
• Vergisi stopaj yoluyla al›nmam›fl ücret gelirleri,
• Tutar› toplam› GVK, m. 86/d’de yaz›l› tutar› aflan, istisnaya konu olmam›fl ve üzerinden stopaj yap›lmam›fl
menkul, gayrimenkul sermaye iratlar›,
• Kazanç ve iratlar›n istisna haddini aflan k›s›mlar› (Bu durumda sadece istisna haddini aflan k›s›m beyan edilecektir) (GVK m. 86, a).
Beyanname Verme S›n›r›n›n Afl›lmas› Hâlinde, Beyan Mecburiyeti Bulunan Gelirler
Bu grup gelirler;
• Stopaja maruz kalm›flt›r,
• Ancak kanun koyucu, tutar›n, belirledi¤i s›n›r›n üstünde olmas›ndan dolay›, ayr›ca beyanname yoluyla
vergilendirilmesini de arzulam›flt›r.
Bu gelirler afla¤›da aç›klanmaktad›r:
Birden Fazla ‹flverenden Ücret Geliri Olanlar
Bu durumda, mükellefin birinciden sonraki iflveren(ler)den ald›klar› ücretlerin toplam› beyanname verme s›n›r›n› geçiyorsa, ücret gelirlerinin tamam› beyana tabi hâle gelmektedir.
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Dikkat: Elde edilen ücretlerden hangisinin 1. ücret olarak de¤erlendirilece¤inin seçimi mükellefin ihtiyar›na b›rak›lm›flt›r (GVK Sirküleri 2004/8, 11.2.2004). Bu durumda miktar› en yüksek olan ücret gelirini, birinci ücret olarak de¤erlendirmek mükellefin yarar›na olacakt›r.
Mükellefin, birden fazla ücret geliri yan›nda baflka gelirinin (gelirlerinin) de olmas› durumunda, s›n›r›n afl›l›p
afl›lmad›¤›na bak›l›rken, ücretler di¤er gelirlerle kar›flt›r›lmadan kendi içinde, ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilecektir.
Gelir Toplam› Beyanname Verme S›n›r›n› Aflanlar
Vergiye tabi gelir toplam› (GVK m. 86, a ve b bentlerinde yaz›l› gelirler d›fl›nda), beyan s›n›r›n› geçen mükellefler
tevkif yolu ile vergilendirilmifl;
• Menkul sermaye irad›,
• Gayrimenkul sermaye irad› gelirleri için de beyanname vermek zorundad›rlar veya verdikleri beyannameye bu
gelirleri de dâhil edeceklerdir (Geç. m. 67’de say›lanlar hariç).
Bu gelirlerle ilgili olarak dikkat edilmesi gerekli husus, s›n›r›n afl›lmas› durumunda beyan edilecek tutar, sadece s›n›r›n üstündeki tutar de¤il, gelirin tamam›d›r.
Beyannamede farkl› kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplanmas›, bunlar›n artan oranl› tarifeye tabi olmas› sonucunu vermektedir. Ancak, hesaplanan vergiden, daha önce stopaj yoluyla al›nan vergiler düflülecektir.
Dikkat: GVK’nin 93. maddesinde yer alan aile reisi beyan› uygulamas›, 4369 say›l› Kanun’la 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu nedenle, Mart 1999 beyan döneminden bu yana, gelir elde eden aile bireylerinin durumu ayr› ayr› de¤erlendirilmekte ve burada aç›klanan kriterlere göre beyanname verme zorunlulu¤u bulunmas› durumunda, söz konusu beyanname bizzat geliri elde eden aile bireyi taraf›ndan verilmektedir. Velayet alt›ndaki çocuklar›n beyan› ise velisi taraf›ndan verilecektir.
Y›ll›k Beyannamenin Verilece¤i Yer ve Zaman
Gelir vergisi beyannamesinin, mükellefin ikametgâh›n›n bulundu¤u yer vergi dairesine verilmesi gerekir . E¤er
mükellefin ifl yeri ve ikametgâh› ayr› vergi daireleri bölgesinde bulunuyorsa, Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görmesi
kayd›yla, beyanname ifl yerinin bulundu¤u yer vergi dairesine verilebilir (GVK m. 106) .
Dikkat: Bu esas çerçevesinde gayrimenkul sermaye iratlar› ile ilgili beyanname de gayrimenkulün bulundu¤u yer
vergi dairesine de¤il, irad› elde eden mükellefin bulundu¤u yer vergi dairesine verilecektir.
Dikkat: GVK’nin 106. maddesi; di¤er ücret geliri elde edenlerle, gezici olarak çal›flan ticaret ve serbest meslek erbab› için, faaliyetlerini icra ettikleri yer vergi dairesine beyanname verme imkân›n› da tan›maktad›r.
Y›ll›k beyanname veren mükellefler için vergilendirme dönemi, geçmifl takvim y›l›d›r. Yani, bu mükellefler vergilerini gelirin elde edildi¤i y›l› izleyen y›lda ödemektedirler. Son düzenlemeye göre beyannameler:
• Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olmas› durumunda, izleyen y›l›n fiubat ay›n›n 25. günü akflam›na kadar,
• Di¤er hâllerde ise ertesi takvim y›l›n›n Mart ay›n›n 25. günü akflam›na kadar verilir (GVK m. 92).
Beyannameler, vergiyi tarha yetkili vergi dairesine verilmektedir. Mükellef beyannameyi;
• Bizzat götürüp elden verebilece¤i gibi,
• Taahhütlü olarak posta ile de gönderebilir ,
• Günümüzde beyannameler daha çok internet üzerinden verilir hâle gelmifltir (E-Beyan).
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Dikkat: Postaya verilen tarih, beyannamenin verildi¤i tarih olarak esas al›nmaktad›r.
Y›ll›k Beyanname Üzerinden Yap›labilecek ‹ndirimler ve Zararlar›n Düflülmesi
‹zin Verilen ‹ndirimler Hakk›nda Genel Bilgi
Beyanname veren mükelleflere yönelik çeflitli indirim imkânlar› tan›nm›flt›r.
Özellikle ticari kazanç ve serbest meslek kazanc› sahibi mükellefler, faaliyet dönemi boyunca yapt›klar› ve kanunun izin verdi¤i giderleri defterlerine kaydederek indirebilmektedirler. Bu giderler, ayr›ca toplu hâlde verilen beyannamenin ekinde de gösterilmektedir.
Burada sözünü edece¤imiz indirimler ise mükelleflerin y›ll›k beyanname ile bildirecekleri gelirler üzerinden
yap›lmakta olan ilave indirimlerdir. Do¤al olarak bu indirimlerin yap›labilmesi için, mükellefin gelir beyan etmifl olmas› gereklidir. Ayr›ca, bu flekilde yap›lacak indirimler, beyan edilen gelir tutar›n› da aflamamaktad›r. Yani bu
indirimler, dönem içi yap›lan giderlerde oldu¤u gibi zarar› art›r›c› etki yap›p izleyen y›la devredilememektedir. Söz
konusu indirimler, GVK’nin 89. maddesinde aç›klanm›flt›r. Bunlar› gruplara ay›rarak afla¤›daki flekilde özetleyebiliriz:
Mükellefin Kendisi, Ailesi, ‹flletmesi ‹çin Yapt›¤› Giderler
• Beyan edilen gelirin %10’unu aflmamas›, Türkiye’de yap›lmas›… flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na iliflkin olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›.
Yana Ç›kma: “Küçük çocuklar” ifadesi ile 18 yafl›n› veya tahsilde olupta 25 yafl›n› geçmemifl çocuklar kastedilmektedir. Bu kapsama evlat edinilen çocuklar da dahildir.
• Mükellefin flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait hayat, ölüm, kaza, hastal›k, engellilik... gibi flah›s sigorta
primleri ile bireysel emeklilik katk› paylar›. Yap›labilecek indirim, beyan edilecek gelirin %15’ini ve asgari ücretin y›ll›k brüt tutar›n› aflamaz.
Dikkat: Ayr›ca flah›s sigorta veya bireysel emeklilik indiriminin yap›labilmesi için, sigortan›n veya emeklilik
sözleflmesinin; Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik flirketi nezdinde yap›lmas›
ve gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmifl olmas› flart› getirilmifltir.
• Ayn› çerçevede iflverenin, çal›flan› ad›na bireysel emeklilik sistemine göre ödeyece¤i katk› paylar›n›n yukar›da aç›klanan miktarlara tekabül eden k›sm›n›n matrahtan indirilmesi de mümkündür.
Dikkat: Beyannameye al›nm›fl ücretler varsa ve bu ücretler için, daha önce safi miktar hesaplan›rken flah›s sigortas› indirimi yap›lm›flsa, burada ayr›ca indirim yap›lamaz. Zira ücretlere iliflkin matrah hesaplan›rken, ücretin gayrisafi tutar›ndan; y›l içinde yararlan›lan engelli indirimi, sendika aidat›, emekli aidat› yan›nda flah›s sigorta
primleri de gider olarak düflülebilmektedir.
• Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri, münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik,
araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n %100’ü (yani tamam›) tutar›nda AR-GE indirimi. Bu konuda
yararlan›lacak harcamalar›n kapsam›n› ve... belirlemek üzere Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmifltir.
Ba¤›fl ve Yard›mlar
• Bu maddenin 2. bendinde say›lan genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köylere, kamu menfaatine yararl› derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara ve Yasa’da belirlenen di¤er
baz› kurum ve kurulufllara makbuz karfl›l›¤› yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar. Bu flekilde indirilebilecek tutar; bir takvim
y›l› için, o y›la ait beyan edilecek gelirin %5’ini, kalk›nmada öncelikli yörelerde %10’unu geçememektedir.
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• Ayn› kurum ve kurulufllara; okul, sa¤l›k tesisi ve yüz (kalk›nmada öncelikli yörelerde 50) yatak kapasitesinden
az olmamak üzere yurt, huzurevi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yapt›r›lacak ibadethaneler ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› denetiminde yayg›n din e¤itimi verilen tesislerin:
-

