
 

  

 

2019 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar 

Duyuru No: 2019/19 

İstanbul 11.01.2019 

 

Bu sirkülerimizde, çeşitli vergi kanunlarında 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak 

üzere yapılan maktu ve nispi had değişikliklerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır 

 

 

I. 2019 yılında uygulanacak yeni GELİR VERGİSİ maktu hadleri: 

 

2018/305 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu hadler yeniden belirlenmiştir. Yeniden 

belirlenen hadlerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

 

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde 

yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı (GVK 

m.23/8) 

 

       19,00 TL 

 

Mesken olarak kiraya verilen binalardan 2018 yılında elde edilen “gayrı 

menkul sermaye iratları” için uygulanacak istisna tutarı (GVK m.21/1) 

 

   4.400 TL 

Mesken olarak kiraya verilen binalardan 2019 yılında elde edilecek “gayrı 

menkul sermaye iratları” için uygulanacak istisna tutarı (GVK m.21/1) 

 

   5.400 TL 

 

2018 yılında elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 

(GVK mük m.80/3) 

 

12.000 TL 

2019 yılında elde edilecek değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 

(GVK mük m.80/3) 

 

   14.800 TL 

 

2018 yılında elde edilen arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı (GVK 

m.82/2) 

 27.000 TL 

2019 yılında elde edilecek arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı (GVK 

m.82/2) 

 33.000 TL 

 

2018 yılında elde edilen tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan 

menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 

(GVK m.86/1-d) 

 

   1.800 TL 

2019 yılında elde edilecek tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan 

menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 

(GVK m.86/1-d) 

 

 

   2.200 TL 

 

 

 



 

  

 

2018 yılında tevkifat konusu; birden fazla işverenden elde edilen ücretler 

ile menkul ve GMSİ ilişkin beyanname verilmesini gerektiren sınır (GVK 

m.86/1-b,c) 

 

34.000 TL 

2019 yılında tevkifat konusu; birden fazla işverenden elde edilen ücretler 

ile menkul ve GMSİ ilişkin beyanname verilmesini gerektiren sınır (GVK 

m.86/1-b,c) 

 

40.000 TL 

 

 

II. 2019 yılında uygulanacak yeni VERGİ USUL KANUNU maktu hadleri: 

 

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı maktu hadler 01.01.2019 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen hadlerden bazıları aşağıdaki 

gibidir. 

 

MADDE NO ve KONUSU Tutar 

m. 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.200,- TL 

m. 313- Doğrudan gider yazılacak alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar 

ile peştamallıklar 

 

1.200,- TL 

m. 343- En az ceza haddi  

- Damga Vergisinde 

- Diğer Vergilerde 

         14,80 TL 

            29,- TL 

 

m. 352- Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları (sermaye şirketleri)  

- Birinci derece usulsüzlükler 180,- TL 

- İkinci derece usulsüzlükler 98,- TL 

m. 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer 

             şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 

 

1- Elektronik belge olarak düzelenmesi gerekenler de dahil olmak üzere 

fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu 

verilmemesi, alınmaması 

290,- TL 

Bir takvim yılı içinde bu türden her bir belge nevine ilişkin olarak 

kesilecek toplam ceza tutarı 

148.000,- TL 

2- Elektronik belge olarak düzelenmesi gerekenler de dahil olmak üzere 

perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma 

bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi 

ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen 

belgelerin  düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 

290,- TL 

Her bir tespit için bu türden belge nev'ine ilişkin olarak kesilecek toplam    

ceza 

14.800,- TL 

Bir takvim yılı içinde bu türden her bir belge nevine ilişkin olarak 

kesilecek toplam ceza tutarı 

148.000,- TL 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme 

mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt 

yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma 

mecburiyetine uyulmaması 

290,- TL 

 

 



 

  

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali 

tablolarına ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar 

programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 

 

7.000,- TL 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak 

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını 

kullanmaksızın işlem yapanlara 

350,- TL 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma 

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri 

belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere. 

