YENĠDEN DEĞERLEME ORANLARI
YILLAR

GENEL TEBLĠĞ NO

ORAN %

2017
2016
2015
2014

VUK Genel Tebliği No:484
VUK Genel Tebliği No:474
VUK Genel Tebliği No:457
VUK Genel Tebliği No:441

14,47
3,83
5,58
10,11

GECĠKME ZAMMI ORANLARI
GENEL TEBLĠĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO
438
2009/15565 Sayılı B.K.K.
2010/965 Sayılı B.K.K.

UYGULAMA TARĠHLERĠ
21/04/2006 tarihinden itibaren
19/11/2009 tarihinden itibaren
19/10/2010 tarihinden itibaren

ORANI (Her ay için)
% 2,5
% 1,95
% 1,40

TECĠL FAĠZĠ ORANLARI
Dönemler

Faiz
Oranı
(Yıllık)

Dayanak

28.04.2006 – 20.11.2009
tarihleri arasında

%24

438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

21.11.2009 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği

21.10.2010 tarihinden itibaren

%12

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği

VERGĠ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR ĠLE ĠLGĠLĠ MAKTU HADLER
MADDELER - KONULAR
Madde 343 - En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
Madde 352 - (Kanuna Bağlı Cetvel) Birinci
derece usulsüzlükler
- Sermaye şirketleri
- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf
tüccarlar ve serbest meslek erbabı
- İkinci sınıf tüccarlar
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
- Kazancı basit usulde tespit edilenler
- Gelir vergisinden muaf esnaf
Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel) Ġkinci
derece usulsüzlükler
- Sermaye şirketler
- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf
tüccarlar ve serbest meslek erbabı

490 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (2018) - TL
12
24

148
90
45
21
12
5,70

80
45

- İkinci sınıf tüccarlar
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
- Kazancı basit usulde tespit edilenler
- Gelir vergisinden muaf esnaf
Madde 353
1 numaralı bentte yazılı belgeler
- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,
serbest meslek makbuzu verilmemesi,
alınmaması (Belgeye yazılması gereken meblağ
veya meblağ farkının %10'undan aşağı olmamak
üzere kesilecek ceza miktarı.)
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine
ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2 numaralı bentte yazılı belgeler
- 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
- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit
için toplam ceza
- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı
içinde kesilecek toplam ceza
4 numaralı bent
- 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
6 numaralı bent
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 numaralı bent
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma
zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara
8 numaralı bent
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen
veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam özel usulsüzlük cezası
9 numaralı bent
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik
numarası kullanma zorunluluğu getirilen
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

21
12
5,70
3,20

240

120.000

240

12 .000
120 .000

240

5 .700

290

900

180.000

1 .200

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda
yerine getirmeyenlere
10 numaralı bent
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye
Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına
rağmen durmayan aracın sahibi adına
Madde 355
b) Damga Vergisinde Her bir kağıt için
kesilecek özel usulsüzlük cezası
Mükerrer Madde 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve
mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar
için ceza
- I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı
hakkında
- II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında
kalanlar hakkında
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
Mükerrer Madde 370
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge tutarı

900

2

1.600
800
400
1.200.000

57.000

VERGĠ BEYANNAMELERĠNDE 2018 YILI ĠÇĠN UYGULANAN DAMGA VERGĠSĠ
TUTARLARI
Yıllık gelir vergisi beyannameleri
Kurumlar vergisi beyannameleri
Katma değer vergisi beyannameleri
Muhtasar beyannameler

58,80 TL
78,50 TL
38,80 TL
38,80 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

38,80 TL

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

46,00 TL

2018 YILI VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ ORANLARI
Verginin Oranı (%)
Matrah

Veraset Yoluyla
Ġntikallerde

Ġvazsız
Ġntikallerde

İlk

240.000 TL için

1

10

Sonra gelen

570.000 TL için

3

15

Sonra gelen

1.270.000 TL için

5

20

Sonra gelen

2.200.000 TL için

7

25

Matrahın
için

4.280.000 TL'yi aşan bölümü

10

30

GELĠR VERGĠSĠ TARĠFESĠ
Miktar

Oran %

14.800 TL'ye kadar

15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin
34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

35

GEÇĠCĠ VERGĠ ORANLARI
Yıllar

Gelir Vergisi
Mükellefleri Ġçin

Kurumlar Vergisi
Mükellefleri Ġçin

2018

% 15

% 22

2017

% 15

% 20

2016

% 15

% 20

2015

% 15

% 20

GELĠR VERGĠSĠ TEVKĠFAT ORANLARI
(G.V.K. Geçici 67’nci Madde Kapsamında Tam ve Dar Mükellef Gerçek KiĢilerce Elde
Edilen Gelirler Ġçin Geçerli Kesinti Oranları)
Madde
GVK Geç.
67/1,2