‹nflas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya

-

Bu tesislerin inflas›na katk›da bulunmak amac›yla ... yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile

-

Mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap›lan her türlü nakdi ve ayni ba¤›fl ve yard›mlar›n
tamam›n›n indirilmesine izin verilmifltir.

Örne¤in bu hükümden yararlan›larak, üniversite vak›flar› veya ibadethane inflas› için yap›lan ba¤›fllar›n tamam›, gider
olarak indirilebilecektir.
• K›z›lay, Yeflilay derneklerine yap›lan ba¤›fllar›n tamam› gider olarak düflülür (GVK, m. 89/11).
• Ayr›ca kurulufl kanunlar› ile baz› kurumlara yap›lacak ba¤›fllar›n tamam›n›n gider olarak düflülebilmesine izin verilmifltir. Örnekler: Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu, TÜB‹TAK, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›.
• …Kanunu kapsam›nda yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n; amatör spor dallar› için tamam›, profesyonel spor
dallar› için %50’si.
Döviz Giriflini Teflvik Amaçl› ‹ndirim
“Türkiye'de yerleflmifl olmayan kiflilerle, iflyeri, kanuni ve ifl merkezi yurt d›fl›nda bulunanlara Türkiye’de verilen
ve münhas›ran yurt d›fl›nda yararlan›lan mimarl›k, mühendislik, tasar›m, yaz›l›m, t›bbi raporlama, muhasebe
kayd› tutma, ça¤r› merkezi ve veri saklama hizmeti alanlar›nda faaliyette bulunan hizmet iflletmeleri ile …e¤itim ve sa¤l›k alan›nda faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleflmifl olmayan kiflilere hizmet veren iflletmelerin münhas›ran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanc›n %50’si.”
Sosyal Amaçl› ‹ndirim
Daha önceki bahislerde de aç›klad›¤›m›z gibi;
• Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engelliler ve
• Bakmakla yükümlü oldu¤u kifliler aras›nda engelli kifli bulunan serbest meslek erbab› ile
• Beyanname veren ücretliler engelli indiriminden yararlanabilirler.
Dikkat: ‹ndirim, ücretliler aç›s›ndan ücretin ödenmesinden önce, stopaj matrah› üzerinden de yap›labilmektedir.
Engelli serbest meslek erbab› ile engelli basit usuldeki vergi mükellefi aç›s›ndan ise indirim ancak beyannamede gelir gösterilmesi durumunda mümkün olmaktad›r.
Bu indirimin tutar›, (ücretler bahsinde aç›klad›¤›m›z) “engellilik indirimi” ile ilgili esaslara göre hesaplanan y›ll›k indirim miktar›n›n ayn›s›d›r. Beyanname üzerinden yap›labilecek burada aç›klanan indirimlere karfl›l›k, afla¤›da sayaca¤›m›z
giderlerin, matrahtan ve gelir unsurlar›ndan indirilmesine izin verilmemifltir (GVK m. 90):
• Gelir vergisi ile di¤er flahsi vergiler ve her ne flekilde olursa olsun vergi cezalar› ve para cezalar›,
• AATUHK hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamlar› ve faizler,
• VUK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
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Beyanname Veren Mükelleflerin Yararland›¤› ‹ndirimler
- E¤itim ve sa¤l›k harcamalar› (%10),
- ‹kinci emeklilik için ödenen katk› paylar› (%15),
- Kamu kurumlar›na, vak›flara yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar (%5, %100),
- Sponsorluk (%50, %100),
- Ar-GE indirimi (%100),
- Engelli indirimi,
- Önceki y›llarda maruz kal›nan zararlar (5 y›l).

