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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 04.01.2019 

         Sayı  : 2019/5 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -2019 Yılında Uygulanacak Harçlar (Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Seri No:82) 

 

          -İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2019 

Yılı İçin 14.100 TL Olarak Uygulanacaktır. (22 Seri No’lu KDV Tebliği) 

          -Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2018 Yılı İçin 

Esas Alınacak Oran % 27,04 tür. 

 

          -2019 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek 

Maktu Özel İletişim Vergisi 65 TL Olarak Belirlenmiştir. (ÖİV 17 No’lu Genel Tebliğ) 

 

          -Bazı Alkollü İçeceklerde ÖTV Tutarları Artırılmıştır. 

 

          -2019 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı 

Harcırah Gündelikleri 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 2019 Yılında Uygulanacak Harçlar (Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Seri No:82) 

 

           Bilindiği gibi 2018 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 503 Sıra No.lu VUK 

Genel Tebliği ile % 23,73 olarak ilan edilmiştir. 

 

           Buna göre, 82 Seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 2018 yılında uygulanan 

maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 

dahil) yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılmış olup, artırılan bu tutarlar 

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde 

gösterilmiştir.  

           Öte yandan Harçlar Kanununa bağlı (8) ve (9) no.lu tarifelerde yazılı bazı 

belgelerin yıllık harç kapsamında bulunduğunu, bu harçların mükelleflerce OCAK ayı 

içinde ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde bunların (39 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel 

Tebliği uyarınca) gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz.  
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2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2019 

Yılı İçin 14.100 TL Olarak Uygulanacaktır. (22 Seri No’lu KDV Tebliği) 

Bilindiği gibi indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2016 yılı için 20.600 

TL olarak belirlenmişti.  

 

          2017/9759 Sayılı BKK’nın 6’ncı maddesi ile bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak 

belirlenmiş ve bu tutarın 2016 yılı için de uygulanacağı hükmü bağlanmıştı. (2016 yılı 

limiti 20.600 TL yerine 10.000 TL olarak uygulanmıştı.)  

 

          2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 

uygulanacaktır.  

 

          22 no.lu KDV Tebliği ile söz konusu limitin 2019 yılı için 14.100 TL olarak 

uygulanacağı duyurulmuştur.  

 

          Buna göre 2019 yılı için yıllık KDV iadesi alınabilmesi, Aralık 2019 sonu itibariyle 

devir KDV nin 14.100 TL. nın üzerinde olması halinde mümkündür. Hesaplanan iade 

tutarından 14.100 TL indirilecek ve kalan kısım iadeye konu olabilecektir. 

 

          Başka bir anlatımla, iadenin 14.100 TL. yı aşmış olması halinde iadenin tamamı 

değil, hesaplanan iade tutarından 14.100 TL. nın indirilmesi suretiyle bulunan tutar 

iadeye konu edilmektedir.  

 

          2019 yılı içinde indirimli oran konulu iadenin aylık olarak alınması durumunda, 

hesaplanan ilk KDV iade tutarından indirilmek suretiyle hareket edilecek ve 14.100 TL 

doluncaya kadar iade yapılmayacaktır. 

 

3. Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2018 Yılı İçin 

Esas Alınacak Oran % 27,04 tür. 

 

          Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ı uncu maddesi uyarınca; 

 

         -Sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son 

açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık 

ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, 

 

         -İlgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin,  

 

         -Kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla,  

 

kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. 
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          Diğer taraftan bu maddeyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler Bakanlar 

Kurulunca çıkarılan 2015/7910 sayılı Kararname ile kullanılmış ve uygulamaya ilişkin 

esaslar ve indirim oranları belirlenmiştir.  

 

          Ayrıca konu hakkında 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere de yer verilmiştir. 

 

          Gelir İdaresi Başkanlığı, TCMB tarafından en son belirlenen “Ticari Krediler (TL 

Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” oranını henüz tespit 

edip duyurmuş değildir. Ancak TCMB web sitesinde 2018 yılı için en son 21.12.2018 

tarihinde yayınlanan bu oran %27,61 olarak yer almaktadır. 

 

          Bu çerçevede, 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye 

artırımlarının ödenen kısımları üzerinden %27,04 oranını kullanarak faiz indirimini 

hesaplayıp 2018/4. dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2018 yılı kurumlar vergisi 

beyannamesinde yararlanabilmek mümkündür.  

 

4. 2019 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek 

Maktu Özel İletişim Vergisi 65 TL Olarak Belirlenmiştir. (ÖİV 17 No’lu Genel Tebliğ) 

 

        Gider Vergileri Kanunu’nun 39/3 uncu maddesinde, mobil telefon aboneliğinin ilk 

tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı ve bu tutarın 

her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

 
          Bilindiği gibi 2018 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 503 Sıra No.lu VUK 

Genel Tebliği ile % 23,73 olarak ilan edilmiştir.  