Geç. 67/4
Geç. 67/4

Geç. 67/4
Geç. 67/4

GVK Geç.
67/1
GVK Geç.
67/1
GVK Geç.
67/1
GVK Geç.
67/1

Açıklama
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine bonolarının
faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarından sağlanan gelirlerden sağlanan gelirler.
Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen
Faizlerden (Vadelerine Göre)
Mevduat Hesaplarına Yürütülen
Mevduat Faizleri
Faizlerden (Vadelerine Göre)
Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü ve İktisap veya Elden
Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)
Katılım Bankalarınca Döviz Katılma
Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından
(Vadelerine Göre)
Katılım Bankaları Tarafından
Katılım Bankaları Tarafından Katılma
Katılma Hesabı Karşılığında
Hesabı Karşılığında Ödenen Kar
Ödenen Kar Payları
Paylarından (Vadelerine Göre)
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları
Halka Açık Şirketlerin 1.1.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve 1 Yıldan
Kısa Bir Süre İle Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Türkiye'de Faaliyette
Bulunan Banka veya Aracı Kurumlar Aracılığıyla Elden Çıkarılmasından
Sağlanan Kazançlar (Gayrimenkul Ve Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklıklarının Hisse Senetlerinin Satışı Dahil)
Menkul Kıymet Yatırım Fonu
Hisse Senedi Yoğun Fonların Katılma
Katılma Belgelerinin Kar Payları Belgelerinden
(Yani Bunların İlgili Fona
İadesinden Sağlanan Gelirler)
Diğerlerinden
1.1.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Her Nev'i Tahvil (Devlet-Özel
Sektör) ve Hazine Bonolarının Türkiye'de Faaliyette Bulunan Banka veya
Aracı Kurumlar Kanalıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar
Hisse Senetlerine veya Hisse Senedi
Vadeli İşlem ve Opsiyon
Endekslerine Dayalı İşlemlerden
Sözleşmelerinden Elde Edilen
Gelirler
Diğerlerinden

Oran

10%
13%, 15%,
18%
10%, 12%,
15%
15%
13%, 15%,
18%
10%, 12%,
15%
15%

0%
0%
10%

10%
0%
10%

TEVKĠFATA VE ĠSTĠSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRĠMENKUL
SERMAYE ĠRATLARINA ĠLĠġKĠN BEYANNAME VERME SINIRI (G.V.K. Madde
86)
Yılı
2018
2017
2016
2015

Uygulanan Tutar
1.800 TL
1.600 TL
1.580 TL
1.500 TL

Dayanak
302 Seri No.lu Genel Tebliği
296 Seri No.lu Genel Tebliği
290 Seri No.lu Genel Tebliği
287 Seri No.lu Genel Tebliği

GELĠR VERGĠSĠ KANUNU’NUN 94. MADDESĠNE GÖRE BAZI TEVKĠFAT
ORANLARI
Ġlgili
Madde
94/1

94/2-a
94/2-b
94/3

94/4

94/5-a
94/5-b

94/6-b-i

94/6-b-ii

94/7-a,b,c

Açıklama
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan
ödemelerden (istisnadan faydalananlar
hariç) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

Tevkifat
Oranı (%)

GVK md.103

Telif ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

17

Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 s.
BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen
istihkak bedellerinden (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

3

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent
haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

20

Kira Ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

20

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara
yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

20

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef
gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan,
75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye
ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)(2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

15

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef
gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar
mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr
paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı
sayılmaz) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

15

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili
ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan
gelirlerden(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan

0

itibaren)
94/7-d,e

94/7-g
94/10-a

94/10-b

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç
edilen tahvillerin ve tam mükellef varlık kiralama
şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen
faizlerinden

10

— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerinden

7

— Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerinden

3

— Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen
faizlerinden

0

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için (2011/1854
s. BKK ile 29.06.2011’den itibaren)

10

Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince
çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan
bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim
ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

20

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna
göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı
olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle
tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak
yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

20

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler
için yapılan ödemelerden;
— Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su
avcılığı mahsulleri için,
94/11-a-i

94/11-a-ii

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar
için(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar
için(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

1

2

— Diğer zirai mahsuller için,
94/11-b-i

94/11-b-ii

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan
zirai mahsuller için (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

2

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar
için(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

4

— Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,

94/11-c-i

94/11-c-ii
94/11-d

94/12

• Orman idaresine veya orman idaresine karşı
taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların
ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin
toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler
için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan
itibaren)