Zararlar›n Düflülmesi
Beyan esas› gelirin toplanmas›n› emrederken, di¤er taraftan da bir k›s›m gelir kaynaklar›nda u¤ran›lan zararlar›n, di¤er kaynaklar›n kazanç ve iratlar›na mahsup edilmesine imkân tan›maktad›r.
Dikkat: GVK m. 80’de yaz›l› di¤er kazanç ve iratlarla ilgili zararlar›n, baflka kaynaklardan elde edilen kazançlardan
mahsubuna ise imkân tan›nmam›flt›r.
Bu mahsup sonucunda kapat›lmayan zarar k›sm›, izleyen y›llara devredilecek ve izleyen 5 y›l içinde bu y›llar›n
gelirleri ile mahsup edilebilecektir (GVK m. 88). Bu genel kurala ra¤men baz› durumlarda zarar mahsubuna s›n›rlamalar getirilmifltir:
• Beyanname üzerinden yap›lan indirimlerin zarar› art›r›c› etkisi olamamaktad›r.
• Yine daha önce aç›kland›¤› gibi de¤er art›fl› kazançlar›nda u¤ran›lan zararlar›n düflülmesinde s›n›rlamalar vard›r.
• Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›nda, gider fazlal›¤›ndan do¤anlar hariç, sermayede ortaya ç›kan eksilmeler zarar kabul edilmemektedir.
• Son olarak, tam mükelleflerin yurt d›fl› faaliyetleri ile ilgili u¤rad›klar› zararlar›n Türkiye’deki gelirlerinden
hangi flartlarda mahsup edilebilece¤ine iliflkin esaslar, 88. maddenin 4, 5 ve 6. f›kralar›nda aç›klanm›flt›r.)
Verginin Tarifesi
Buraya kadar aç›klamas› yap›lan ifllemler sonucunda bulunacak matrah›n pozitif olmas› durumunda, bu matraha gelir vergisi tarifesi uygulanarak verginin hesab› yap›lacakt›r.
Gelir vergisine tabi gelirlere uygulanan artan oranl› tarife, %15’ten bafllamakta %20 ve %27 oranlar›n›n arkas›ndan %35’te sonlanmaktad›r.
Mahsuplar
Y›ll›k beyannamede toplanan gelirler üzerinden daha önce vergi ödenmiflse, bu vergilerin hesaplanan toplam gelir
vergisinden düflülmesi gerekir. Bu çifte vergilemenin önlenmesi için gereklidir.
GVK’nin 121. maddesi stopaj yoluyla al›nan vergilerin mahsubunu; 123. maddesi ise yabanc› ülkelerde ödenen
vergilerin mahsubunu düzenlemektedir. Yabanc› ülkelerden elde edilen gelirlerin, bu gelirler üzerinden stopaj yap›l›p yap›lmad›¤›na, tutar›na ve niteli¤ine bak›lmaks›z›n beyan edilmesi zorunlulu¤u vard›r. Yabanc› memleketlerde
elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunlar› Türkiye’de hesaplar›na intikal ettirdi¤i y›lda, 2. Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi d›fl›ndaki sebeplerden ileri geldi¤i kan›tlanm›flsa, mükellefin bunlara tasarruf edebildi¤i y›lda elde edilmifl say›l›r. (GVK m. 85, f. 3) Ayr›ca, yurt d›fl›nda ödenen vergiler, sadece,
yurt içi ve yurt d›fl› kazançlar›n toplam› üzerinden hesaplanan verginin yurt d›fl› kazançlara isabet eden k›sm› üzerinden indirilebilmektedir.
Dikkat: KVK’nin 8. maddesinin 4. bendinde düzenlenen, muhtelif yat›r›m fonlar› ve ortakl›klar› taraf›ndan da¤›t›lan
paylardan yap›lan stopajlar›n red ve iadesine ise imkân tan›nmam›flt›r (GVK m. 94, 14. bentten sonra gelen 4. f›kra).
Yani bu durumda, kesintiler nihai vergi durumuna dönüflmüfl olmaktad›r.
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121. maddeye göre; mükellef, GVK’ye göre kesilmifl bulunan vergileri, y›ll›k beyannameye dâhil olan kazanç ve iratlar üzerinden hesaplanan vergiden düflebilecektir.
Bu mahsup sonucunda mükellefin alacakl› olmas› hâlinde, bu alacak, vergi idaresinin durumu mükellefe tebli¤ etti¤i tarihten itibaren 1 y›l içinde (mükellefin baflvurusu üzerine) iade olunur. Vergi idaresi, mükellefin alacakl› oldu¤u k›sm›n iadesini; belli bir incelemeden ve teminat gösterilmesinden sonra yapmaktad›r.
Gelir Vergisinin Ödenmesi (Taksitler)
Y›ll›k beyanname ile bildirilen gelir üzerinden hesaplanacak vergi, afla¤›da belirtilen sürelerde ödenir:
• fiubat ay›n›n 25. günü akflam›na kadar verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, fiubat ve Haziran aylar›nda olmak üzere 2 eflit taksitte,
• Mart ay›n›n 25. günü akflam›na kadar verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ise Mart ve Temmuz aylar›nda olmak üzere 2 eflit taksitte ödenir (GVK m. 117).
Vergi karnesi üzerinden ödeme yapan “di¤er ücret” geliri sahipleri; y›ll›k vergilerinin yar›s›n› fiubat ay›nda, di¤er yar›s›n› da A¤ustos ay›nda ödemektedir (GVK m. 118). Y›ll›k beyanname veren mükellefler aç›s›ndan vergi, vergilendirme dönemini izleyen y›l içinde ödenmesine ra¤men; di¤er ücretliler vergilerini, geliri elde ettikleri y›l içinde, yani daha erken ödemektedirler.
Verginin ödenmesi, ba¤l› bulunulan vergi dairesine yap›laca¤› gibi,
• Ba¤l› olunan vergi dairesinin bulundu¤u yerin belediye s›n›rlar› d›fl›nda kalan baflka vergi dairelerine veya
• Vergi idaresi ile anlaflmal› olan banka flubelerine de yap›labilir.
Tablo 4.2
Beyan Yoluyla
Ödenen Gelir
Vergisinde Süreler