1.480,- TL 

10- VUK m.127/d uyarınca yol denetimi sırasında Maliye Bakanlığı’nın 

özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

1.100,- TL 

mük. m. 355- Vergi incelemesi yapmaya yetkili makamlara bilgi 

vermekten çekinenler ile VUK’nun 256, 257 ve mük. 257 nci maddeleri 

ile Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar 

 

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900,- TL 

 

III.  2019 yılında uygulanacak maktu ve nispi yeni HARÇ tutarları: 

 

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan bazı harç tutar ve oranları aşağıdaki gibidir. 

 

(1) SAYILI TARİFE- YARGI HARÇLARI:  

 

En düşük nispi harç tutarı 44,40 TL olup,  bundan daha aşağı olanlar bu tutara 

tamamlanacaktır. 

 

     44,40 TL 

 

(3) SAYILI TARİFE- VERGİ YARGISI HARÇLARI: 

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve 

cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge 

İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda 

 

I- Başvurma Harcı  

 a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma harcı       44,40 TL 

 b) Danıştay'a başvurma harcı       92,50 TL 

II- Nispi Harçlar  

 a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine 

vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin 

kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri 

üzerinden (44,40 TL)’ den az olmamak üzere 

 

 

 

 

 

Binde 4,55 

 

 

 

 



 

  

 

 

 b) Danıştay kararlarında 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 

(92,50 TL)’ den az olmamak ve daha evvelce ödenen nispi harç mahsup 

edilmek üzere. 

 

 

 

 

Binde 9,10 

 

(4) SAYILI TARİFE- TAPU HARÇLARI: 

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar  

 I- Tapu işlemleri  

  1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan 

değer üzerinden 

 

Binde 11,38 

  7. İpotek tesisinde  

   a)İpotekle sağlanan borç miktarı 

üzerinden                                                  

Binde 4,55 

   b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının 

ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı 

üzerinden                                         

 

Binde 4,55 

   c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde 

borç miktarı üzerinden 

 

Binde 2,27 

  10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde 

mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele 

mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık 

kira bedeli üzerinden 

 

 

Binde 6,83 

  12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi  

      sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel  

      üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak 

      vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok  

      olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden 

 

 

Binde 6,83 

  13. a)Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin 

tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 

 

   287,70 TL 

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye 

Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri 

ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir 

bağımsız bölüm için) 

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi 

Beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası 

Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve 

beyanname verme süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil 

yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde 

yürütülür. 

 

 

 

     143,60 TL 

  c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir 

işlem için)  

     143,60 TL 

 

  15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin 

ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden 

 

Binde 2,27 

 

 



 

  

 

  20.b)Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul 

mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında 

ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve 

gayrimenkul devir hallerinde devir eden için 

 

 

 

Binde 20,0 

  c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında 

tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen 

zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde 

mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 

misline eşit sayılır) devir alan için 

 

Binde 20,0 

 

 

  d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri 

için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen 

gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok 

olamaz) devir alan için 

 

 

Binde 20,0 

  e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) 

tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen 

gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katıdan çok olamaz) 

üzerinden devir alan için 

 

 

Binde 20,0 

  f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden 

devir eden ve devir alan için ayrı ayrı 

 

Binde 20,0 

    

  Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer 

alan kuru mülkiyetin değerleri Harçlar Kanunun 64'üncü maddesinin 

son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz. 

 

 

 (6) SAYILI TARİFE- PASAPORT ve VİZE HARÇLARI: 

 

I- Pasaport Harçları  

 1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar (Konsolosluklarca 

verilen pasaportlar dahil) 

 

  - 6 aya kadar olanlar 170,00 TL 

  - 1 yıl için olanlar 248,40 TL 

  - 2 yıl için olanlar 405,50 TL 

  - 3 yıl için olanlar 575,90 TL 

  - 3 yıldan fazla süreli olanlar 811,60 TL 

 Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.  