2

• Diğer hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

4

— Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve
alternatif ürün ödemeleri için (2009/14592 s. BKK
ile 03.02.2009’dan itibaren)
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle
ödenen komisyon bedeli üzerinden (2009/14592 s.
BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

0

20

Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan
ödemelerden;
94/13-a

94/13-b
94/13-c
94/13-d

— Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma
mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça,
yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü
işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi
emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen
hizmet bedelleri üzerinden(2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

2

— Hurda alımları için (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

2

— Diğer mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

5

— Diğer hizmet alımları için (2009/14592 s. BKK ile
03.02.2009’dan itibaren)

10

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları
ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;
94/15-a

94/15-b

94/16-a

94/16-b

— On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (29.08.2012’den
itibaren)

15

— On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat
tutarlarından (29.08.2012’den itibaren)

10

Bireysel Emeklilik Sisteminden; (2012/3571 s. BKK
ile 29.08.2012’den itibaren)
— On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara
yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından
— On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte
emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre

15
10

içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin
içerdiği irat tutarından
94/16-c

— Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden
vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle
ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı

5

MESKEN KĠRA GELĠRĠNDE ĠSTĠSNA TUTARLARI
GELĠRĠN ELDE
EDĠLDĠĞĠ YIL

ĠSTĠSNA
TUTARI

DAYANAK

2018

4.400 TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

3.900 TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

3.800 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

ASGARĠ ÜCRETTEN YAPILAN GELĠR VERGĠSĠ VE DAMGA VERGĠSĠ
KESĠNTĠLERĠ
(01.01.2018 - 31.12.2018)

ASGARİ ÜCRET
SSK PRĠMĠ % 14
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1
GELĠR VERGĠSĠ %15
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)
DAMGA VERGĠSĠ % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARĠ ÜCRET

2.029,50 TL
284,13 TL
20,30 TL
106,55 TL
152,21 TL
15,40 TL
426,38 TL
1.603,12 TL

*Asgari geçim indirimi tutarı; GVK md. 30 uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate
alınarak hesaplanmıştır.

ARIZĠ KAZANÇLARA ĠLĠġKĠN ĠSTĠSNA TUTARI (G.V.K. Madde 82)
Yılı
2018
2017
2016
2015

Uygulanan Tutar
27.000 TL
24.000 TL
24.000 TL
23.000 TL

Dayanak
302 Seri No.lu Genel Tebliği
296 Seri No.lu Genel Tebliği
290 Seri No.lu Genel Tebliği
287 Seri No.lu Genel Tebliği
ENGELLĠLĠK

ĠNDĠRĠMĠ TUTARLARI (GVK md. 31)

I. Derece Engelliler
(Çalışma gücünün
asgari % 80’ini
kaybetmiş olanlar)
II. Derece Engelliler
(Çalışma gücünün
asgari % 60’ını
kaybetmiş olanlar)
III. Derece Engelliler
(Çalışma gücünün
asgari % 40’ını
kaybetmiş olanlar)

2018*
1000 TL

2017
900 TL

2016
900 TL

530 TL

470 TL

460 TL

240 TL

210 TL

210 TL

* 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (RG t. 29.12.2017- S. 30285/Mükerrer)

DEĞER ARTIġI KAZANÇLARINA ĠLĠġKĠN ĠSTĠSNA TUTARI(G.V.K. Mükerrer 80)
Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2018

12.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

AMORTĠSMAN AYIRMADA ALT SINIR
YILLAR
2018
2017
2016
2015

MİKTAR
1000
900
900
880

DAYANAK
VUK Genel Tebliği Sıra No:490
VUK Genel Tebliği Sıra No:476
VUK Genel Tebliği Sıra No:460
VUK Genel Tebliği Sıra No:442

FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. MADDE:232)

YILLAR

MİKTAR

DAYANAK

2018

1000

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

BĠLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERĠ
(VUK Genel Tebliği Sıra No:496)
2018 Yılında
Uygulanacak Tutar
(TL)

MADDE NO – KONUSU

MADDE
177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma
hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

190.000
260.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış
tutarının toplamı

190.000

KURUMLAR VERGĠSĠ ORANLARI
Hesap Dönemi
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı

