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7194 SAYILI KANUNLA GELI R VERGI SI  KANUNUNDA 
YAPILAN DEG I ŞI KLI KLER 

A. GİRİŞ  

 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi 

ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmıştır.  Anılan Kanunla Gelir Vergisi 

Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirme ve tespitlerimiz bu sirkülerimizde özetlenmiştir.  

B. GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULAN SERBEST MESLEK 

KAZANÇLARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ 

7194 sayılı Kanunun 10. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine eklenen beşinci 

fıkra ile 01.01.2020 tarihinden sonra 18. madde kapsamında elde edilen gelirlerin yeni oluşturulan gelir 

vergisi tarifesinin dördüncü gelir dilimini (500.000,00 TL) aşması halinde madde kapsamındaki 

istisnadan yararlanılamayacağı düzenlemesi yapılmıştır.   

Değişiklik öncesinde GVK 94/2-a maddesine göre %17 oranında tevkifata tabi olan bu türdeki 

ödemelerin vergilendirilmesinde %17 oranındaki stopaj kesintisi yeterli görülmekteydi.  

Yeni düzenlemeyle 2020 yılında 500.000,00 TL üzerinden telif veya 18. madde kapsamında gelir 

elde edecek olan kişiler, bu gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edeceklerdir. Kendilerine 

yapılan ödemeden yapılan %17 oranındaki stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden 

mahsup edilecektir.   

C. PERSONELİN İŞE GİDİŞ-GELİŞLERDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI 

KULLANMASI DURUMUNDA BU TAŞIMA GİDERLERİNİN İŞVERENCE 

SAĞLANAN BELLİ BİR KISMI İSTİSNA KAPSAMINA ALINDI 

7194 sayılı Kanunun 11. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının 

10 numaralı bendinin sonuna eklenen parantez içi hüküm ile 01.01.2020 tarihinden sonra çalışanların; 

toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilecek olan 

10,00 TL’ye kadar taşıma bedeli, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutarın üzeri ise ücret ödemesi 

olarak kabul edilecektir. Bilindiği üzere, GVK madde 23/10 uyarınca, hizmet erbabının toplu olarak 

işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri herhangi 

bir sınırlama olmaksızın (personel servisi) gelir vergisinden istisnadır.  

Bu düzenlemeyle personel servisi dışında; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan 

ödeme araçları temin edilerek verilecek olan günlük 10,00 TL + KDV’ye kadar taşıma bedeli de gelir 

vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre ayda 26 gün çalışan bir personel için (26*10,00)+1,18=306,80 

TL toplu taşıma kartı yükleme fişine ait 260,00 TL doğrudan gider, 46,80 TL KDV de indirim konusu 

yapılabilecektir. Çalışılan günlere isabet eden tutarı aşan miktardaki kart dolum fişi ise ücret olarak 

vergilendirildikten sonra gider kaydedilebilecektir.  

Belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan dolum fişleri, biletlerin ve 

kartların bayiler tarafından satışı 3065 sayılı KDV Kanununa göre özel matrah şekline tabi olduğundan 

istisnaya isabet eden dolum fişlerine ait KDV iç yüzde yöntemiyle KDV’den ayrıştırılıp indirim konusu 

yapılabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, istisna tutara isabet eden KDV indirim konusu 
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yapılabilecek, istisna dışında kalan kısım ücret olarak nitelendirildiğinden KDV dahil tutarıyla ücret 

hesaplamasına dahil edilip gider kaydedilebilecektir.  

Personelin vergiye tabi gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için işle ilgili olarak yaptığı şehir 

içi yol masraflarında temin edilen toplu taşıma kartı ve dolum fişleri ise masraf listesi mucibince iç yüzde 

yöntemiyle KDV ayrıştırılıp gider ve indirim konusu yapılacağı tabiidir. 

D. BİNEK OTO GİDERLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ 

7194 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68. maddesinde 

değişiklik yapılarak, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç, diğer gelir/kurumlar ve serbest meslek 

kazancı elde eden mükelleflerin kullandıkları binek otolar için gider kısıtlaması getirilmiştir.  

