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 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi (Sıra No: 1)  (06.01.2020 /13659 R.G.)  

01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısı (0,146061), memuriyet taban 
aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,28624), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali 
sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046321) olarak 
açıklandı. 

01.01.2020 tarihinden itibaren kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.730,15 TL. 

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514))  (04.01.2020 /30998 R.G.)  

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında 
bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya 
satışlarında fatura düzenleme sınırı 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 4.200,00 TL olarak belirlendi. 

. 

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994) (02.01.2020 /30996 Mükerrer R.G.)  

 Yumurta, Balık ve Mobilya Teslimlerinde KDV Oranları Yeniden Belirlendi 

 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temmerrüt Faiz Oranı Alacağın 
Tahsil Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar (02.01.2020 /30996 R.G.)  

01.01.20120 tarihinden itibaren uygulanmak üzere mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç 
ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu 
hâllerde uygulanacak faiz oranı % 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 
260,00 TL olarak tespit edildi. 

 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (31.12.2019 /30995 4.Mükerrer R.G.)  

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2020 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret 
tarifesi belirlendi. 

 ANKARA’da Uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi – 2020 

 Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) (31.12.2019 /30995 
4.Mükerrer R.G.)

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 
yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. 

  Tahsilat Genel Tebliği  (Seri: C Sıra No: 5) (30.12.2019 /30994 R.G.) 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil edilecek amme 
alacaklarına,  30.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tecil faizi oranı yıllık % 15 olarak belirlendi.  
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http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gh/20/06-Mali%20ve%20Sosyal%20Haklar%20%20(Genelge%20-%20S%C4%B1ra%20No%201).pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-514/3793
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/01-02-CK-1994.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/01-02-CK-1994.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/yumurta-balik-ve-mobilya-teslimlerinde-kdv-oranlari-yeniden-belirlendi/3790
http://asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/01-02-MHTG%C3%96UTFO.pdf
http://asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/01-02-MHTG%C3%96UTFO.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/2020-yili-serbest-muhasebecilik-serbest-muhasebeci-mali-musavirlik-ve-yeminli-mali-musavirlik-asgari-ucret-tarifesi/3783
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/2020-yili-serbest-muhasebecilik-serbest-muhasebeci-mali-musavirlik-ve-yeminli-mali-musavirlik-asgari-ucret-tarifesi/3783
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gh/20/01-03-AUT-2020.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/muhasebat-genel-mudurlugu-genel-tebligi-sira-no-64/3781
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/tahsilat-genel-tebligi-seri-c-sira-no-5/3773
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  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/20) (30.12.2019 /3092 R.G.)  

 
01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kredi kartı işlemlerinde; 
Aylık azami akdi faiz oranı; 

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde         % 1,40, 
- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde   % 1,12  

Aylık azami gecikme faizi oranı; 
- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde         % 1,70, 
- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde   % 1,42  

olarak belirlendi. 
  

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.)  

 
Vergi Usul Kanununun 414 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası doğrultusunda,  Kanununun 104, Mükerrer 

115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355 ve 370 inci 
maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edilen 
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan  
hadler ve tutarlar belirlendi. 

 

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)   (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.)  

 
01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere; Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1,40/7, 47, 

48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15,103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve 2019 yılında uygulanan 
had ve tutarlar yeniden değerleme oranında (% 22,58) artırılması suretiyle yeniden belirlendi. 

  

 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.) 

 
Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 

2019 yılında uygulanan maktu harçlar 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  (maktu ve nispi 
harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında (% 22,58)  artırıldı.  

 

 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.) 

 
2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi 

değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti 
hususunda açıklamalara yer verildi. 

2019 ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerleri; 2019 yılı vergi 
değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 22,58/2=) % 11,29 oranında artırılması suretiyle 
tespit edilecek. 

 

 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.) 

Damga Vergisi Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) 
sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu 
vergiler,01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını 
belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında ( % 22,58)  artırıldı. 
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http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/kredi-karti-islemlerinde-uygulanacak-azami-faiz-oranlari-hakkinda-teblig-sayi-2016-8-de-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sayi-2019-20/3767
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/kredi-karti-islemlerinde-uygulanacak-azami-faiz-oranlari-hakkinda-teblig-sayi-2016-8-de-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sayi-2019-20/3767
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-513/3766
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/19/12-27-GVGT-310.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/harclar-kanunu-genel-tebligi-seri-no-84/3762
http://asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/19/12-27-EVKGT-76.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/damga-vergisi-kanunu-genel-tebligi-seri-no-64/3760


 
 

22002200  YYIILLIINNDDAA  UUYYGGUULLAANNMMAAKK  ÜÜZZEERREE  
  MMEEVVZZUUAATTTTAA  YYAAPPIILLAANN  SSOONN  DDEEĞĞİİŞŞİİKKLLİİKKLLEERR  

  
 

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.)  

 
197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı 

tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için  2020 yılında uygulanacak 
olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları % 12 (on iki) oranında artırılarak yeniden belirlendi. 