 

          Maliye Bakanlığı 17 Seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında 

mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (yeni cep telefonu numarası–sim kartı 

alınmasında) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca 

tahakkuk edecek maktu ÖİV’nin 65,00 TL olarak uygulanacağını açıklamış 

bulunmaktadır. (2018 yılında bu tutar 53,00 TL olarak uygulanmıştır.)  

 

          Nispi veya maktu özel iletişim vergilerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

dikkate alınacağı tabiidir. (KVK Sirkü:19)  

 

5. Bazı Alkollü İçeceklerde ÖTV Tutarları Artırılmıştır. 

 

        30.12.2018 tarih ve 536 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2019’dan geçerli 

olmak üzere 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan bazı alkollü 

içeceklerin litre bazında uygulanmakta olan asgari maktu vergi tutarları artırılmıştır. 

(31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı mük:4 R.G.) 
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6. 2019 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı 

Harcırah Gündelikleri 

 

         Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, 

zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin, yapılan işin önemi ve genişliği ile 

mütenasip bulunmak ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile 

kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.  

 

         Diğer taraftan GVK’nun 24/2 nci maddesinde de, Harcırah Kanunu kapsamı 

dışında kalan müesseseler yani ticari, zirai ve mesleki işletmeler ile kurumlar tarafından, 

işle ilgili seyahat yapan görevlilere, yemek ve yatmak giderlerine karşılık olarak verilen 

gündeliklerin vergiden müstesna olduğu belirtildikten sonra, parantez içinde aşağıdaki 

hükme yer verilmiştir. 

 

“Bu gündelikler, aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden 

fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark 

ücret olarak vergiye tabi tutulur.”  

 

          Bu parantez içi hükümde yer alan “veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek 

haddini aşarsa” ifadesinden hareketle, özel sektör firmaları tarafından Devletçe 

ödenen en yüksek gündelik tutarları kadar vergisiz olarak harcırah gündeliği ödenmesi 

mümkündür. 

 

         Öteden beri benimsenen anlayışa göre en yüksek devlet memuru Başbakanlık 

Müsteşarı olduğu için Başbakanlık Müsteşarına verilen harcırahlar vergisiz olarak 

ödenebilecek harcırah gündeliği miktarlarını göstermektedir.  

 

6.1. Yurt içi seyahatler nedeniyle 2018 yılında vergisiz olarak ödenebilecek 

harcırah gündeliği (61,50 TL) 

 

          2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli H Cetveli, Harcırah Kanunu’na 

göre yurtiçi seyahatler nedeniyle 2019 yılında ödenecek gündelik miktarlarını 

belirlemektedir.  

 

           2019 yılında değişikliğe gidilmemiş olup, 2018 yılı harcırah tutarları 2019 yılında da 

geçerli olacaktır. Buna göre cetvelin I/A-b fıkrasında en yüksek Devlet memuru olan 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 2019 yılında yurtiçi seyahatler için 61,50 TL 

gündelik ödenmesi öngörülmüştür. Bilindiği gibi, En Yüksek Devlet Memuru olarak 

tanımlanmakta olan Başbakanlık Müsteşarı'nın yerini yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı 

İdari İşler Başkanı almıştır.  

 

          Buna göre, özel sektör firmaları personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurtiçi 

seyahatler nedeniyle, bu tutarda vergiden müstesna harcırah gündeliği 

ödeyebilecektir. 

 

          Bu türden görevlendirmelerde ilk 10 gün için gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı 

dikkate alınarak hesaplama yapılacağı tabiidir. (Harcırah Kanunu md:33/b) 
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          Bu tutarı aşan ödemelerin GVK’nun 24/2’nci maddesi gereğince net ücret 

ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekir.  

 

6.2. Yurt dışı seyahatler nedeniyle 2019 yılında vergisiz olarak ödenebilecek 

harcırah gündeliği 

 

Bilindiği gibi, devlet memurlarına ödenmesi gereken harcırah gündelikleri 

Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararları ile 

belirlenmektedir. Şu ana kadar herhangi bir Karar yayımlanmamıştır.  

 

6.3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle verilecek 

harcırah gündeliği 

 

         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik 

tutarları Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararı ile 

belirlenmekte olup, 2019 yılı için henüz herhangi bir Cumhurbaşkanı Kararı 

yayımlanmamıştır. (2018 yılı için geçerli tutar 161,15 TL idi)  

 

7. 2019 Yılı Ocak/Şubat Ayı Faturaları 

 

Bilindiği üzere, 2019 yılı tasdik sözleşmesi çalışmaları henüz başlamıştır. Şirketimizin 

nakit akışında düzensizlik yaratmamak için faturaları eski ücret tarifesine göre 

düzenliyoruz. Sözleşmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkan farklar, sonraki faturalarda 

dikkate alınacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

 

                            Saygılarımızla 

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

 


