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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 09.01.2020 

        Sayı  : 2020/10 

 

 Değerli Müşterimiz;                                                       

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2019 Yılı İçin 

Esas Alınacak Oran % 12,02 dir. 

 

 -01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 6.730,15 

TL’sı Olarak Belirlenmiştir. 

 

          -01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı 

Tutarları, 

 

 -01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Aile Zammı 

Tutarları, 

 

 -2020 Yılında Uygulanacak Harçlar (84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 

 

 -Mücevherat Satışlarında Fatura Düzenleme Haddi, Normal Haddin Üç Katına 

Çıkarılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.   

   

B. Konu Özetleri;  

 

1. Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2019 Yılı İçin 

Esas Alınacak Oran % 12,02 dir. 

 

          6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesiyle; 

 

         -Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) 

bendi 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,  
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kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün kılınmaktadır. 

 

         Diğer yandan 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; 

 

        -İndirimde dikkate alınacak faiz oranının, TCMB tarafından indirimden yararlanılan 

yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz 

Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi 

Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir. 

 

          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 2019 yılı için en son 27.12.2019 

tarihinde yayınlanan bu oran %12,02 dir. 

 

         Bu çerçevede, 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye 

artırımlarının ödenen kısımları üzerinden %12,02 oranını kullanarak faiz indirimini 

hesaplayıp 2019/4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2019 yılı kurumlar vergisi 

beyannamesinde yararlanabilmek mümkündür.  

 

         Hatırlanacağı üzere 2018 yılında uygulanan oran %27,04 idi. 

 

2. 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 6.730,15 

TL’sı Olarak Belirlenmiştir. 

 

          01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde ve 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 

yeni kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL olarak belirlenmiştir. Yeni kıdem tazminatı 

tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile duyurulmuştur.  

3. 01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı 

Tutarları, 

         Bilindiği gibi, GVK’nın 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına 

ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir 

vergisinden müstesnadır. 

 

         Buna göre 01.01.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olan vergiden 

müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

 

YAŞ GRUBU GÖSTERGE KATSAYI YARDIM MİKTARI 

0 – 6 Yaş Grubunda 

Yer Alan Çocuklara 

İlişkin Çocuk Zammı 

500 0,146061 73,03 TL 

Daha Büyük 

Çocuklara İlişkin 

Çocuk Zammı 

250 0,146061 36,52 TL 
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4. 01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Aile Zammı 

Tutarları, 

          Aile yardımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine konu 

edilmiş olup, söz konusu Kanunda “Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun 

menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık 

almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay 

dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı 

ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.” şeklinde açıklanmıştır. 

 

          Eşi çalışmayan devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımını belirleyen 

gösterge yıllar içerisinde değişmiştir. Şu an uygulanmakta olan aile yardımı ödeneğine 

esas gösterge rakamı 2011/2022 sayılı BKK ile 1 Temmuz 2011 tarihinde yapılan değişiklik 

ile 1500’den 2.134’e yükseltilmiştir. 

 

          Bu durumda kamu sektöründe çalışan ve eşi çalışmayanlar için aile yardımı, yeni 

katsayılara göre 2020 yılı 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemi aile yardımı aşağıdaki gibi 

olmuştur. 

 

DÖNEM GÖSTERGE KATSAYI YARDIM MİKTARI 

01.01.2020 -30 06.2020 2134 0,146061 311,69 TL 

 

5. 2020 Yılında Uygulanacak Harçlar (84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 

 

         Bilindiği üzere, 2019 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 512 Sıra No.lu VUK 

Genel Tebliği ile %22,58 olarak ilan edilmiştir. 

 

         Buna göre, 84 Seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 2019 yılında uygulanan 

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

dahil) yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılmış olup, artırılan bu tutarlar 

01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere anılan Tebliğ ekindeki tarifelerde yer 

almaktadır. 

 

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

belgelerin yıllık harç kapsamında bulunduğunu, bu harçların mükelleflerce OCAK AYI 

İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ, aksi takdirde bunların (39 seri no.lu Harçlar Kanunu 

Genel Tebliği uyarınca) gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak 

isteriz. 

 

6. Mücevherat Satışlarında Fatura Düzenleme Haddi, Normal Haddin Üç Katına 

Çıkarılmıştır. 

 

          514 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kuyumculuk, sarraflık ve 

mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan 

mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan 

mamul eşya satışları bakımından V.U.K’nun 232/2. nci maddesinde yer alan fatura 

düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, anılan maddede yer alan ve işlemin 

gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür. 
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         01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu 

düzenleme uyarınca, adı geçen kıymetli maden, mücevherat vb. malların satıcılarının 

bu satışlarında uygulanacak fatura düzenleme haddi, normal haddin (2020 için 1.400 

TL) üç katı (2020 için 4.200 TL) olacaktır. 

 

 

         VUK’nun 232. Maddesinde belirtilen fatura alma/verme zorunluluğu olan 

mükelleflerin alımlarında bu haddin altında kalınsa bile tevsik edici belge olarak fatura 

temin etmeleri mecburidir. 

 

         Ayrıca bu düzenleme, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu 

kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

 

                  Saygılarımızla 

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

 

 