Oranı
%22
%20
%20
%20

Dayanağı
KVK Geçici md. 10
KVK md. 32
KVK md. 32
KVK md. 32

KURUMLAR VERGĠSĠ TEVKĠFAT ORANLARI

(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nın Geçici 67'inci
Maddeleri ve 2009/14593 s. BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler
Ġçin Geçerli Kesinti Oranları
Ġlgili
Açıklama
Madde
KVK Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden
30/1-a fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile
uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan
hakediş ödemeleri
KVK Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek
30/1-b kazancı ödemeleri
KVK Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri
30/1-b
KVK 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki
30/1-c faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye
iratlarından
KVK Diğer gayrimenkul sermaye iratları
30/1-c
GVK 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi
Geç. tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
67/1 Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan
gelirlerden sağlanan gelirler
Geç. Mevduat Faizleri
Döviz Tevdiat Hesaplarına
67/4
Yürütülen Faizlerden
(Vadelerine Göre)
Mevduat Hesaplarına
Yürütülen Faizlerden
(Vadelerine Göre)
Geç. Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü ve
67/4 İktisap veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan
Menfaatler (Repo Gelirleri)
Geç. Katılım Bankaları
Katılım Bankalarınca Döviz
67/4 Tarafından Katılma
Katılma Hesaplarına Ödenen
Hesabı Karşılığında
Kar Paylarından (Vadelerine
Ödenen Kar Payları
Göre)
Katılım Bankaları Tarafından
Katılma Hesabı Karşılığında
Ödenen Kar Paylarından
(Vadelerine Göre)
Geç. Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar
67/4 Payları
KVK Her nevi alacak faizlerinden;
30/1-ç
KVK -Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı
30/1-ç bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi
vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu

Oran
%3

%5
%20
%1

%20
%0

13%, 15%, 18%

10%, 12%, 15%
%15

13%, 15%, 18%

10%, 12%, 15%
%15

kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren
kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek
faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre
yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar
için ödedikleri kâr payları dahil)

%0

-Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca
uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile
bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık
portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul
kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için
ödenecek faizlerden

%1

-Katılım bankaları tarafından ödenen kâr
payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden
kaynaklanan vade farkları üzerinden

%5

KVK GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul
30/1-ç sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi
karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında
factoring kuruluşlarına ödenen faizler)
KVK Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına
30/2 bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret
unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı,
devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben
ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden
KVK Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri
30/3 veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler
hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere
dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı
sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine
tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden
KVK Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan
30/5 mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve
panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri
kazançlar üzerinden
KVK Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef
30/6 kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki
kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi
düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze
aktardıkları tutar üzerinden
GVK Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap
Geç. edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse
67/1 senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya

%10

%20

%15

%0

%15

%0

GVK
Geç.
67/1
GVK
Geç.
67/1
GVK
Geç.
67/1
KVK
30/7

aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar
payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan
gelirler)
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil
(Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye'de
faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla
elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
Vadeli İşlem Ve Opsiyon Hisse Senetlerine Veya Hisse
Sözleşmelerinden Elde
Senedi Endekslerine Dayalı
Edilen Gelirler
İşlemlerden
Diğerlerinden
Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi
sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı
düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı
bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması
suretiyle hususunun göz önünde bulundurulması
suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde
yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam
mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş
yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya
tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu
ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya
ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına
bakılmaksızın

%0

%0

0%
10%

%30

KURUMLAR VERGĠSĠ TEVKĠFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nın Geçici 67'inci
Maddeleri ve 2009/14594 s. BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan
Ödemeler Ġçin Geçerli Kesinti Oranları
Ġlgili Madde
Açıklama
KVK 15/1-a Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim
yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile
ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri
KVK15/l-b
Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara
KVK Geç.1/4 yapılan kira ödemeleri
GVK Geç.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine
67/1
bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Eurobondlardan
elde edilen hariç)
GVK Geç.
Mevduat Faizleri
Döviz Tevdiat Hesaplarına
67/4
Yürütülen Faizlerden (Vadelerine
Göre)
Mevduat Hesaplarına Yürütülen

Oran
%3

%20
%0

13%,
15%,
18%
10%,

Faizlerden (Vadelerine Göre)

GVK Geç.
67/4

12%,
15%
Katılım Bankaları Tarafından
Katılım Bankalarınca Döviz Katılma 13%,
Katılma Hesabı Karşılığında
Hesaplarına Ödenen Kar
15%,
Ödenen Kar Payları
Paylarından (Vadelerine Göre)
18%
Katılım Bankaları Tarafından
10%,
Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen 12%,
Kar Paylarından (Vadelerine Göre) 15%
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları
%15