 

IV. 2019 yılında uygulanacak DAMGA VERGİSİ maktu ve nispi hadleri: 

 

2018 yılında uygulanacak Damga Vergisine tabi kağıtların yer aldığı Tablo aşağıdaki gibidir. 

(1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 

 

(TL)veya 

(%0) 

 I. Akitlerle ilgili kağıtlar:  

 A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar  

 



 

  

 

  1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48 

  2.Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli      

   üzerinden) 

Binde 1,89 

  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48 

  4. Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48 

  5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler    

    dahil)    

 

Binde 1,89 

 

 

  6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el 

     Araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler   

 

7.  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

     Bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak ahkkı veya kullanma izni 

     sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı 

     veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) 

 

8. Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

 

9. Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde,  

    ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler 

 

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında  

      Kanun kapsamında düzenlenen: 

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri 

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri 

      ç)   Paket tur sözleşmeleri 

      d)   Abonelik sözleşmeleri 

      e)    Mesafeli satış sözleşmeleri 

 

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu  

      kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler 

 

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında  

      düzenlenen: 

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri 

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri 

 

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  

       kapsamında düzenlenen: 

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler 

b)  Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler 

 

 

Binde 1,89 

 

 

 

 

 

Binde 9,48 

 

Binde 0 

 

Binde 9,48 

 

 

 

 

 

Binde 9,48 

Binde 0 

Binde 9,48 

Binde 9,48 

Binde 9,48 

Binde 9,48 

 

 

Binde 9,48 

 

 

 

 

Binde 9,48 

Binde 9,48 

 

 

 

 

Binde 9,48 

Binde 9,48 

 

 

 



 

  

 

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat                                                                                                                                                   

sözleşmeleri 

 

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat                                                                                                                                                   

sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında 

düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 

 

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık 

hizmet sözleşmeleri  

 

          

 

 17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 

                            

 

Binde 0 

 

 

Binde 0 

 

Binde 0 

 

Binde 0                                                   

 B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar  

  1. Tahkimnameler    72,70 TL 

  2. Sulhnameler   72,70 TL 

  3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında    düzenledikleri 

kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

  

408,60 TL 

 II. Kararlar ve Mazbatalar  

  1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak 

Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları: 

 

   a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48 

   b) Belli parayı ihtiva etmeyenler   72,70 TL 

  2. İhale Kanunlarına tâbi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları 

 

  

Binde 5,69 

 

 III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  

  1. Ticari ve mütedavil senetler  

   a) Emtia senetleri:   

      aa) Makbuz senedi (Resepise) 25,10 TL 

      ab) Rehin senedi (Varant) 14,80 TL 

      ac) İyda senedi   2,40 TL 

      ad) Taşıma senedi   0,70 TL 

   b) Konşimentolar  14,80 TL  

   c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48 

   d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48 

  2. Ticari belgeler  

   a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 25,10 TL 

   b) Resmî  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme 

hesabı özetleri: 

 

    ba) Bilançolar 56,10 TL 

    bb) Gelir tabloları 26,90 TL 

    bc) İşletme hesabı özetleri 26,90 TL 

   c) Barnameler   2,40 TL 

 



 

  

 

   d) Tasdikli manifesto nüshaları   11,00 TL 

   e) Ordinolar   0,70 TL 

   f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları   11,00 TL 

 IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  

  1. Makbuzlar  

   a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına 

ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler 

tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden 

makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve 

hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara 

nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden 

kâğıtlar  

  

   

  

Binde 9,48    

   b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, 

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri 

her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans 

olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların 

nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî 

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu 

takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar 

 

                       

 

Binde7,59            

   c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki 

senetler 

 

Binde 7,59   

   d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar 

için düzenlenen makbuzlar 

 

Binde 7,59    

  2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye  

     tâbidir) 

