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           İZMİR  
      25.10.2019  
Sayı  : YMM.03.2019-66 
Konu: Yeni vergileri de içeren kanun teklifi meclise verilmiştir. 
 
 
 
 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

 

 Hükümet tarafından meclise Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 
sayılı KHK’de değişiklik Yapılması Hakkında kanun teklifi vermiştir. 

 

 Kanun teklifinde yeni vergiler ihdas edilmesi ve vergi kanunlarında değişiklikler 
öngörülmektedir.  

 

 Kanun teklifinde yer alan vergi ile ilgili bazı hususlar kısaca aşağıdaki gibidir. 

 

 1)Yani bir vergi olarak “Dijital Hizmet Vergisi” getiriliyor. 

 

 Dijital ortamda sunulan reklam hizmeti, sesli, görsel veya herhangi bir içeriğin (bilgisayar 
programları dahil) dijital ortamda satışı, dinlenmesi, kaydedilmesi gibi hizmeti, kullanıcıların 
birbirleriyle etkileşime girebilecekleri ortamları sağlanması gibi (alım satıma aracılık eden yada 
kolaylaştırılması dahil) hizmetler verginin konusuna girmektedir. Verginin mükellefi de dijital hizmet 
sağlayıcıları olarak öngörülmüştür. Verginin oranı hasılat üzerinden %7,5 dir. 

 

 Kanun tasarısında söz konusu işlemlerden bir yıl önceki Türkiye’de 20 Milyon, Dünya 
genelinde 750 Milyon Avrodan az gelir elde edenler muaf tutulması öngörülmüştür.   

 

 2) Konaklama Vergisi getirilmektedir. 

 

 Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, kamping gibi konaklama tesislerinde verilen her türlü 
konaklama hizmeti ile yeme içme aktivite vb hizmetler konaklama vergisine tabi tutulmuş olup, vergi 
tutarı %2 (2020 yılı için %1) öngörülmektedir. 

 

 3)Gelir Vergisi kanunu 18. Maddesinde serbest meslek erbaplarına sağlanan istisna da 
üst sınır getirilmiştir.  

 

 GVK 103 maddesinde 4. Gelir dilimini geçen hasılatları olan Serbest Meslek Erbapları GVK 18. 
Maddesinde yer alan istisnadan faydalanamayacakları belirtilmiştir. 4. Gelir dilimi yeni ihdas 
edilmekte olup 500 Bin TL öngörülmektedir. 
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 4) Toplu Taşıma hizmeti verilmeyen çalışanlara günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL yi 
açmamak üzere şehir içi ulaşım (kart, bilet vb ile verilmesi şarttır) bedeli ücret istisnası 
olarak dikkate alınabilecektir. 

 

 5)Binek Otomabillerin gider yazılması ile ilgili yeni sınırlamalar getirilmiştir. 

 

 Binek otolar ile ilgili mevcut düzenlemede; )ana faaliyet konusu kiralanması/çeşitli şekillerde 
işletilmesi hariç) 

 - KDV tutarı indirim konusu yapılamamakta, 

 - Kıst amortisman uygulanmaktadır. 

 

 Yeni düzenleme teklifi ile binek otoların kiralanması halinde aylık 5.500.00 TL lık kısmı, 
alınması halinde ÖTV ve KDV nin en fazla 115.000 TL lik kısmı gider yazılabilmektedir. İlk alımda  
ÖTV,  KDV gider yazılması halinde araç bedeli 135.000 TL, maliyete alınması yada ikinci el alınması 
durumunda 250.000 TL’yi kısmına isabet eden amortismanı gider yazılabilecektir. 

 

 6) Gelir Vergisi Kanununa yeni vergi dilimi eklenerek 500.000 TL üzerinde gelir elde 
edenlerde vergi oranı %40 olarak belirlenmiştir. 

 

 7) Değerli Konut Vergisi getirilmektedir.  
 
5 Milyon ve üzerinde değeri olan konutlarda yeni “değerli konut vergisi” getirilmiştir. 
 
Değeri; 
5 Milyon – 7,5 milyon arasındaki konutlarda %03, 
7,5Milyon 1- 10.milyon arası konutlarda %06 ve 
10 milyon üzeri konutlarda vergi oranı %1 olarak öngörülmüştür. 

 
6-izaha davet, kanun yollarından vazgeçme, mükellefiyet kaydının analiz ve terkini, cezada 

indirim, uzlaşma ve uyumlu mükellef indirimi maddelerinde değişiklikler öngörülmüştür.  
 
 Saygılarımızla. 

 
 

 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik  
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