GVK Geç.
67/4
GVK Geç.
Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü ve İktisap veya
%15
67/4
Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)
GVK Geç.67/8 Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul kıymet yatırım
%0
fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık
finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının
portföy işletmeciliği kazançları
KVK 15/2
Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın
%15
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanunu’nun
75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentlerindeki kar payları (Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan
kazançlar hariç) üzerinden,
GVKGeç.61ve 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan
%19.8
Geç. 69
yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak
kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde
indirilen) kısım
GVK Geç.
Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1
%0
67/1
yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de
faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)
GVK Geç.
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani
%0
67/1
bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)
GVK Geç.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil ve Hazine
%0
67/1
bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye'de faaliyette bulunan banka
veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar
GVT Geç.67/1 Vadeli İşlem Ve Opsiyon
Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi %0
Sözleşmelerinden Elde Edilen
Endekslerine Dayalı İşlemlerden
Gelirler
Diğerlerinden
%10
GVK Geç 67 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım
%0
1,2,3,4
fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK'nun Geçici
67'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri
üzerinden,

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ TUTARLARI VE ORANLARI

(II) SAYILI LĠSTE

G.T.Ġ.P. NO
8701.20
87.02

87.03

Mal Ġsmi
Yarı römorkler için çekiciler
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil)
motorlu taşıtlar
Otobüs
Midibüs
Minibüs
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna
girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları
dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış
arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu
karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu
taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus
arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel
amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde
hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı
dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)
hariç]

Vergi Oranı (%)
4

1
4
9

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu
aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma
kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70
kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu
hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için
bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır)
istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü
ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan
motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan
veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar,
yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir
hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi
2800 cm³'ün altında olanlar
Sadece elektrik motorlu olanlar
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler
Sadece elektrik motorlu olanlar
-Diğerleri
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler
- ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için*

15

15
10

15
10
60
45

- ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi
aşmayanlar için*
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000
cm3'ü geçmeyenler
- ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için*
- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor
gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü
geçmeyenler
-- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar için*
-- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000
TL’yi aşmayanlar için*
- Diğerleri
Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor
gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü
geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor
gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm³ ila
2500 cm³ arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL’yi
aşmayanlar için*
Diğerleri
Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler
Motor gücü 120 kW'ı geçenler
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş
sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar
8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb.
taşıtlar)
87.04
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )
- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü
sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında
yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan
motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000
cm³'ü geçmeyenler
Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler
Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler
Motor gücü 120 kW'ı geçenler

50

100
60
45
50
110

110

100
160
3
7
15

6,7
6,7

10
52
75
10
52
75

87.05

87.09

87.11

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında
olanlar
Sadece elektrik motorlu olanlar
Diğerleri
- Diğerleri
Sadece elektrik motorlu olanlar
Diğerleri
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak
üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin;
kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı
ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,
tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar,
seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları
hariç)]
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa
mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile
donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları;
demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde
çekiciler; bu taşıtların aksam ve
parçaları
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru
bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın);
sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler
Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler

8711.90.00.00.00 Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)
Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler
Motor gücü 20 kW'ı geçenler
88.02
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay
araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve
yörünge-altı araçları
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla
mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve
uçaklar hariç)]
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)(**)
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)(**)
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar
ve kanolar
(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg’yi geçmeyenler,
kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri(**)

10
10
4
4

4

4

8
37

3
37

0,5

0
0
8

0

* 2017/11176 sayılı BKK eki Kararın 6’ncı maddesine göre belirlenmiştir.
** 2017/9759 sayılı BKK eki Kararın 7’nci maddesine göre belirlenmiştir.

ÖTV (III) SAYILI LĠSTE
(III) SAYILI LĠSTE
(A) CETVELĠ
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun (12/3) maddesi gereğince
güncellenen liste)
[Yürürlük; 3/1/2018]
G.T.Ġ.P. NO

Mal Ġsmi

Vergi Asgari Maktu
Oranı Vergi Tutarı
(%) (TL)

20.09*

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve
sebze suları (fermente edilmemiş ve
alkol katılmamış), ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış
olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış
olanlar ve/veya toptan teslime konu
edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda
Kodeksine göre % 100 meyve suyu
sayılanlar hariç)

10

-

22.02*

Sular (mineral sular ve gazlı sular
dahil) (ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler katılmış veya
aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer
içecekler (20.09 pozisyonundaki
meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız
ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan
teslime konu edilenler) (Doğal
mineralli doğal maden suyu ile
üretilmiş, tatlandırılmış,
aromalandırılmış meyveli gazlı
içecekler ile 2202.10.00.00.11,
2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13,
2202.91.00.00.00 hariç)

10

-

2202.10.00.00.11* Sade gazozlar

10

-

2202.10.00.00.12* Meyvalı gazozlar

10

-

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar

25

-

2202.91.00.00.00* Alkolsüz biralar

10

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,3498

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş
şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30
diğer üzüm şıraları hariç)

