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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 03.10.2019 

         Sayı  : 2019/92 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

1. G.İ.B, Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında 

Duyuru Yayınlamıştır. 

 

2. Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5’dan % 2’ye Düşürülmüştür. (1592 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı)  

 

3. Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranı % 8’e İndirilmiştir. (02.10.2019 

tarihinden geçerli) 

 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. G.İ.B, Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında 

Duyuru Yayınlamıştır. 

 

          Gelir İdaresi Başkanlığı Ba-Bs formu bildirim yükümlüğüne yönelik ceza işlemleri 

hakkında aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır. 

“Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal 

ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 355'inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası 

uygulanmaktadır. 

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden 

dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra 

veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 

01.10.2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik 

ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir. 

2019/Ağustos öncesine ait dönemlere ilişkin Ba-Bs formlarına uygulanması gereken 

cezalar ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde 
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süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları 

vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam 

edilecektir.” 

2. Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5’dan % 2’ye Düşürülmüştür. (1592 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı)  

          Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 

51'inci maddesinde; 

 

        -Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vâdenin bitim 

tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme zammı uygulanacağı, 

  

       -Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı,  

 

       -Cumhurbaşkanı’nın gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca veya her ay 

için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı 

asgari tutarını iki katına kadar artırmaya,  

 

         -Ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve 

gecikme zammını bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak 

hesaplatmaya, 

 

yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.  

 

          Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması 

gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği 

tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık 

esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda 

ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir. 

 

          1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 01.07.2019 tarihinden 

geçerli olmak üzere aylık % 2,5 olarak belirlenmişti.  

 

          Bu defa 2 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren aylık 

% 2 olarak belirlenmiştir.  

 

          Buna göre, 02.10.2019 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadesinde 

ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 2 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı 

uygulanacaktır. Vadesi 02.10.2019 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar 

ödenmemiş olan amme alacakları için ise bu tarihe kadar eski oranlarda, bu tarihten 

itibaren yeni oranda (yani aylık % 2) gecikme zammı hesaplanacaktır.  

 

          Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi gereğince 

hesaplanan gecikme faizi ile 371/5 inci maddesi gereğince hesaplanan pişmanlık 

zammının oranı, gecikme zammı oranına bağlanmış olduğundan, gecikme faizi ve 
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pişmanlık zammı oranları da 02.10.2019 tarihinden itibaren kendiliğinden aylık % 2’ye 

düşmüştür.  

 

          Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan gecikme zammı oranları, 

dayanakları ile birlikte aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

3. Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranı % 8’e İndirilmiştir. (02.10.2019 

tarihinden geçerli) 

 

          Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına 

giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları; iş 

uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri 

kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı 02.10.2019 tarihinden itibaren %8 

olarak uygulanacaktır. 

 

          Yukarıdaki hizmetler dışında kalan avukatlık hizmetlerinde KDV oranının % 18 

olarak devam edeceği tabiidir. 

   

Saygılarımızla 

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

Uygulama Dönemi Uygulanan Oranlar 

İlgili 

BKK/Cumhurbaşkanı 

Kararı 

29.03.2001 – 30.01.2002 Her ay için % 10 2001/2175 

31.01.2002 – 11.11.2003          Her ay için  %  7 2002/3550 

12.11.2003 – 01.03.2005 Her ay için %  4 2003/6345 

02.03.2005 – 20.04.2006 Her ay için %  3 2005/8551 

21.04.2006 – 18.11.2009 Her ay için % 2,5 2006/10302 

19.11.2009 – 18.10.2010 Her ay için %1,95 2009/15565 

19.10.2010 – 04.09.2018 Her ay için % 1,40 2010/965 

05.09.2018 – 30.06.2019 Her ay için % 2 62 sayılı CB Kararı 

01.07.2019 – 01.10.2019 Her ay için % 2,5 1266 sayılı CB Kararı 

02.10.2019 tarihinden itibaren Her ay için % 2 1592 sayılı CB Kararı 