Beyan Süresi

Ödeme Süresi

Basit Usulde
Vergilendirilenler

‹zleyen Y›l›n fiubat Ay›n›n 25. Günü
Akflam›na Kadar

fiubat ve Haziran Aylar›nda Olmak
Üzere 2 Eflit Taksitte

Di¤erleri

‹zleyen Y›l›n Mart Ay›n›n 25. Günü
Akflam›na Kadar

Mart ve Temmuz Aylar›nda Olmak
Üzere 2 Eflit Taksitte

Geçici Vergi (Peflin Vergi)
Geçici verginin mant›ksal izah›n›, vergisi kaynakta kesilerek peflin al›nanlarla, vergisini beyanname vererek ertesi y›l
ödeyen mükellefler aras›ndaki eflitsizli¤in giderilmesi düflüncesi oluflturmaktad›r. Geçici vergi uygulamas› ile geç ödemeden kaynaklanan enflasyon etkisinin giderilmesi de amaçlanmaktad›r.
Bu düflünceyle, (basit usulde vergilenenler hariç) gerçek usulde gelir vergisine tabi olan ticari kazanç sahipleri ve
serbest meslek erbab› için, cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeme yükümlülü¤ü getirilmifltir (GVK mük. m. 120).
Geçici Vergi Ödeyenler

Gerçek usulde ticari kazanç sahipleri

Serbest meslek erbab›

Ödenecek geçici verginin oran›, içinde bulunulan y›lda bildirilen üçer ayl›k kazançlar üzerinden %15’tir (Bkz. GVK
mük. m. 120, f. 1).
Hesaplanan geçici vergi, üç ayl›k dönemi izleyen ikinci ay›n 14. günü akflam›na kadar, ba¤l› olunan vergi dairesine beyan edilir ve on yedinci günün akflam›na kadar ödenir (Bu süreler 14 May›s, 14 A¤ustos, 14 Kas›m
ve 14 fiubat tarihlerine tekabül etmektedir).
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Ayn› dönem içinde tevkif edilmifl bulunan gelir vergisi (42. maddede belirtilen kazançlardan yap›lan tevkifat hariç), hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir. Yani mükellef, dönem içinde stopaj yoluyla gelir vergisi ödemiflse, ödeyece¤i geçici vergi bu ölçüde düflük olacakt›r.
Tablo 4.3
Geçici Vergi Beyan
ve Ödeme Süresi

Beyan Süresi

Ödeme Süresi

3 Ayl›k Dönemi ‹zleyen ‹kinci Ay›n 14. Günü
Akflam›na Kadar

Beyannamenin Verildi¤i Ay›n 17. Günü
Akflam›na Kadar

Geçici vergi matrah›, GVK’de yer alan, ticari ve mesleki kazançlar›n tespitine iliflkin hükümlere göre belirlenmektedir. Bu belirlemede, indirim ve istisnalar ile VUK’un (amortisman, karfl›l›k, reeskont gibi uygulamalar dâhil) de¤erlemeye ait hükümleri de dikkate al›nmakta, dönem sonu mal mevcutlar› kay›tlar üzerinden tespit edilmektedir.
Bu flekilde bir y›l boyunca ödenen geçici vergi, ertesi y›l Mart ay›nda, gerçek tutar› hesaplanan gelir vergisinden düflülür;
• Mükellef kalan borcunu da vergi dairesine iki eflit taksitte öder,
• Mükellefin alacakl› olmas› durumunda ise; bu alacak, varsa mükellefin di¤er vergi borçlar›na mahsup edilir,
• Bu mahsuplara ra¤men kalan geçici vergi tutar› var ise o y›l›n sonuna kadar yaz›l› olarak talep edilmesi hâlinde
mükellefe ret ve iade olunur.
Tablo 4.4
Gelir Vergisinde
Vergileme Rejimi ve
Vergi Oranlar›

