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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 24.12.2019 

         Sayı  : 2019/116 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 18,25’den % 13,75’e Düşürülmüştür. 

 

 -2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı % 12 Olarak Belirlenmiştir. (1839 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı R.G.) 

 

 -E-Arşiv Fatura Uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 

Duyurulmaktadır 

 

B. Konu Özeti 

 

1. Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 18,25’den % 13,75’e Düşürülmüştür. 

 

           14.10.2019 tarih ve 2019/95 sayılı Özet Bültenimizle duyurulduğu üzere, vergisel 

işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 11.10.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 

%19,50’den % 18,25’e düşürülmüştü.  

 

           Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı bir Tebliğ (RG. 21.12.2019 

- 30985) ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, 

vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir. 

 

          Söz konusu Tebliğ ile, 

 

       - Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine 

uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25’den % 12,75’e, 

 

       - Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25’den % 13,75’e 

düşürülmüştür. 

 

           Belirlenen oranlar 21.12.2019’da yürürlüğe girmiştir. 

 

           238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine 

esas alınacak oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 21.12.2019 tarihinden 

geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi 

bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %18,25’den %13,75’e düşmüş bulunmaktadır. 
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          Buna göre, 2019 yılı dördüncü (son) geçici vergi döneminden başlayarak, yeni 

bir oran belirleninceye kadar, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak 

reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, bu yeni oran (%13,75) 

kullanılacaktır.  

 

          Bilindiği gibi, döviz cinsinden senetlerin reeskontuna, senette faiz oranı yazılı 

değilse LİBOR esas alınmaktadır. 

 

          14.10.2019 tarih ve 2019/95 sayılı Özet Bültenimizle açıklandığı üzere, 31.12.2020 

tarihine kadar vadeli çeklerde de reeskont uygulaması mümkündür.  

 

          Bu değişiklik, ticari işlerde 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni 

temerrüt faizi oranını da kendiliğinden % 13,75 olarak değiştirmiştir.  

 

          Ticari işlerde kanuni faiz ve temerrüt faizi ile ilgili ayrıntılar 04.01.2019 tarih ve 

2019/4 sayılı Özet Bültenimizde açıklanmıştır. 

 

2. 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı % 12 Olarak Belirlenmiştir. (1839 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı R.G.) 

 

          Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi (MTK), MTV Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden 

değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, % 

20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı 

veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir. 

 

          2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiş ve 512 sıra no.lu VUK 

Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.  

 

          Bununla birlikte, 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak 

Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) ile 

01.01.2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV 

Kanunu’nun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) 

sayılı tarifeler ile geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar 

için 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yeniden 

değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir. 

 

          Bu Karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

3. E-Arşiv Fatura Uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 

Duyurulmaktadır. 

 

          Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-fatura arşivinde yayımlanan duyuru ve kılavuzlara 

gib.gov.tr/anasayfa.html linkten ulaşabilirsiniz. 
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 -Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve 

e-Defter Uygulamalarına Geçiş Hakkında Duyuru, 

 

 -e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmak Zorunda Olan Mükellefler Hakkında 

Duyuru, 

 

 -e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu 

Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi ile Yararlanmak Üzere Başvuru Dokümanı, 

 

 -509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulamalarına İlişkin Sıkça 

Sorulan Sorular, 

 

 -Elektronik Dekont (e-dekont) Kılavuz, 

 

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


