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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 15.05.2020 

         Sayı   : 2020/87 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                 

                    
             

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği, 

 

2. E-Defter ve Berat Saklama İşlemleri ile İlgili Olarak GİB Tarafından Yayımlanan 

E-Defter Saklama Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri;  

 

1. 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 

 

         Bu konuda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca henüz bir duyuru yapılmamış 

olmakla beraber, uygulamacılara bir fikir vermesi amacıyla geçmiş yıllardaki uygulamalar da 

dikkate alınarak hesaplanan oranlar aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

 

         Buna göre, 

 

      - Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 

24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım 

indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında 

artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 

 

          2020 yılı birinci geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranı %1,16 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak 

adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2020 

yılı birinci geçici vergi döneminde %1,16 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. 

 

     - GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanan 

yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl 

kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım 

indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları 
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denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ- ÜFE) meydana gelen artış 

oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 

 

          2020 yılının ilk üç aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %3,22 olarak 

gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar birinci geçici vergi döneminde %3,22 oranında 

artırılarak dikkate alınacaktır. 

 

2. E-Defter ve Berat Saklama İşlemleri ile İlgili Olarak GİB Tarafından Yayınlanan 

E-Defter Saklama Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır. 

 

         E-defter ve berat saklama işlemleri ile ilgili olarak daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından yayımlanan e-defter saklama kılavuzunda güncelleme yapılmış olup, kılavuzun 

güncel hali http://www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanmıştır. 

 

         E-saklama kılavuzunda yapılan güncellemeyle; 5. bölümde saklama hizmeti verecek 

kuruluşlar ile ilgili kriterler ve diğer hususlar güncellenmiş ayrıca, Kılavuza "Değerlendirme 

ve İzin" başlıklı 7. bölüm eklenmiştir. 

 

         İlgili kılavuza GİB Portali üzerinden e-işlemler/e-Defter/Duyurular menüsünden 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

            Saygılarımızla 

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

 


