
5 ŞUBAT 2020 MMMBD  Zeytinburnu  Güncel Mevzuat 

  MUHTASAR  PRİM ve HİZMET Beyannamesi 
 

- Ayın 26’sına kadar verilecek 
- Vergi en geç 26’sında ödenecek 
- SGK Primi Ay sonuna kadar ödenecek 
- 18 Şubat 2017 tarihinden sonra sisteme girilen  Sorumluluk ve Aracılık Sözleşmeleri 

yenilenecek. Sisteme sadece tarih ve sayısı girilerek güncellenecek. 
- Yenilenmeyen sözleşmeler için sözleşme Tarih ve sayısı yanına 5510 SK numarası 

girilip güncellenecek 
- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Aylık olarak verilecek. 
- 3 Aylık verme hakkı olan işçi çalıştıran mükellefler vergi kısmını 3 ayda bir beyan edip 

ödeyebilecekler. 
- Çalışanlar her bir satırda tüm bilgileri ile girilecek, sgk her bir şube ve Kanun bazında 

ayrı tahakkuk çıkacak. 
- Apartmanda kapıcı çalıştıran Muhtasar vermeyen Yöneticiler VD’den şifre alacaklar. 
- Kolay işverenlik uygulamasını kullanan Ap. Yöneticileri hiçbir şey yapmayacak. 
- Düzeltmeler vergi ve SGK için nasıl yapılıyorsa o şekilde yapılmaya devam edilecek. 

 

 YENİ ÇIKAN VERGİLER 

 
- DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 

Yürürlük: 1.1.2020 
5 Milyon ve Üzeri Meskenler  vergiye Tabi 
Paylı Mülkiyetlerde malik olanlar hisseleri oranında sorumlu. 
Verginin Matrahı: Emlak değeri ve Tapu Kadastro Gen.Müd. Belirlenen değerden 
yüksek olanı 
5 – 7,5 Milyon arası  Binde 3 
7,5 – 10 Milyon arası : Binde 6 
10 Milyon 1 TL ve üzeri Binde 10 
 
Mesken taşınmazın değeri 5 milyonu aştığı yılı takip eden Şubat ayının 20 sine kadar 
beyan edilecek Şubat ve Ağustos ayında 2 taksitte ödenecek. 
 
Tek meskeni olup Hiçbir geliri olmayan ya da Emekli olup başka geliri olmayanlar 
muaf.  

 
- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 

Yürürlük  1.3.2020 Tarihinden itibaren. 
Facebook, Google, Netfliks, Amazon gibi yabancı menşeli firmaları ilgilendiriyor. 
Aylık 20 Milyon Türk Lirası veya Dünya Genelinde hasılatı aylık 750 Milyon EURO’dan 
fazla olanlar bu verginin mükellefi.  Hesap dönemi içinde her ikisini de aşanları 
kapsıyor. 
Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri  
Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı  
Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetleri   



Faturada ayrıca gösterilmez, vergi matrahından indirim konusu yapılamaz. 
Oran %7,5 

 

- KONAKLAMA VERGİSİ 
Yürürlük 1.4.2020 Tarihinden itibaren 
Konaklama ile ilgili  tesis bünyesinde sunulan tüm hizmetleri kapsıyor. 
Verginin Mükellefi Hizmeti sunan. 
Oran: 31.12.2020 tarihine kadar %1 Sonraki tarihlerde %2 
Aylık 26 sına kadar beyan edilip ödenir. 
Matrah KDV hariç Satış Tutarıdır. 
Faturada Ayrıca gösterilir. 
Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kampları ile diplomatik kişilere verilen hizmetler 
muaftır. 
 
BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASINA GİDİLDİ 
 
1.1.2020 Tarihinden itibaren; 
Araç Kiralamalarında Aylık 5500 TL ye kadarlık kısmı gider olarak indirilebilecek. 
Binek otomobillerin yakıt sigorta, tamir bakım, kasko gibi giderlerinin %70 ‘i sadece 
gider kabul edilecek. 
Otomobilin iktisabında ödenen KDV ve ÖTV ‘nin sadece 140 bin TL lik kısmı gider 
yazılabilecek. 
ÖTV ve KDV hariç iktisap bedelinin 160 bin TL si için,  KDV ve ÖTV nin maliyete 
eklendiği durumlarda 300 Bin TL lik kısım için amortisman ayrılabilecek. 
 
-- 
 
GV kanunun Ücret dışı gelirlere uygulanmak üzere bir dilim daha eklendi. 500 bin TL 
yi geçenler % 40 oranında vergilendirilecek.  Geçerlilik 1.1.2019 
-- 
Ücretler için ek dilim 1.1.2020 den itibaren geçerli. 
-- 
GV Kanunu Madde 18  istisna kapsamına 500 bin TL lik sınır getirildi. 
--- 
Karşı taraf Avukatlık ücretini ödeyenlere tevkifat yapma zorunluluğu getirildi 
 
1.1.2020 Tarihinden itibaren Ücret Gelirlerinin Toplanmasında değişiklik: 
 
--Tek işverenden alınsa dahi 500 bin TL’yi aşan ücretler için  Beyanname verilecek. 
 
---Önceden olduğu gibi birden fazla işverenden ücret alııp 40 bin TL’yi aşanlar 
beyanname vermeye devam edecek. 
 
--Birden fazla işverenden ücret alan ancak birinden 40 bin sınırını aşmayıp toplamda 
500 bin TL sınırını aşanlar da Beyanname verecek. 
----- 



--%5 indirim  kanuni süresinde ödeme şartını kaldırıldı beyanname verilme süresinde 
borcu olmaması şartı getirildi.  Gelir, Kurumlar, Geçici, Muht, KDV ve ÖTV Bey. İçin. 
 
--Çalışanlara verilen 1 günlük ulaşım bedeli 12 TL yi geçmeyen toplu taşıma kartı veya 
biletleri gelir vergisinden istisna edildi. 
 
---- 
( 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren VUK 376  da değişiklik yapıldı: ikmalen ve resen 
tarh edilen vergiyi  ve vergi ziyaı Usülsüzlük ve Özel Usülsüzlük cezalarının yarısını 30 
gün içinde başvurarak vadesinde ya da 6183 sayılı kanuna göre teminat gösterilmesi 
halinde 3 ay içinde ödeneceği bildirilirse cezaların yarısı indirilecek. 
 
Uzlaşmada değişiklik;   Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda  vergiyi vergi farkını ve 
vergi ziyaı nın %75’ini ödeme süresi içinde ödenirse ayrıca cezanın  %25’i indirilecek. 
(7194 madde 26) 
 
Kanun yolundan vazgeçme: 
Vergi mahkemesinde 1.inci derece mahkeme kararlarına göre istinaf yolu açık 
davalarda  davadan vazgeçme şartı ile yapılandırmalarda yapılanlara benzer 
uygulamalar getirildi. 7194 sayılı kanunun Madde 27’sine bunun için bakabilirsiniz. 
(VUK Madde:379) 
 
--İzaha davette de süre 30 güne çıkarıldı.  Bir yıl içinde toplamd 100 bin TL yi 
geçmeyen, geçse bile toplam alışların %5 ini aşmayan tutarda naylon fatura kullanan 
mükellefler izaha davet edilecek. Bunların üzerinde tutarlarda naylon fatura 
kullananlar direk incelemeye alınacak. 
 
--Poşet Beyannamesi Verilme süresi Ay sonları olarak değiştirildi. 
2872 Sayılı kanuna ekli (1 ) Sayılı Listedeki ürünler de beyana tabi oldu. 
Ancak Plastik Poşet dışındaki Akü, oto lastiği, Madeni yağ, pil vs) gibi ürünleri piyasaya 
sürenler ve ithal edenler beyan edecek, ancak vergi hesaplamayacak,  iadeleri de 
beyannamede düşecek. 
 
 