GVK’da Kazanç ve ‹ratlar

Vergilendirme Rejimi

Vergi Oranlar›

Ticari Kazançlar

1. Gerçek Usul
a. Bilanço Esas›
b. ‹flletme Hesab› Esas›
2. Basit Usul

%15-%35
%15-%35

1. Gerçek Usul
a. Bilanço Esas›
b. ‹flletme Hesab› Esas›
2. Stopaj Usulü

%15-%35
%15-%35

Ücretler

1. Stopaj Usulü
2. Beyan Usulü
3. Vergi Karnesi

%15-%35
%15-%35
%15-%35

Serbest Meslek Kazançlar›

Gerçek Usul

%15-%35

Gayrimenkul Sermaye ‹ratlar›

1. Stopaj Usulü
2. Beyan Usulü

%20
%15-%35

Menkul Sermaye ‹ratlar›

1. Stopaj Usulü
2. Beyan Usulü

%0-5-10-15
%15-%35

Stopaj, Beyan Usulü
Beyan Usulü

%0, 10; %15-%35
%15-%35

Zirai Kazançlar

Di¤er Kazanç ve ‹ratlar
1. De¤er Art›fl Kazançlar›
2. Ar›zi Kazançlar

%15-%35

%0-%4

YILLIK BEYANNAME VER‹LMEYEN VEYA TOPLAMA YAPILMAYAN HÂLLER
Elde edilen gelirler, afla¤›da say›lanlardan ibaret ise y›ll›k beyanname verilmez (mutlak anlamda beyanname verilmeyen haller); baflka gelirler için beyanname verilmesi durumunda da, bu gelirler beyannameye dâhil edilmez (toplama
yap›lmaz) (GVK m. 86). 86. maddede say›lan bu gelirlerin bir k›sm›, d›fl›nda kalmaktad›r. Bir k›sm› ise gelir toplam›n›n beyanname verme s›n›r›n› geçmemesi durumunda, beyanname d›fl›nda kalmaktad›r.
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Mutlak Anlamda, Beyanname Verilmeyen veya (Baflka Gelirler ‹çin Beyanname Verilmesi Durumunda)
Beyannameye Dâhil Edilmeyen Gelirler
Mutlak anlamda beyanname d›fl›nda kalan gelirler, 86. maddenin (a) bendi ile (b) bendinde say›lan gelirlerden oluflmaktad›r. Bunlar:
• Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar (GVK m. 86, a),
• GVK m. 75/15’te yaz›l› menkul sermaye iratlar› (emekli, yard›m sand›klar› ile emeklilik ve sigorta flirketleri taraf›ndan yap›lan baz› ödemeler) (GVK m. 86/a),
• Kazanç ve iratlar›n istisna hadleri içinde kalan k›s›mlar›. Örne¤in miktarlar› Ek 2’de aç›klanan; konut kira geliri, de¤er art›fl kazanc› ve ar›zi kazanç istisnalar› (GVK m. 86, a),
• Tek iflverenden sa¤lanan ücret gelirleri (tevkif yolu ile vergilendirilmifl olmas› flart›yla) (GVK m. 86, b),
• Birden fazla iflverenden ücret geliri olan; ancak birinciden sonraki iflveren(ler)den ald›klar› ücretlerin toplam›
Ek 2’de aç›klanan tutar› geçmeyen (ve tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmifl olan) ücret gelirlerinden oluflmaktad›r (GVK m. 86, b, parantez içi hüküm), T
Bu arada GVK’nin baz› özel hükümleri ile beyan d›fl› b›rak›lan çeflitli gelirlerin de, 86. maddede say›lmam›fl olmas›na ra¤men, beyanname d›fl›nda kalaca¤›n›n, baflka gelirler için beyanname verilmesi durumunda beyannameye dâhil
edilmeyece¤inin unutulmamas› gereklidir. Bu gelirlere örnek olarak, GVK, Geç. m. 67’de say›lan menkul sermaye
iratlar›n› gösterebiliriz: Devlet tahvili-Hazine bonosu faizleri, mevduat (T, döviz) faizleri, repo faizleri gibi.
Bu gelirlerin tamam› (baflka gelirler için beyanname verilmesi hâli dâhil) beyan d›fl›nda kalmaktad›r.
Gelir Toplam›n›n Beyan S›n›r›n› Aflmamas› Durumunda Beyan D›fl› Kalan Gelirler
GVK m. 86 (c) bendinde yaz›l› gelirlerin beyan d›fl›nda kalabilmesi için temel flart, mükellefin “vergiye tabi gelir toplam›n›n” beyan s›n›r›n› aflmamas›d›r.
Burada, flartl› bir beyan d›fl›l›k olay› söz konusudur. fiart, gelir toplam›n›n beyanname verme s›n›r›n› aflmamas›d›r. S›n›r›n geçilip geçilmedi¤i araflt›r›l›rken 86. maddenin (a) ve (b) bendinde aç›klanan gelirler varsa bunlar hesab›n d›fl›nda tutulacakt›r.
Dikkat: Burada say›lmamas›na ra¤men, yukar›da da de¤indi¤imiz, özel hükümlerle beyan d›fl› b›rak›lan baz› gelirlerin (GVK, Geç. m. 67’de say›lan menkul sermaye iratlar› gibi), s›n›r›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmayaca¤› tabiidir.
fiart tutuyorsa (yani mükellefin gelir toplam› beyanname verme s›n›r›n› aflm›yorsa), vergisi tevkif yoluyla al›nm›fl;
menkul sermaye iratlar› ve gayrimenkul sermaye iratlar› için beyanname vermeyecek veya baflka gelirler için
beyanname vermesi durumunda da bu gelirleri beyannameye dâhil etmeyecektir.
Toplam› GVK, m. 86/d’de Yaz›l› Tutar› Aflmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Gelirleri
Kanun koyucu burada tutar›n düflük olmas›ndan dolay›, gereksiz zaman-enerji kayb›n› önlemek amac›yla (üzerinden
stopaj yap›lmam›fl olan ve istisnaya da girmeyen) bu iki gelirin vergisinin al›nmas›ndan vazgeçmektedir.
Bu tip gelir sahibi mükellefin, baflka gelirleri için beyanname vermesi durumunda da, bu gelirler beyannameye dâhil
edilmeyecektir.
Beyanname verilmeyen ve toplama yap›lmayan hâller özet olarak;
• Baz› stopaj yoluyla vergilendirilmifl gelirleri,
• Baz› istisna s›n›rlar› içinde kalan gelirleri ve
• Stopaja maruz kalmamas›na ve istisna kapsam›nda bulunmamas›na ra¤men, miktar› düflük olan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›n› kapsamaktad›r.
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Y›ll›k Beyanname Verilmeyen Haller
Her Zaman : Tek ücret geliri, muafiyet-istisna-indirim s›n›rlar› içinde kalanlar,baz›
MS‹…
fiartl›
: • Stopaja maruz kalm›fl ama beyan s›n›r›n› aflm›yor (Birden fazla ücret,
GMS‹, MS‹)
• Stopaja maruz kalmam›fl ancak GVK m. 86/d’de yaz›l› tutar› aflmayan
GMS‹, MS‹

4.