Yeni düzenlemeye göre 01.01.2020 tarihinden sonra kiralanan binek otolara ödenen kira bedelinin 

5.500 TL’yi aşması durumunda aşan tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecektir.  

İlk iktisapta ÖTV’nin bulunması halinde ÖTV ve KDV tutarları toplamının 115.000 TL’ye kadar 

olan kısmı gider yazılabilir. Aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecektir.  

İlk iktisapta KDV ve ÖTV’yi gider yazma tercihinde bulunanlar 115.000,00 TL’yi aşan kısmı maliyete 

atsalar dahi maliyete ilave edilen fark ÖTV ve KDV için amortisman ayrılamayacaktır. 

 Gelir/kurumlar ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, binek otomobillerine ilişkin her 

türlü giderlerinin %70’ini gider kaydedebilirler. Binek otolara ilişkin her türlü gider belgesinin %30’u 

kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecektir. Bilindiği gibi, kanunen kabul edilmeyen 

giderlere isabet eden KDV’de KDV Kanununun 30. maddesi gereği indirim konusu yapılamaz.   

Gelir/kurumlar ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, söz konusu binek otomobillerinin 

ilk iktisabında ÖTV ve KDV’yi gider olarak kaydetmişlerse bu binek otonun en fazla 135.000,00 TL’lik 

kısmını amortismana tabi tutabilirler; ÖTV ve KDV tutarı maliyet bedeline dahil edildiğinde veya binek 

oto ikinci el olarak iktisap edilmiş ise en fazla 250.000,00 TL tutarındaki kısmı amortismana tabi 

tutulabilecektir.  

Özetlemek gerekirse 01.01.2020 tarihinden sonra; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 

otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç 

olmak üzere diğer gelir/kurumlar ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin, kullandıkları binek 

otoların aylık kira bedelinin 5.500,00 TL’yi, ilk iktisaptaki ÖTV ve KDV tutarının 115.000,00 TL’yi,  

maliyete eklenen ÖTV ve KDV hariç amortisman tutarının 135.000,00 TL’yi, aşan kısmı ve binek otolara 

ait her türlü giderin %30’u safi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 

alınamayacaktır.  Belirlenen limitler her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılarak uygulanacaktır. 

E. ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANNAME VERME SINIRI 

DEĞİŞTİRİLDİ 

7194 sayılı Kanunun 15. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinin birinci fıkrasının 

(1) numaralı bendinin (b) alt bendi değiştirilerek 01.01.2020 tarihinden sonra tek işverende de olsa GVK 

103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir dilimini aşan ücret gelirleri için 

beyanname verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Birinci işveren dışındaki işverenlerden alınan ücretin 

toplamı GVK 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimini aşması halinde de 

ücret gelirleri beyannameye dahil edilecek; birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı ikinci vergi 

dilimini aşmaması ancak bu ücretlerle birlikte birinci işverenden alınan ücretin toplamı dördüncü vergi 
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dilimini aşması halinde de elde edilen ücret gelirleri beyana dahil olacak veya sadece ücret geliri elde 

edilmesi durumunda ise yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi zorunluluğu doğacaktır.  

Örneğin birinci işveren dışındaki ücret toplamı 40.000,00 TL olması durumunda, ücret gelirinin 

beyanı için bu tutar ile birinci işverenden alınan ücret toplamının 500.000,00 TL’yi aşması gerekecektir. 

Birinci işveren dışındaki ücret toplamı 40.000,01 TL olması durumunda, birinci işverenden alınan ücret 

de dahil tüm ücret geliri beyannameye dahil edilecek veya sadece ücret geliri elde edilmesi durumunda 

ise yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir. 