 

   a)Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin 

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere  verilen liste 

beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 

  

  

  0,70 TL 

   c)Vergi beyannameleri:  

((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde 

düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)  

 

   ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 72,70 TL 

   bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 97,10 TL 

   bc) Katma değer vergisi beyannameleri  48,00 TL 

   bd) Muhtasar beyannameler 48,00 TL 

   be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri 

hariç) 

48,00 TL 

   c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler  97,10 TL 

   d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler  35,70 TL 

   e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 

f) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Soyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet 

belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle 

oluşturulan beyannameler  

35,70 TL 

 

56,90 TL 

 



 

  

 

  3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve 

nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve 

tercümeleri 

  

  

  0,70 TL 

 

Damga Vergisi “üst sınırı” yeniden değerleme oranında artmış olup, 01/01/2019 tarihinden 

itibaren 2.642.810,00 TL olarak uygulanacaktır. 

 

V . 2019 yılında uygulanacak yeni DEĞERLİ KAĞIT bedelleri: 

 

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değerli kağıt bedelleri aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir. 

 

 
Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL) 

1-a Noter kağıdı     13,50 TL 

1-b Beyanname     13,50 TL 

1-c Protesto, vekaletname, re'sen senet     27,00 TL 

3- Pasaportlar   133,50 TL 

4- Yabancılar için ikamet izni      89,00 TL 

14- Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)    8,00  TL  

 

VI. 2019 yılında uygulanacak VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ had ve tutarları: 

 

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni Veraset ve İntikal Vergisi istisna 

tutarları aşağıdaki gibidir. 

 

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde  

 

250.125,- TL 

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde  500.557,- TL 

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde      5.760,- TL 

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarından 

kazanılan ikramiyelerde  

    5.760,- TL 

 

İvazsız surette vaki intikallerde, istisna haddi altında kalanlar için beyanname verilmesine 

gerek bulunmamaktadır. 

 

01.01.2019 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde 

vergi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 

 

 

 

Matrah 

Veraset Yoluyla 

İntikallerde 

        (%) 

İvazsız 

İntikallerde 

        (%) 

İlk    290.000,- TL için           1         10 

Sonra gelen    700.000,- TL için           3         15 



 

  

 

 

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere 

ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı olarak hesaplanır.  
 

VII. 2019 yılında uygulanacak yeni ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ tutarları: 

Konutların çevre temizlik vergisi, kullanılan su miktarı ile orantılı olarak metreküp başına 

büyükşehirlerde 39 Kuruş, diğer belediyelerde 29 Kuruş olarak su faturası ile birlikte tahsil 

edilecektir. 
 

İşyerlerine ait çevre temizlik vergisi ise ilgili belediyeye yatırılacak olup 2019 yılında 

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde işyerleri için uygulanacak aylık çevre temizlik vergisi 

tutarları aşağıdaki gibidir.                         
 

 

 

Bina Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

 

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

1. Grup 4.375 3.375 2.750 2.375 2.112 

2. Grup 2.750 2.112 1.625 1.375 1.225 

3. Grup 2.112  1.375 1.225     875     687 

4. Grup   875    687    500    437     337 

5. Grup   500    437    300    287     237 

6. Grup  287    237     150    137      105 

7. Grup   105     81      56      48       36 
 

 

 

VIII. 2019 Yılında Uygulanacak Yeni GELİR VERGİSİ Tarifesi: 
 

Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesine göre 01.01.2019 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde kullanılmak üzere belirlenen Gelir Vergisi dilimleri ve uygulanacak 

oranlar (Vergi Tarifesi) aşağıdaki gibidir.  
 

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 

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret 
gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 
36.260 TL), fazlası  

 
%35 

 

Bilgilerinize sunulur.  

Saygılarımızla. 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 

Sonra gelen 1.500.000,- TL için           5         20 

Sonra gelen 2.700.000,- TL için           7         25 

Matrahın 5.190.000,- TL yi aşan bölümü için         10         30 