Ünite 4, Sayfa 66, S›ra Sizde 4 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 4: Avukat A, 2015 y›l›nda; T18.000 serbest meslek kazanc›, bir iflverenden tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmifl T29.050, ikinci bir iflverenden tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmifl T32.000 ücret geliri elde etmifltir. A’n›n beyanname verme durumunu araflt›r›n›z.

5.

Ünite 4, Sayfa 79, Kendimizi S›nayal›m 4. Soru ve 10. Soru afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
4. 2015 y›l›nda kiralad›¤› ifl yerinden stopaj dahil T30.000 tutar›nda kira geliri elde eden gerçek kifli A’n›n beyanname verme durumu nedir?
10. ‹stanbul’da faaliyette bulunan dar mükellef gerçek kifli A’n›n 2015 y›l›nda ticari faaliyetinden sa¤lad›¤› geliri yan›nda, bankadaki mevduat›ndan sa¤lad›¤› tevkifata.....

6.

Ünite 4, Sayfa 80, Yaflam›n ‹çinden afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Gelir Vergisini ‹lgilendiren Rakama Dayal› Bilgiler (2015 Y›l› Gelirlerine ‹liflkin: T)
• Ücretlilere Yönelik Günlük Yemek ‹ndirimi: 13,00.
• Beyana Tabi Olmayan Gayrimenkul ve Menkul Sermaye ‹rad› Tutar›: 1.500.
•

Konut ‹stisnas› Tutar›: 3.600.

• Ar›zi Kazanç ‹stisnas›: 23.000.
• De¤er Art›fl› Kazanc› ‹stisnas›: 10.600.
• Beyanname Verme S›n›r›: 29.000.
Gelir Vergisi Tarifesi (2015 y›l› Gelirleri ‹çin)
T12.000'ye kadar

%15 (T1.800 yapar)

‹zleyen T17.000 için

%20 (T3.400 yapar)

‹zleyen T37.000 için

%27 (T9.990 yapar)

T66.000 için 15.190, fazlası

%35

* Ücretliler aç›s›ndan tarife flu flekilde uygulanacakt›r (2015 y›l› gelirleri için):
1. ve 2. dilim aynen uygulanmaktad›r. Yani ücretli bir mükellef T29.000’lik geliri için T5.200 vergi ödemektedir. Arkas›ndan T29.000 ile T106.000 aras›nda kalan gelir için %27 vergi ödenmektedir. T106.000’den fazla ücret geliri
olanlar ise bu fazla k›s›m üzerinden %35 oran›nda vergi ödemektedirler.
Not: Geçici Vergi Oranlar›: Gelir vergisinde: %15, kurumlar vergisinde: %20.
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7.

Ünite 4, Sayfa 82, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde 4 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Serbest meslek kazanc› nedeniyle her durumda beyanname vermek zorundad›r. ‹flverenlerden ald›¤› ücretlerden birinci ücret olarak istedi¤ini belirleyebilir. Bu durumda T32.000 birinci ücret olacakt›r. ‹kinci iflverenden al›nan
T29.050, 2015 y›l› için belirlenen T29.000 beyan s›n›r›n›n üzerinde kald›¤›ndan her iki ücret gelirini serbest meslek
kazanc› için verdi¤i beyannameye dâhil etmek zorunda kalacakt›r.

8.

Ünite 5, Sayfa 100, Kendimizi S›nayal›m, 10. Soru, A fi›kk› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
a. Dar mükellef kurumlar

9.

Ünite 7, Sayfa 134, “Verginin Al›nma fiekli, Matrah, Oran” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Di¤er listelerde yer alan ÖTV oranlar›, %1’le %145 aras›nda de¤iflmektedir. Bunlara afla¤›daki örnekleri verebiliriz:
• Otobüsler ....................................................................................................... %1,
• Binek otomobilleri:
Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler ................................................. %45,
Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler ......%90,
Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler ….................................................. %145,
• Motosikletler:

10. Ünite 7, Sayfa 134, S›ra Sizde 2 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 2: 2015 y›l›nda, silindir hacmi 1700 cm3 olan bir binek otomobilin sat›n al›nmas› durumunda ödenecek
vergi yükünün ne oldu¤unu araflt›r›n›z?
11. Ünite 7, Sayfa 140, “Harç Miktarlar›” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Harç miktarlar›, bazen maktu bazen de nispi olarak belirlenmifltir. 2015 y›l›nda uygulanan nispi harçlara afla¤›daki
iki örne¤i verebiliriz:
• Yarg› Harçlar›: Nispi karar harc›: uyuflmazl›k konusu de¤er üzerinden binde 68,31 (HK, m. 28, f. 1/a),
• Tapu ve Kadastro Harçlar›: Gayrimenkul sat›lmas› durumunda, al›c› ve sat›c›dan ayr› ayr›, “emlak vergisi de¤erinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden” binde 20 tapu harc› al›n›r. Tapu ve kadastro harc› uygulamas›nda harç matrah›, bu flekilde Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergisi de¤erine ba¤lanm›fl bulunmaktad›r. “Emlak vergisi de¤eri” deyimi ile 1319 say›l› EVK’nin 29. maddesine göre belirlenen vergi de¤eri kastedilmektedir. (HK, m. 63)
Gayrimenkullerin sat›lmas› durumunda, al›c› ve sat›c› taraf›ndan ayr› ayr› binde 20 oran›nda ödenen harca ilave olarak sat›c› aç›s›ndan gelir vergisi yükümlülü¤ü de do¤abilmektedir. Gelir vergisi ile ilgili bölümde di¤er kazanç ve iratlar konusunda aç›klad›¤›m›z gibi sat›c›n›n gayrimenkulü iktisap tarihinden itibaren befl y›l içinde satmas› durumunda
bu sat›fltan do¤an kazanç de¤er art›fl› kazanc› olarak artan oranl› gelir vergisine tabi tutulmufltur.
Maktu olarak belirlenen harç miktarlar› ise, her y›l yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r (HK, mük. m. 138).
Ayn› maddede Bakanlar Kurulu, (yukar›da aç›klanan art›fla ilave olarak) maktu harçlar› yirmi kat›na, nispi harçlar› ise
bir kat›na kadar art›rma konusunda yetkili k›l›nm›flt›r.