  

  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.)  

 
01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait 

çevre temizlik vergisi tutarları yeniden değerleme (% 22,58)  oranında artırılmak suretiyle tespit edildi. 
 

 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.) 

 
7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna 

tutarları ile  Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları, 01.01.2020 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere,   yeniden değerleme (% 22,58) oranında artırılmak suretiyle tespit edildi. 

 

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 
29)  (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.) 

 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan 

“2019 yılı için 14.100 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “2020 yılı için 17.300 TL” ibaresi eklendi. Yapılan 
düzenleme ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 
giderilemeyen KDV’de iade sınırı 2020 yılı için 17.300,00 TL olarak belirlendi. 

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) (27.12.2019 /30991 2.Mükerrer R.G.) 

 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda, Mobil 

Telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınacak özel iletişim vergisi tutarı 01.01.20120 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 79,00 TL olarak belirlendi. 

 

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (Karar No: 2019/1) (27.12.2019 /30991 R.G.)  

 
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 

tarih 2019/1 sayılı kararı ile 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde uygulanmak üzere asgari ücret tutarı günlük 
98,10 TL, aylık 2.943,00 TL olarak belirlendi. 

 
  2020 Yılında Asgari Ücretin Net Tutarı, İşverene Maliyeti  

  

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) (23.12.2019 /30987 R.G.) 

 
2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak tespit edildi. 
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http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/19/12-27-MTVGT-52.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/19/12-27-BGKGT-52.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/veraset-ve-intikal-vergisi-kanunu-genel-tebligi-seri-no-51/3757
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-seri-no-29/3756
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-seri-no-29/3756
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/ozel-iletisim-vergisi-genel-tebligi-seri-no-18/3755
http://asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/19/12-27-AUTKK.pdf
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/2020-yilinda-asgari-ucretin-net-tutari-isverene-maliyeti/3750
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/vergi-usul-kanunu-genel-teblig-sira-no-512/3739
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 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının 
Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) (23.12.2019 /30987 R.G.) 

 
2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan  (I) 

sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı 
tarifelerinde bulunan taşıtlar için,  2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere  % 12 olarak 
belirlendi. 

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık 
Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (21.12.2019 /30985 R.G.) 

 
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz 

oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak belirlendi. 
 7194 sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler  

(07.12.2019/30971 R.G.) 

 “Dijital Hizmet Vergisi” adı altında yeni bir vergi ihdas edildi. (Yürürlük: 1 Mart 2020) 

 “Konaklama Vergisi” adı altında yeni bir vergi ihdas edildi. (Yürürlük: 1 Nisan 2020) 

 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilen ve 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir 
diliminde yer alan tutarı aşan telif kazançları için istisna kaldırıldı.  

 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda 
hizmet erbabına; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temini şeklinde verilen ve 
çalışılan günlere ait bir günlük tutarı 10,00 TL’nı aşmayan ulaşım bedeli gelir vergisinden istisna edildi. 

 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aktife kayıtlı veya kiralanan binek otomobillere ilişkin 
gider, amortisman ve kira bedelinin gider yazılmasına sınırlama getirildi. 

  1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Serbest meslek kazancının tespitinde mesleki 
faaliyette kullanılan taşıtların; gider, amortisman ve kira bedelinin gider yazılmasına sınırlama getirildi. 

 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, tek işverenden alınmış ve tevkif 
suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer 
alan  tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecek. 

 Karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler 
tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacak. (Yürürlük: 7 Aralık 2019) 

 Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek bu dilim için vergi oranı % 40 olarak belirlendi. Tarife 
ücret gelirleri hariç olmak üzere 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak. Ücret 
gelirlerine değişiklikten önceki tarife uygulanacak. 

 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma şartlarında 
düzenleme yapıldı. 

 İzaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 
güne çıkarıldı. (Yürürlük: 1 Ocak 2020) 

 Yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara 
göre, dava konusu edilen verginin bir kısmı ve/veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve 
idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapıldı. Vergi ve cezaların vadesi geçirilmeksizin 
gecikme faiziyle birlikte ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacak (Yürürlük: 1 Ocak 2020) 
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http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/2020-yilinda-motorlu-tasitlar-vergisi-tutarlarina-uygulanacak-yeniden-degerleme-oraninin-belirlenmesine-iliskin-karar-karar-sayisi-1839/3738
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/2020-yilinda-motorlu-tasitlar-vergisi-tutarlarina-uygulanacak-yeniden-degerleme-oraninin-belirlenmesine-iliskin-karar-karar-sayisi-1839/3738
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasinca-reeskont-ve-avans-islemlerinde-uygulanacak-yillik-faiz-oranlari-hakkinda-teblig/3735
http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasinca-reeskont-ve-avans-islemlerinde-uygulanacak-yillik-faiz-oranlari-hakkinda-teblig/3735
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gh/19/12-09-7194-KGYD.pdf