0

6,6363

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

44,8351

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları
(bitkiler veya kokulu maddelerle
aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,
2205.10.90.00.12 hariç)

0

67,6673

0

53,7356

0

6,6363

0

197,5242

0

197,5242

0

197,5242

2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18
veya daha az olanlar

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler
(elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı
gibi), tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan
fermente edilmiş içeceklerin
karışımları ve fermente edilmiş
içeceklerle alkolsüz içeceklerin
karışımları

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %
22'den fazla olanlar

2207.20

22.08

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir
(denatüre) edilmiş etil alkol ve
damıtım yoluyla elde edilen diğer
alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir
(denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
Alkol derecesi hacim itibariyle %
80'den az olan tağyir (denatüre)
edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla
elde edilen alkollü içkiler, likörler ve
diğer alkollü içecekler
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol
derecesi hacim itibariyle % 80'den az
olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil

alkol hariç, (2208.20; 2208.50;
2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin
damıtılması yolu ile elde edilen
alkollü içkiler

0

197,5242

2208.50

Cin ve Geneva

0

175,6630

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00,
2208.60.99.00.00 hariç)

0

175,6630

0

197,5242

0

197,5242

2208.20

2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen
kaplarda olanlar (Alkol derecesi
hacim itibariyle % 45.4'den fazla
olanlar)
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda
olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle
% 45.4'den fazla olanlar)
2208.70

Likörler

0

197,5242

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,
2208.90.71.00.11 hariç)

0

197,5242

2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen
kaplarda olanlar)

0

171,2723

2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda
olanlar)

0

171,2723

*7061 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi ile 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
listeye dahil edilmiştir.

(B) CETVELĠ**
(2017/11176 sayılı

G.T.Ġ.P. NO

Bakanlar Kurulu Kararı
gereğince uygulanan liste)
[Yürürlük:1/1/2018]
Mal Ġsmi
Vergi
Oranı
(%)

Maktu
Asgari
Maktu
Vergi
Vergi
Tutarı
Tutarı (TL)
(TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2429

0,3246

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2429

0,3246

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2429

0,3246

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine
geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları
açık purolar, sigarillolar
ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış
purolar, uçları açık
purolar ve sigarillolar
-Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış
sigaralar

2403.10

2403.10.10.00.19

2403.10.90.00.19

0,2429

0,3246

65,25

0,2429

0,3246

İçilen tütün (Herhangi bir
oranda tütün yerine geçen
maddeleri içersin
65,25
içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve
2403.10.90.00.19 hariç)

0,2429

0,3246

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı
65,25
geçmeyen ambalajlarda
olanlar)

0,0633

0,3246

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı
65,25
geçen ambalajlarda
olanlar)

0,0633

0,3246

65,25

0,2429

0,3246

0

0,0500

Enfiye ve çiğnemeye
mahsus tütün
4813.10.00.80.00*** Diğerleri (Makaron)
2403.99.10.00.00

40

**2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince (B) cetveline ilişkin 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesinde öngörülen Yİ-ÜFE güncellemesi 2018 OcakHaziran dönemi için yapılmamıştır.
***Söz konusu mal için, 7061 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca 5/12/2017 ilâ
31/12/2017 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında nispi vergi oranı %65,25, asgari maktu vergi
tutarı 0,0994 TL olarak uygulanmış olup, 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nispi vergi oranı %0, asgari maktu vergi
tutarı 0,0500 TL olarak belirlenmiştir.
ÖTV (IV) SAYILI LĠSTE
(IV) SAYILI LĠSTE

G.T.Ġ.P. NO
1604.30

Mal Ġsmi
Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

3303.00

Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar
hariç)

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için
müstahzarlar (Ġlaçlar hariç) (güneĢ kremleri veya
güneĢlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür
müstahzarları

Vergi
Oranı (%)
20
20

20

3305.20.00.00.00

Perma ve defrize müstahzarları

20

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

20

3305.90

(Saç losyonları, boyaları, v.b)
Diğerleri

20

33.07

TraĢ öncesi, traĢ sırasında veya traĢtan sonra kullanılan
müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları,
tüy dökücüler ve tarifenin baĢka yerinde yer almayan
veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet
müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar
deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun
olmasın)

20

TraĢ köpüğü ve traĢ kremi

6,7

3401.11.00.90.00

Diğerleri (Yalnız traş sabunu)

6,7

4103.90.90.00.11

Diğer hayvanların yaĢ derileri
(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)

20

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.90.00.12

Diğer hayvanların kuru derileri
(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.90.00.13

Diğer hayvanların pikle derileri
(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.90.00.19

Diğerleri
(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

43

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların
(bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan
mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]