12

12. Ünite 7, Sayfa 140, S›ra Sizde 6 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 6: Mükellef A’n›n sahip oldu¤u ifl yerinin 2014 y›l›ndaki emlak vergisine esas olan de¤eri T140.000’dir.
A, 2015 y›l›nda bu ifl yerini T200.000’ye B’ye satm›flt›r. Ne kadar tapu harc› ödenece¤ini araflt›r›n›z..
13. Ünite 7, Sayfa 143-144, “Oran” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Nispi vergide: Kâ¤›tlar›n türüne ve niteli¤ine göre bu kâ¤›tlarda yaz›l› olan para miktar›, matrah olarak kabul edilir.
Bu miktara, kanunda yaz›l› oran›n uygulanmas› suretiyle ödenecek vergi bulunur. Bu oranlar›n binde 1,89 ile binde
9,48 aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir. Oranlara afla¤›daki örnekleri verebiliriz:
Binde 9,48 Oran›na Tabi Kâ¤›tlar:
• Sözleflme,
• Taahhütname, temlikname, kefalet, teminat, rehin senetleri,
• Tahkimname, sulhnameler,
• ‹potekli borç senedi,
• Resmi dairelerce kiflilere nakden veya bankalar arac›l›¤›yla yap›lan hak edifl ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâ¤›tlar,
Binde 7,59 Oran›na Tabi Kâ¤›tlar:
Maafl bordrosu,
Binde 5,69 Oran›na Tabi Kâ¤›tlar:
‹hale kararlar›,
Binde 1,89 Oran›na Tabi Kâ¤›tlar:
• Kira sözleflmeleri,
• Fesihnameler,
• ‹kinci el araç sat›fl sözleflmeleri.
Maktu vergide ise: Kâ¤›tlar›n niteli¤ine göre hareket edilir. De¤iflik kâ¤›tlar için (I) say›l› tabloda belli vergi miktarlar› öngörülmüfltür. Halen uygulanmakta olan baz› damga vergisi miktarlar› için ünitenin sonuna bak›labilir.
Kredi sözleflmelerinde verginin matrah›; verilen krediye, geri ödenecek faizlerin de ilave edilmesiyle bulunan tutar
olmaktad›r. Örne¤in A bankas›ndan T100.000 tutar›nda kredi alan ve T25.000 faiz ödeyecek olan kifli T125.000 üzerinden binde 9,48 oran›nda damga vergisi ödeyecektir.
Ödeme fiekilleri
Damga vergisi; makbuz verilmesi, istihkaktan kesinti yap›lmas› veya bas›l› damga konulmas› yollar›ndan biriyle ödenir (DVK m. 15):
14. Ünite 7, Sayfa 148, Yaflam›n ‹çinden afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Harcama Vergilerine ‹liflkin Rakama Dayal› Bilgiler
I. Harç Miktarlar›: (1.1.2015 tarihinden itibaren geçerli):
1. Yarg› Harçlar›:
Asliye, idare, vergi mahkemelerinde dava açma harc›: T27,70
2. Noter Harçlar›:
Noterde vekâletname düzenlettirilmesi harc› (özel vekâletname): T7,40
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3. Pasaport, Vize... Harçlar›:
1 y›l süreli pasaport düzenlenmesi durumunda: T154,70 pasaport harc›
(diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlar› vergiden istisna edilmifltir),
II. De¤erli Kâ¤›t Bedelleri (2015 y›l›nda geçerli):
Noter kâ¤›d›: T8,30, pasaport: T82,50, sürücü çal›flma belgeleri (karneleri): T102, banka çekleri (her bir çek yapra¤›) T5,25.
III. Damga Vergisi Oran ve Miktarlar› (2015 y›l›nda geçerli)
• Bilançolar›n düzenlenip resmi daireye veya bankaya ibraz edilmesi durumunda T35,00,
• Vergi dairesine verilen y›ll›k gelir vergisi beyannamesi için T43,50,
• Kurumlar vergisi beyannamesi için T60,50,
• Katma de¤er vergisi, muhtasar ve di¤er beyannameler için T29,90,
• Sosyal güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim bildirgeleri için T22,30,
• Gümrük idarelerine verilen beyannameler için T60,50
damga vergisi ödenmesi gereklidir.
15. Ünite 7, Sayfa 149, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde 2 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Özel Tüketim Vergisine konu silindir hacmi 1700 cm3 olan otomobil üzerinde 2015 y›l› itibar›yla %90 ÖTV ve %18
KDV yükü vard›r. Hesaplanan KDV matrah›na özel tüketim vergisi dâhil edilmektedir. Di¤er bir anlat›mla, hesaplanan ÖTV üzerinden de KDV al›nmaktad›r. Örne¤in, otomobilin fiyat› 100 lira ise; önce %90 ÖTV hesap edilir, arkas›ndan 190 lira üzerine %18 KDV eklenir. Böylece al›c›n›n ödeyece¤i bedel 224,20 liraya yükselmektedir. Bu da
%124,20 oran›nda bir vergi yükünü ifade eder.
16. Ünite 7, Sayfa 150, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde 6 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Gayrimenkul devir ve iktisaplar›nda; tapu ve kadastro harc›, emlak vergisi de¤erinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplan›r. Tapu ve kadastro harc›, vergi de¤eri ile mükellef taraf›ndan beyan
edilmifl olan de¤erlerden hangisi yüksekse onun üzerinden hesaplan›r. Harç oran›, al›c› ve sat›c›dan ayr› ayr› tahsil
edilmek üzere binde 20 (yüzde 2)’dir.
Bu durumda beyan edilen sat›fl bedeli T200.000 üzerinden toplamda binde 40, yani T8.000 tapu harc› hesap edilir.
Bu miktar›n yar›s› sat›c› yar›s› da al›c› taraf›ndan ödenir.
17. Ünite 8, Sayfa 160, S›ra Sizde 3 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 3: Türk vatandafl› (A) Almanya’da 1 fiubat 2015 tarihinde ölmüfltür.
18. Ünite 8, Sayfa 161, “Muafl›klar ve ‹stisnalar” bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
“‹lk iki s›rada iflaret edilen istisna tutarlar› bu Ünitenin sonunda “Okuma parças›” bafll›¤› alt›nda aç›klanm›flt›r.”
19. Ünite 8, Sayfa 165, S›ra Sizde 7 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 7: Büyükflehir Belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki arazisini Ocak 2015’de parselleyerek arsaya dönüfltüren (A)’n›n
emlak vergisi bildirimi yükümlülü¤ünü araflt›r›n›z?
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20. Ünite 8, Sayfa 169, Okuma Parças› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Servet Vergilerine ‹liflkin Rakama Dayal› Bilgiler
1) Veraset ve ‹ntikal Vergisi Tarifesi (2015 Y›l›)‹stisna Miktarlar› (2015 Y›l›):
Veraset
Yoluyla
Matrah