F. GELİR VERGİSİ TARİFESİNE YENİ BİR ORAN İLAVE EDİLDİ 

7194 sayılı Kanunun 17. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesi değiştirilerek 

01.01.2019 tarihinden sonra elde edilen gelirler için (ücret gelirleri bakımında 01.01.2020 tarihinden 

itibaren) uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir. 2019 yılı ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesinde yukarıda belirtilen ihtiyari toplama ve beyan ile dördüncü vergi dilimi 

uygulanmayacaktır. 

  18.000 TL'ye kadar   %15 

  40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası   %20 

  98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 

TL'si için 7.100 TL), fazlası   
%27 

  500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 

TL'si için 36.260 TL), fazlası   
%35 

  500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 

TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası   
%40 

G. KAYBEDİLEN DAVALARDA KARŞI TARAFIN AVUKATINA 

ÖDENECEK ÜCRETLER STOPAJA TABİ TUTULACAK 

7194 sayılı Kanunun 16. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin ikinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere eklenen fıkrayla İcra İflas ve Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yüklenen 

vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatıranlar dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı 

yapılacağı hükme bağlanmıştır.  

Konu KDV açısından değerlendirildiğinde ise KDV Genel Uygulama Tebliğinde şu ifadelere yer 

verilmiştir: “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV'nin 

konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan 

avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları 

bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV 

hesaplayıp ayrıca gösterirler.” 

Değişikliğin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olup 07.12.2019 tarihinden sonra yapılacak 

ödemelere de uygulanacaktır. Buna göre kaybedilen davalarda karşı tarafın avukatına ödenecek vekalet 

ücretinde davayı kazananın avukatı vergi mükellefiyse ödeme anında serbest meslek makbuzunun varlığı 

aranmalıdır. 
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H. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANACAK %5 VERGİ 

İNDİRİMİNİN ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

7194 sayılı Kanunun 18. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yapılan 

değişiklik ile mükelleflere vergi indirimini sağlayan düzenlemeden yararlanma koşulları 

yumuşatılmaktadır. Değişen madde 01.01.2020 tarihinden sonra verilen beyannameler için geçerli olacak. 

 Bilindiği üzere, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden faydalanabilmek için 

gerekli şartlardan biri, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi 

beyannamelerinin süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin süresinde 

ödenmesi idi. 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yapılan değişiklik ile vergiye uyumlu 

mükellefe indirim uygulamasında mükellefleri rahatlatacak önemli düzenlemeler yapılmıştır. Vergi 

beyannameleri ibaresi; yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, 

muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmıştır. 

(Damga vergisi beyannamesi ile diğer beyanname ve bildirimler kapsam dışı bırakılmıştır.) Belirlenen 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Bu nedenle zamanında verilen beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmemesi durumu ihlal sayılmayacağından, eksik ödemeler 

hükmü de madde metninden çıkarılmıştır. Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler 

üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10'una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden 

faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

İ. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 

maddeleri değiştirilmiş olup değişiklikler genellikle 01.01.2020 tarihinden sonra elde edilecek gelirlere 

uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak kanunun yayım tarihinden önce özellikle gelir vergisi 

tarifesinin 01.01.2019 tarihinden sonra elde edilen gelirlere uygulanacak olmasının hukuki güvenlik ve 

belirlilik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği görüşündeyiz.  

Bunun dışında daha önce gelir vergisinden istisna tutulan ve %17 stopaj ile yetinilen serbest 

meslek kazançlarında kazancın 500.000,00 TL’yi aşması durumunda istisna hakkının yitirilmiş olması; 

tek işverenden alınsa da 500.000,00 TL’yi aşan ücret gelirleri için beyanname verme zorunluluğu 

getirilmesi; binek otolar için gider kısıtlamasının getirilmesi mükellefin aleyhine düzenlemeler olarak 

görülürken; toplu taşımaya ilişkin giderlerin istisna kapsamına alınması; vergiye uyumlu mükelleflere 

sağlanan %5 vergi indiriminde getirilen yumuşama mükellefin lehine düzenleme olarak dikkat 

çekmektedir.  

Yararlı olması dileğiyle bilginize sunarız. 

  Aktif YMM A.Ş. 
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