
  

   
Sirküler No  : 360/2014-1 

Sirküler Tarihi : 07.01.2014 

Konusu  : Vergi Kanunlarında Değişiklikler ve Güncellemeler Hk. 

 

 

 Bilindiği gibi vergi kanunlarındaki bazı hadler ve tutarlar her yıl başında VUK. Mük. 298. 

maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenmektedir. 

 

Bu sirkülerimizde de 2014 takvim yılında vergi kanunları ile ilişkili yasal düzenlemelerde yer alan 

had ve tutarların güncellenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

 

A) ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA İLİŞKİN KARAR 

 

31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit 

Komisyonu Kararı ile 2014 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıda olduğu gibidir. 

 

TARİH ARALIĞI AÇIKLAMA 

BRÜT ASGARİ 

ÜCRET TUTARI 

NET ASGARİ 

ÜCRET TUTARI 

Günlük Aylık Aylık 

01.01.2014-30.06.2014 Tüm çalışanlar için 35,70 1.071,00 765,67 

01.07.2014-31.12.2014 Tüm çalışanlar için 37,80 1.134,00 810,71 

 

Bu belirlemeye göre 2014 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 

82. maddesine göre hesaplanan prime esas alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir. 

 

PRİME ESAS ALT VE ÜST SINIRLAR ALT SINIR ÜST  SINIR 

01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında uygulanacak 1.071,00 6.961,50 

01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasında uygulanacak 1.134,00 7.371,00 

 

Bu bilgiler ışığında 2014 takvim yılında asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınacak asgari 

ücret 1.071,00 TL olup bekar çalışan için hesaplanan aylık asgari geçim indirimi (1.071,00 x 0,50 x 0,15) = 

80,33 TL olarak hesaplanmaktadır. Asgari geçim indirimine ilişkin detaylı bilgilere “2014 Yılı Pratik 

Bilgileri” tablomuzda yer verilmiştir. 

 

B) VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 

 

30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 432 Seri No.lu VUK 

Genel Tebliğ ile VUK’ta yer alan bazı had ve miktarlar 2014 yılı için yeniden değerleme oranında 

güncellenmiştir. 
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Tebliğde; ilanen tebligatta tebliğ şekilleri için belirlenmiş tutarlar, tahakkuktan vazgeçmeye ilişkin 

tutar, bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider 

yazılacak demirbaş ve peştamallıklar, en az ceza kesme haddi, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına 

ilişkin bazı hadler yeniden belirlenmiştir. 

 

Yukarıda bahsedilen güncellemelere ilişkin parasal tutarlar; “2014 Yılı Pratik Bilgiler” adlı 

tablomuzda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Anılan tablo iş bu sirkülerimiz ekindedir. 

 

C) GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ GÜNCELLEMELER 

 

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu GVK 

Genel Tebliğ ile Kanunda yer alan ve her yılın başında güncellenmesi gereken maktu had ve tutarlar 

VUK’a göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile yeniden tespit edilmiştir. 

 

Tebliğ ile; gayrimenkul sermaye iradlarında uygulanan istisna tutarı, engellilik indirimi tutarı, basit 

usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli tutarı ile basit usule tabi olmanın özel şartlarını 

belirleyen hadler, diğer kazançlara ilişkin istisna tutarı, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, tevkifat ve 

istisnaya konu olmayan MS ve GMS iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, gelir vergisi tarifesi ile kar 

hadleri emsallere göre düşük olarak tespit edilen emtea için özel hadler yeniden belirlenmiştir. 

 

Tebliğin son bölümünde 2013 yılında elde edilen ve ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce olan; 

her nev’i tahvil ve Hazine bonosu faizi ile TOKİ, KOİ, Özelleştirme İdaresince çıkartılan menkul 

kıymetlere ilişkin faiz geliri ile repo faizi gelirlerinin safi tutarının belirlenmesinde uygulanacak indirim 

oranı % 53,11 olarak belirlendiği ilan olunmuştur. 