‹ntikallerde
Vergi Oran›
(yüzde)

‹vazs›z
‹ntikallerde
Vergi Oran›
(yüzde)

‹lk

T200.000 için

1

10

Sonra gelen

T480.000 için

3

15

Sonra gelen

T1.060.000 için

5

20

Sonra gelen

T1.900.000 için

7

25

10

30

Matrah›n

T3.640.000’yi
aflan k›sm› için

‹vazs›z (ba¤›fl, hediye, çekilifl gibi) intikallerde: T3.711,
Veraset yoluyla intikallerde füru ve eflin her biri için: T161.097 (çocuk yoksa efle isabet eden miras hissesinin
T322.392’lik k›sm›).
(Bkz. veraset ve intikal vergisi kanunu genel tebli¤i (seri no: 46), RG. 30.12.2014, say›, 29221).
2) Çevre Temizlik Vergisi (2015 Y›l›):
Çevre temizlik vergisi miktarlar› konut olarak kullan›lan binalarda, su tüketim miktar› esas al›narak metre küp bafl›na, Büyükflehirlerde 26 Kurufl, di¤er yerlerde 20 Kurufl olmak üzere hesaplanmaktad›r ve su faturas›nda ayr›ca gösterilerek tahsil edilmektedir.
Binan›n ifl yeri olmas› durumunda ise ödenecek vergi bir tarife üzerinde maktu olarak belirlenmifltir. Bu tarifede yer
alan dereceleri belirleme konusunda belediye meclisleri yetkili k›l›nm›flt›r. 2015 y›l›nda uygulamada olan ÇTV tutarlar› için bkz. BGK GT, seri no: 46 (RG, 30.12.2014).
21. Ünite 8, Sayfa 170, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde 3, 5, 6, 7 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 3
Beyanname, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir (istisna haklar› söz konusu olabilir ). Tahakkuk eden vergi
3 y›l içinde 6 eflit taksitte ödenir.
Her iki mirasç›ya düflen paydan, istisna tutar› olan 161.097 TL (2015 y›l›) düflüldükten sonra kalan k›s›mlar verginin
matrah› olarak beyan edilir ve bu miktar üzerinden artan oranl› vergi tarifesine göre ödenecek vergi hesap edilir.
Almanya’da vergi ödenmesi durumunda; orada ödenen vergi miktar› Türkiye’de beyan edilen mallar›n de¤erinden
düflülür (V‹VK m. 12/c). Yani Almanya’da ödenen vergi Türkiye’de hesaplanan vergiden de¤il sadece matrahtan düflülecektir. Bu da çifte vergilemenin etkisini s›n›rl› bir flekilde gidermektedir.
Bu olayla ilgili olarak, Türk vergi idaresinin (beyan edilmemesi durumunda) Alman bankas›ndaki paray› tespit etmesinin kolay olmad›¤›n› da not etmek gerekir.
S›ra Sizde 5
Sat›fl durumunda al›c› ve sat›c› ayr› ayr› binde 20 (yüzde 2) oran›nda harç öderler.
Di¤er taraftan sat›c› aç›s›ndan de¤er art›fl kazanc› söz konusu olur ve kanunda yaz›l› flartlar›n gerçekleflmesi durumunda, gelir vergisi yükümlülü¤ü do¤abilir.
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Ba¤›fllama durumunda, kendisine ba¤›fl yap›lan kifli veraset ve intikal vergisi öder. Ayr›ca, kendisine ba¤›fl yap›lan kifli harç da ödeyecektir.
S›ra Sizde 6
Hiçbir geliri olmayanlar›n ve geliri sadece emekli ayl›¤›ndan ibaret bulunanlar›n brüt 200 mÇ’yi geçmeyen tek meskenleri olmas› durumunda emlak vergisi ödeme yükümlülüklerinin olmayaca¤› Bakanlar Kurulu karar› ile düzenlenmifltir.
Buna göre (H) dilerse hiçbir geliri olmad›¤›n› belgeleyip ilgili belediyeye baflvurarak emlak vergisi ödemeyebilir.
(M)’nin geliri sadece emekli ayl›¤›ndan ibaret olsa da, meskeninin geniflli¤i 200 mÇ üzerinde oldu¤u için, bu haktan
yararlanmas› mümkün olmayacakt›r.
S›ra Sizde 7
EVK’nin 33’üncü maddesinde yaz›l› sebeplerin ortaya ç›kmas› durumunda mükellefler emlak vergisi bildirimi vermek
zorundad›rlar.
(A), vergi de¤erini tadil eden (de¤ifltiren) arazinin parsellenmesinin yap›ld›¤› bütçe y›l› olan 2015’in sonuna kadar bu
bildirimi ilgili belediyeye vermek zorundad›r.
Bu bildirimin verilmemesi durumunda vergi, idare taraf›ndan tespit edilerek tarh edilir.

16