20

49.01

Kitaplar, broĢürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı
sayfalar halinde olsun olmasın)
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

20

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın
veya reklam içersin içermesin)
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

20

49.02

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)
Sofra ve mutfak iĢleri için olanlar

20

7013.22.10.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
El imali olanlar

20

7013.22.90.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
Makine imali olanlar

20

7013.33.11.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)
KesilmiĢ veya baĢka Ģekilde dekorlanmıĢ

20

7013.33.19.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)
Diğerleri

20

7013.33.91.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)
KesilmiĢ veya baĢka Ģekilde dekorlanmıĢ

20

7013.33.99.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)
Diğerleri

20

7013.41.10.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
El imali olanlar
(Bardak hariç)

20

7013.41.90.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
Makine imali olanlar
(Bardak hariç)

20

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri
işler için diğer cam eşya)
El imali olanlar

20

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri
işler için diğer cam eşya)
Makine imali olanlar

20

8214.20.00.00.00

Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri
dahil)

20

8215.10.20.00.11

(Kaşık, çatal vb. takım halinde)
Altın ve gümüĢle kaplamalı olanlar

20

8215.91.00.90.11

(Tek kaşık, çatal vb.)
Altın ve gümüĢle kaplamalı olanlar

20

84.15

84.18

8419.11.00.00.00

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı
değiĢtirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak
ayarlanamadığı cihazlar dahil)
[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Selfcontained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split
sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve
soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler)
(ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına
mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir
soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya,
binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan,
pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için
kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir
soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına
mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu
taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve
dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı
pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
Gazla çalıĢan anında su ısıtıcılar

6,7

6,7

6,7

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

6,7

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki
elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
Diğerleri

6,7

(Çamaşır kurutma makinaları)
Bir defada kurutacağı çamaĢırın kuru ağırlığı 6 kg'ı
geçmeyecek kapasitede olanlar

6,7

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)
Evlerde kullanılanlar

6,7

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik
çamaşır yıkama makinası)
ÇamaĢırı önden yüklemeli olanlar

6,7

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik
çamaşır yıkama makinası)
ÇamaĢırı üstten yüklemeli olanlar

6,7

8421.12.00.00.11

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Kuru çamaĢır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı
geçmeyenler

6,7

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)
Diğer çamaĢır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı
olanlar)

6,7

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü
kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
Elektrikli olanlar

6,7

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)
Diğerleri

6,7

8451.21.00.00.11

85.07

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma
makinaları)
Evlerde kullanılanlar

6,7

Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil)
(kare veya dikdörtgen Ģeklinde olsun olmasın) (yalnız
elektrik motorlu taĢıt araçlarının motorunu çalıĢtırmaya
mahsus olanlar)

3

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya
sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
Ev iĢlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik
motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda
yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

6,7

(Elektrikli)
TraĢ makinaları

6,7

8510.10.00.00.00
85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi
ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri
yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber
iĢleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç
kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maĢalarını
ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli
ütüler; ev iĢlerinde kullanılan diğer elektrotermik
cihazlar;
elektrikli
ısıtıcı
rezistanslar
(85.45
pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler
hariç)(*)

6,7

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

20

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon
cihazları

25

8517.12.00.00.12

Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon
cihazları

20

8517.12.00.00.13

Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon
cihazları

20

8517.69.31.00.00

Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan
taĢınabilir alıcılar

20

8517.69.39.00.00

Diğerleri
(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)

8517.69.90.90.14

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak
güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları

20

8517.69.90.90.15

Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları

20

8517.69.90.90.18

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

20

8517.69.90.90.21

Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz
cihazları (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)

20

20

8517.69.90.90.29

Diğerleri
(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm
cihazları)

85.18

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler
(kabinlerine monte edilmiĢ olsun olmasın); baĢa takılan
kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla
kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya
daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı
yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri

20

20

6,7

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
cihazlar (8519.81.81.00.00,
8519.81.85.00.00,
8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç)

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle
birlikte olsun olmasın)

6,7

8523.29.15.00.18

(Manyetik mesnetler)
Video bantları

6,7

8523.29.39.00.16

(Diğer manyetik mesnetler)
Video bantları

6,7

8523.40.11.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
Lazer diskler

6,7

8523.40.13.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
Lazer diskler

6,7

8523.40.19.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
Lazer diskler

6,7

8523.40.51.00.00

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)
Dijital çok yönlü diskler (DVD)

6,7

8523.40.59.00.00

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)
Diğerleri

6,7

8525.80

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü
kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla
kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19
Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan
televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]