 

D) VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDAKİ GÜNCELLEMELER 

 

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No.lu VİVK Genel 

Tebliğindeki had ve tutarlar VUK yeniden değerleme oranı kullanılarak yeniden tespit edilmiştir. 

 

Tebliğe göre VİVK’nın 4. maddesinde yer alan istisna hadleri; 

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL (füruğ 

bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL), 

 

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL, 

 

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans 

Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans 

oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL, 

 

olarak dikkate alınacaktır. 

 

VİVK’nın 16. maddesinde yer alan ve 2014 yılındaki intikaller için uygulanacak veraset ve intikal 

vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 
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MATRAH VERGİNİN ORANI (%) 

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde 

İlk 190.000 TL için 1 10 

Sonra gelen 440.000 TL için 3 15 

Sonra gelen 970.000 TL için 5 20 

Sonra gelen 1.800.000 TL için 7 25 

Matrahın 3.400.000 TL'yi aşan 

bölümü için 

10 30 

 

E) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEKİ GÜNCELLEMELER 

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu MTV Genel 

Tebliğ ile 2014 yılında İdarece tahakkuk ettirilecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları ilan olunmuştur. 

 

Tebliğde I, II ve IV sayılı listelerde yer alan motorlu taşıtlara ilişkin vergi tutarları yer almakta olup 

I sayılı listede yer alan; otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlara ait tablo aşağıda olduğu 

gibidir. 

 

MOTOR SİLİNDİR HACMİ 

(CM³) 

TAŞITLARIN YAŞLARI İLE ÖDENECEK YILLIK 

VERGİ TUTARI (TL) 

1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 
12 - 15 

yaş 

16 ve 

yukarı yaş 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm³ ve aşağısı 537,00 375,00 210,00 159,00 58,00 

1301 - 1600 cm³ e kadar 859,00 644,00 375,00 265,00 102,00 

1601 - 1800 cm³ e kadar 1.514,00 1.185,00 698,00 426,00 166,00 

1801 - 2000 cm³ e kadar 2.385,00 1.839,00 1.080,00 644,00 255,00 

2001 - 2500 cm³ e kadar 3.578,00 2.598,00 1.623,00 970,00 385,00 

2501 - 3000 cm³ e kadar 4.987,00 4.339,00 2.711,00 1.460,00 537,00 

3001 - 3500 cm³ e kadar 7.595,00 6.834,00 4.117,00 2.056,00 755,00 

3501 - 4000 cm³ e kadar 11.940,00 10.310,00 6.073,00 2.711,00 1.080,00 

4001 cm³ ve yukarısı 19.541,00 14.654,00 8.679,00 3.902,00 1.514,00 
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F) BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDAKİ GÜNCELLEMELER 

 

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Belediye 

Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ ile belediyelerce tahsil olunan çevre temizlik vergisi tutarlarındaki 

güncellemeler ilan olunmuştur. 

 

Tebliğe göre Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki iş yerlerinde uygulanacak ÇTV miktarları 

aşağıda olduğu gibidir. 

 

 

BİNA 

GRUPLARI 

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL) 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 2.300 1.800 1.500 1.200 1.000 

2. Grup 1.500 1.100 890 700 600 

3. Grup 1.000 770 600 480 380 

4. Grup 480 380 290 230 180 

5. Grup 290 230 160 150 120 

6. Grup 150 120 80 70 50 

7. Grup 50 40 29 24 19 

 

 

G) EMLAK VERGİSİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

 

Genel beyan dönemleri dışında, emlak vergisine esas matrah VUK mükerrer 298. maddesi uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılır ve emlak vergisi bu matrah üzerinden 

hesaplanır. Genel beyan dönemlerinde ise vergi matrahı, takdir komisyonlarınca yeniden belirlenen arsa m2 

birim fiyatları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenir. 2014 yılı genel beyan dönemi olduğundan 

2013 yılında emlak vergisine esas arsa m2 birim fiyatları ilgili komisyonlar tarafından yeniden 

belirlenmiştir. Bu nedenle 2014 yılında emlak vergisi tutarlarında önemli değişiklikler beklenmektedir. 

