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SİRKÜLER NO: YORDAM–2019/S–52     ĠST. 16.12.2019 

 

GELĠR VERGĠSĠ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER   
 

7194 sayılı kanunla gelir vergisi kanununda bir takım değişikler yapılmıştır. (07.12.2019 gün  

30971 sayılı R. Gazete) 

 

Gelir Vergisi Tarifesine Yeni Dilim EklenmiĢtir.  Eklenen BeĢinci Dilimde Oran %40 

olarak BelirlenmiĢtir.   

 

Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

18.000.- T. liraya kadar  .............................................................................. %15 

34.000.- T. liranın 18.000.- T. lirası için 2.700.-TL fazlası için %20 

98.000.- T. liranın 40.000.- T. lirası için 7.100.-TL fazlası için %27 

500.00,- T. lirasın 98.000,- T. lirası için 22.760,-TL fazlası için %35 

500.000.- T. lirasından fazlasının 500.000.- TL’ sı için 163,460,-TL fazlası için %40 

 

oranında vergilendirilecek. 

 

Ücret gelirleri hariç, 01.01.2019 Tarihinden itibaren elde edilen diğer gelirlere uygulanmak 

üzere yayımı tarihimde 07.12.2019 yürürlüğe girmiştir. 2019 Yılın da elde edilen Ticari, 

Zirai, Serbest Mesleki kazancı, GMSİ, MSİ ve Diğer Kazanç ve İratlar için verilecek Yıllık 

Gelir Vergisi beyanı yukarıdaki tabloya göre vergilenecektir. 

 

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

18.000.- T. liraya kadar  .............................................................................. %15 

34.000.- T. liranın 18.000.- T. lirası için 2.700.-TL fazlası için %20 

148.000.- T. liranın 40.000.- T. lirası için 7.100.-TL fazlası için %27 

500.00,- T. lirasın 148.000,- T. lirası için 23.260,-TL fazlası için %35 

500.000.- T. lirasından fazlasının 500.000.- TL’ sı için 159,460,-TL fazlası için %40 

 

Yürürlülük tarihi 01.01.2020 dir. 2019 Yılı ücret gelirlerine eski gelir vergisi tarifesi 

uygulanacaktır.  

 

Ücret Gelirinin Beyan Kapsamı GeniĢletildi.   

 

Ücret gelirin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş olsa dahi brüt 500.000 TL aşması halinde 

tek işveren olup olmadığına bakılmaksızın gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.  

 

Personele Sağlanan UlaĢım Yardımlarında Ġstisna Uygulaması GeniĢletildi 

 

İşverenin personele sağladığı toplu taşıma giderleri yanında personele günlük 10 TL aşmamak 

kaydıyla yapılan ulaşım harcamalar gider yazılabilecektir. Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti 

veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Çalışana bu 

kapsamda yapılan nakit ödemeler ve 10,- TL aşan yardımlar ücret olarak vergilendirilir, SGK 

primi hesaplanır.  
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Serbest Meslek Ġstisnası Daraltıldı 

 

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesine düzenlemesi yapılan ve gelir vergisinden istisna  

tutulan  müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam şair yazar…..  gibi serbest meslek 

erbaplarının geliri yıllık 500.000,TL aşması halinde istisnadan faydalanamayacaklar. Bu 

tutarın aşılması durumunda Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilecektir. Yürürlülük tarihi 

01.01.2020 dir.   

 

Hakemlere Ödenen Ücretlerin Bir Kısmı Vergi Kapsamına Alındı.  

 

Yalnızca ; amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna (basketbol 

ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) uygulanacaktır. Yürürlülük 

tarihi 01.01.2020 dir.   

 

Üst Lig Oyuncuların Ücretleri Beyan Kapsamına Alındı. 

 

En üst liglere tabi sporculara ödenen ödemelerden %15 olan stopaj oranı %20’e çıkarıldı. 

Ayrıca yılık tutar 500.000 TL’i geçmesi halinde sporcu yılık gelir vergisi beyannamesi 

verecek. Yürürlülük tarihi 01.01.2020 dir.   

 

ĠĢletmeye Kayıtlı Binek Araç Giderlerinde Kısıtlamaya Gidildi 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere; 

 Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 

5.500.TL  

 Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi 

toplamının en fazla 115.000.TL  

kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.  

 

Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere 

ilişkin giderlerin en fazla %70’i gider yazılabilecektir.  

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere,  

 

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000,-TL, söz konusu 

vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği 

hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000,TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin 

ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.  

 

Uygulama serbest meslek kazançlarını da kapsamaktadır. 
 

Gider yazılamayan kısım ve bu kısma isabet eden KDV, KKEG olarak kayıtlara alınacaktır.  
 

Uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2020 dir 
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KarĢı Taraf Avukatlık Ödemeleri Tevkifat Kapsamına Alındı  

 

Avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinde (icra ve iflas 

müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Yürürlülük tarihi 07.12.2019 dir.  

 

 

SAYGILARIMIZLA, 