20

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

20

8527.12

Cep tipi radyo kaset çalar

20

8527.13

8527.19.00.00.00

8527.21.20.00.00

8527.21.52.00.00

8527.21.59.00.00

8527.21.70.00.00

8527.21.92.00.00

8527.21.98.00.00

8527.29.00.00.00

Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar

20

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını
alıcı diğer cihazlar)
Diğerleri

6,7

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu
taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı
cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu
taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı
cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile
çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo
yayınlarını alıcı cihazlar)
Diğerleri
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu
taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı
cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu
taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı
cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile
çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo
yayınlarını alıcı cihazlar)
Diğerleri
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu
taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan
radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
Diğerleri

20

20

20

20

20

20

20

8527.91.11.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6,7

8527.91.19.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
Diğerleri

6,7

8527.91.35.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar

6,7

8527.91.91.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6,7

8527.91.99.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
Diğerleri

6,7

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6,7

8527.92.90.00.00

(Saatli radyolar)
Diğerleri

6,7

8527.99.00.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
Diğerleri

6,7

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile
mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo
yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya
tekrar
verme
cihazıyla
birlikte
olsun
olmasın) (8528.41.00.00.00; 8528.51.00.00.00; 8528.61.00.0
0.00 hariç)

8543.70.90.00.15

Infrared ile çalıĢan uzaktan kumanda cihazları (remote
control)

9113.90.80.20.00

(Saat kayışları)
Ġnci, kıymetli taĢ; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen
taĢlardan mamül olanlar

9302.00.00.00.00

Revolverler
ve
tabancalar
pozisyonundakiler hariç)

(93.03

veya

93.04

93.03

Bir patlayıcının itiĢ gücü ile çalıĢan diğer ateĢli silahlar ve
benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan
doldurulan ateĢli silahlar, sadece iĢaret fiĢeği atmak üzere
imal edilmiĢ tabanca ve diğer cihazlar, manevra fiĢeği
atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye
mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

95.04

Lunaparklar benzeri yerler için oyun eĢyası, tilt makinası,
bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya
masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları
dahil

96.01

ĠĢlenmiĢ fildiĢi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz,

6,7

20

20
20

20
20

20

mercan, sedef ve yontulmaya elveriĢli diğer hayvansal
maddeler ve bu maddelerden eĢya (kalıplama suretiyle
elde edilen eĢya dahil)

20

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

DAMGA VERGĠSĠNE TABĠ KAĞITLAR
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)
(Binde 1,89)
(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
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)
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet
alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen
sözleşmeler
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
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
ç) Paket tur sözleşmeleri
d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 1,89)

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)

(Binde 9,48)

(0)*
(Binde 9,48)

(Binde 9,48)
(0)*
(Binde 9,48)
(Binde 9,48)
(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
14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat
karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat
karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı
müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt
sözleşmeleri
16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat
paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet
sözleşmeleri
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

(Binde 9,48)
(0)*

1.Tahkimnameler
2.Sulhnameler
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri
kontenjan sözleşmeleri
(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
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel
kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Ek:6728/28. md.Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna
itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu
ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga
vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda
sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
ac) İyda senedi

(58,80 TL)
(58,80 TL)
(330,30 TL)

(0)*

(0)*
(0)*

(Binde 9,48)
(58,80 TL)
(Binde 5,69)

(20,30 TL)
(12,00 TL)
(2,00 TL)

ad) Taşıma senedi
b) Konşimentolar
c)Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı
özetleri:
ba) Bilançolar
bb) Gelir tabloları
bc) İşletme hesabı özetleri
c) Barnameler
d) Tasdikli manifesto nüshaları
e) Ordinolar
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
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
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
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar
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
b) Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md. – Yürürlük:9/8/2016) ((f) bendi
dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla
verilen beyannameler hariç)
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
bd) Muhtasar beyannameler
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(0,60 TL)
(12,00 TL)
(Binde 9,48)
(Binde 9,48)
(20,30 TL)

(45,40 TL)
(21,80 TL)
(21,80 TL)
(2,00 TL)
(8,90 TL)
(0,60 TL)
(8,90 TL)

(Binde 9,48)

(Binde 7,59)

(Binde 7,59)
(Binde 7,59)

(0,60 TL)

(58,80 TL)
(78,50 TL)
(38,80 TL)
(38,80 TL)
(38,80 TL)
(78,50 TL)
(28,90 TL)
(28,90 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
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.

(46,00 TL)

(0,60 TL)

2018 yılı Harç miktarları için bakınız.

Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
www.yaklasım.com adresinden, diğer bilgiler ise www.gib.gov.tr adresinden faydalanılarak
oluşturulmuştur.