 

Ticari işletmeniz adına kayıtlı arsa, arazi ve binaların 2014 yılına ilişkin emlak vergi değerleri 

Ocak, Şubat ayları içinde gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu belediyeler tarafından belirlenecektir. 

 

Güncel Emlak Vergisi Oranları şu şekildedir. 
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Türü 
Oranı % Büyükşehir 

Belediyesi 

Sınırları İçinde 

Konut 1 2 

Konut Dışı Bina 2 4 

Arsa 3 6 

Arazi 1 2 

 

H) HARÇLAR KANUNUNA İLİŞKİN GÜNCELLEMELER 

 

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 71 ve 72 Seri No.lu 

Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile 2014 yılında uygulanacak maktu harçlar ile nispi harçların asgari ve 

azami miktarları yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenmiştir. 

 

72 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile Muvazzaf ve Fahri konsolosluklarımızın yapacağı 

işlemlerde alınacak harç miktarının hesaplanmasına esas olacak kur, 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu 

işlemlere uygulanacak emsaller için 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,60, (5) 

sayılı tarifedeki miktarlar için 1,27, (6) sayılı tarifenin “I.Pasaport Harçları” başlıklı bölümü (1) numaralı 

fıkrasında yer alan pasaport harç miktarları için 1,00, (6) sayılı listede yer alan diğer miktarlar için 0,36, 

(7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 1,03 olarak uygulanacak; diğer tarifedeki miktarlar için 

ise döviz kuru 1,00 TL olarak uygulanacaktır. 

 

Yine 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile 2014 yılında uygulanacak harç miktarları 

belirlenmiştir. Harçlar Kanununda yapılan güncelleme yeniden değerleme oranına göre % 3,93 oranında 

artırılmıştır. 

 

İ) DAMGA VERGİSİ KANUNUNDAKİ GÜNCELLEMELER 

 

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga 

Vergisi Genel Tebliğ ile 2014 yılında uygulanacak maktu ve nispi damga vergisi miktarları yeniden 

belirlenmiştir. 

 

Tebliğ ile 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere DVK’na ekli I sayılı tabloda yer 

alan kağıtlar için 2013 yılında uygulanan maktu ve nisbi miktarlar yeniden değerleme oranı olan % 3,93 

oranında arttırılmıştır. 

 

I sayılı tabloda yer alan ve en çok kullanılan damga vergisi tutarları ile damga vergisi oranlarına 

“2014 yılı Pratik Bilgiler” adlı tablomuzda değinilmiş olup bu sirkülerimizde bunlara yer verilmemiştir. 

 

2014 yılında yapılan işlemlerde damga vergisi tavanı 1.545.852,40 TL’dir. 
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J) DİĞER GÜNCELLEMELER 

 

1) 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 123 Seri No.lu 

KDV Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerde iade olunmayacak tutar 2014 yılı için 17.700.-TL 

olarak belirlenmiştir. 

 

2) 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.lu Özel 

İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 2014 yılında tesis edilecek mobil telefon aboneliklerinin ilk tesisinde 

alınacak ÖİV tutarı 40,00 TL olarak belirlenmiştir. 

 

3) 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/1 sayılı 

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile noter, pasaport, yabancılar için ikametgah tezkeresi, nüfus 

cüzdanı, aile cüzdanları, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri, motorlu araç trafik belgesi, motorlu 

araç tescil belgesi, iş makinaları tescil belgesi, banka çekleri (her bir yaprak 4,75 TL) ve mavi kart gibi 

değerli kağıtların 2014 yılına ilişkin bedelleri güncellenmiştir. 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 


