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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 14.10.2019 

         Sayı  : 2019/95 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

1. G.İ.B E-Tebligat Sistemine Kayıtlı Müşterilerimizin Dikkatine (Önemli) 

 

2. Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 19,50’den % 18,25’e Düşürülmüştür. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. G.İ.B E-Tebligat Sistemine Kayıtlı Müşterilerimizin Dikkatine (Önemli) 

 

 Bilindiği üzere E-Tebligat sistemine dahil olan mükelleflere; Gelir İdaresi 

Başkanlığınca düzenlenerek gönderilen yazı, ihbarname ve tüm belgeler elektronik 

tebligat talep bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen 

e-posta adresine mail yolu ile tebliğ edilmektedir. 

 

           Bu nedenle E-Tebligat sistemi üzerinden gönderilen yazı ve belgeler ile bu 

belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi önem arz etmektedir. E-Tebligat sistemi ile 

gönderilen yazı ve belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi 

izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır. İdare tarafından bu yazı ve 

belgeler ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmamaktadır. 

 

           G.İ.B tarafından gönderilen yazı, ihbarname vb. belgeler hukuki hüküm ifade 

etmenin yanında, tebliğ tarihi itibariyle süreli iş ve işlemlerin yapılmasını 

gerektirmektedir. Yasal süresi içinde işlem yapılmaması, mükelleflerin hak ve ödevlerini 

yerine getirmemesine neden olabileceği gibi bazı mağduriyetlerle karşı karşıya 

kalınması mümkündür. 

 

          Müşterilerimizin bu konuda olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için E-Tebligat 

sistemi içinde G.İ.B’e bildirilen telefon numarası ile e-posta adreslerinin sayılarını gözden 

geçirmek suretiyle arttırmaları, ilgililerin bu konuda daha dikkatli ve özenli olmaları 

konusunda önlem alınmasında yarar görülmüştür. 

 

          Bizim önerimiz, elektronik adres olarak G.İ.B’e en az üç (3) kişinin bildirilmesidir. 
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2. Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 19,50’den % 18,25’e Düşürülmüştür. 

 

           Bilindiği üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 29.06.2018 

tarihinden geçerli olacak şekilde % 9,75’ten % 19,50’ye çıkarılmıştı. T.C. Merkez Bankası 

yayımladığı tebliğ ile iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu 

değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir. (11.10.2019 

tarih ve 30915 sayılı R.G.) 

 

           Söz konusu tebliğle; 

 

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

uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 18,50 den % 17,25’e, 

 

          -Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık 19,50’den % 18,25’e 

düşürülmüştür. 

 

           Belirlenen oranlar 11.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

          Vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran yıllık avans faizi 

olduğundan, bu değişiklikle 11.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont 

hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı 

durumlarda, % 19,50’den % 18,25’e düşmüş bulunmaktadır. 

 

          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 (18,25) 

kullanılacaktır. Bilindiği gibi, döviz cinsinden senetlerin reeskontuna, senette faiz oranı 

yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır. 

 

          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 % 18,25 olarak değiştirmiştir. Ticari işlerde kanuni 

faiz ve temerrüt faizi ile ilgili ayrıntılar 03.01.2019 tarih ve 2019/4 sayılı Özet Bültenimizde 

yer almaktadır. 

 

 

 Saygılarımızla 

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


