TÜRK VERGİ SİSTEMİ
KAYNAĞINA GÖRE VERGİNİN SINIFLANDIRILMASI
I-

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER:
1. Gelir Vergisi:
Gelir Vergisinin Konusu: Gerçek kişilerin gelirleridir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı
içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarıdır.
Emek -> Ücret
Sermaye-> Faiz
Doğa-> Kira veya Rant
Müteşebbis -> Kar
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Nitelikleri:
a) Gerçek bir kişiye ait olması
b) Gelirin bir takvim yılı içerisinde elde edilmiş olması
c) Gelirin kazanç ve iratların net tutarı olması
Vergiyi Doğuran Olay: Kanunun belirlediği gelirlerin elde edilmesidir.
Gelirin Unsurları:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ticari kazançlar
Zirai kazançlar
Ücretler
Serbest meslek kazançları
Gayrimenkul sermaye iratları
Menkul sermaye iratları
Sair kazanç ve iratlar

Kazanç: Bedeni ve zihni bir çalışma veya emeğin bir sermaye ile birleştirilmesi ile sağlanan
değerlerdir.
İrat: Böyle bir çalışmayı gerektirmeyen taşınır veya taşınmaz mallardan dolayı elde edilen
değerlerdir.
2013 Yılı Gelir Vergisi Oranları:
a) Ücret gelirleri:
Gelir dilimleri
11.000 TL'ye kadar
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

b) Ücret dışındaki gelirler:
Gelir dilimleri
10.700 TL'ye kadar
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.750 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Stopaj nedir?
Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının
ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder
Türkiye'de stopaj usulüne göre, maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının, ertesi ayın 23. günü
akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile birlikte verilmesi genel kuraldır. Aynı
şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, dar mükellefiyete tabi olan kurumlarda ücretler,
serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, gayri maddi
hakların satışı, devri ve temlikinden alınan değerler kurumlar vergisi tevkifatına tabidir. İşte bu
kanunlardaki hükümlere göre vergi sorumlularının ödediği vergi borcu, kendilerinin borcu değildir,
ama gerçek vergi mükelleflerinin vergi borcunu kesip vergi dairesine yatırmaları söz konusudur.
Stopajın oranı, kira için brüt tutarın %20’sidir. Muhaseve ve avukatlık gibi serbest meslek hizmetleri
için de brüt tutarın %20’sidir.
Bent

GVK /94.Maddesinin açıklaması

Oran

no

2

Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)
a.

18. madde kapsamına giren serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

b.

Diğerlerinden

%20

3

42. madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (kurumlar dahil)
ödenen istihkak bedellerinden

%3

4

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

%20

5.a.

70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

b.

Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden

%20

c.

Kooperatiflere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

6.a.

Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin;

i.

(a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan

%0

ii.

(b) alt bendinde yazılı kazançlardan

%10

b. i.

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı
bentlerinde yazılı kar paylarından

%15

(karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)
ii

Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir
is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf
olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar
paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

iii

75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze
aktarılan tutarı üzerinden

%10

c.

Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların
üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi islememelerden elde edilenler dışında kalan ve
tevkif ata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis
edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri
hariç, sıfır oranda tevkifatı tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil)

i.

Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler
için

%0

ii.

Diğer vakıf ve dernekler için

%0

MEVDAT FAİZLERİNDEN (YTL,DÖVİZ,REPO)

%15

Bas bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce
çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

%
20

4077 şayili tüketicinin korunması hakkında kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile
bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

%
20

10 a

b.

11
a.

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%1

ii

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%2

B

Diğer zirai mahsuller için,

i

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%2

ii

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%4

C

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için

i

Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların
ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için

%2

ii

Diğer hizmetler için

%4

çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

%0

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

%
20

D
12

13

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

a.

Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet,
süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen
hizmet bedelleri üzerinden

%2

B

Hurda mal alımları için

%2

C

Diğer mal alımları için

%5

D

Diğer hizmet alımları ('a', 'b' ve 'c' alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali
de bu kapsamdadır) için

%
10

14

75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla
kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve
bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek
ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

%
20

15 a

75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından

%
10

B

75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından

%
10

C

75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından

%5

2. Kurumlar Vergisi:
Kurumlar vergisi, tüzel kişilerin kazançlarını vergilemektedir. Vergiye tabi matraha kurumlar
vergisi oranı (% 20) uygulanır.

Kurumlar vergisinin konusu, kurum kazançlarıdır. Kurum kazancının tespitinde, her türlü kazanç
ve irat için bilanço esasına göre hesaplama genel kuraldır.
Kurumlar vergisi yükümlüsü olan kurumlar şunlardır:
a) Sermaye şirketleri
b) Kooperatifler
c) İktisadi kamu kurumları
d) Dernek ve vakıflara ait ekonomik işletmeler
e) İş ortaklıkları
Kurumlar vergisine konu olacak kazançlar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ticari kazanç
Zirai kazanç
Ücret
Serbest meslek kazancı
Gayri menkul sermaye iradı
Menkul sermaye İradı
Diğer kazanç ve iratlar

II-

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER:
Gerçek veya tüzel kişilerin mal varlığı içinde yer alan ekonomik değerlerin toplamına servet denir.
1. Emlak Vergileri: Bina ve arazi üzerinden alınır.
Emlak Vergisi Oranları:

Normal Yöreler
Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar

Konut
Binde 1
Binde 2

İşyeri
Binde 2
Binde 4

Arsa
Binde 3
Binde 6

Arazi
Binde 1
Binde 2

Bina vergisi: Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu verginin konusunu oluşturur. Yükümlüsü
binanın sahibi veya varsa intifa hakkı sahibidir. Bina vergisinin matrahı vergi yükümlüsü tarafından
beyan edilen vergi değeridir.
Arazi vergisi: Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalardan alınır. Belediye imar alanları içinde
yer alan parsellenmiş araziye arsa denir. Bu verginin de yükümlüsü arazi sahibi veya intifa hakkı
sahibidir. Arazi vergisinin matrahı da bina vergisi gibi beyan edilen vergi değeridir.
2. Taşıt Vergileri:
Motorlu taşıtlar vergisi: Vergini konusu yasal olarak tescil edilmiş kara, deniz ve hava taşıtlarıdır.
Vergi yükümlüsü, sicilde taşıt sahibi olarak kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Taşıt alım vergisi: Vergiyi doğuran olay şunlardır:
a) Taşıtların mülkiyetinin herhangi bir biçimde kazanılması
b) Yurt dışında mülkiyeti kazanılan taşıtın Türkiye’ye ithal edilmesi veya vekaletname ile
tasarruf hakkının devralınması
Verginin yükümlüsü taşıtın sahibi veya tasarruf hakkını devralan gerçek veya tüzel kişidir. Vergi
miktarı her yıl belirlenir.
3. Veraset ve İntikal Vergisi:
Bu vergi, para, kıymetli evrak, alacak, taşınır veya taşınmaz malların miras, vasiyet veya
bağışlama gibi nedenlerle karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden çıkıp başka birinin
mülkiyetine girmesi durumunda ortaya çıkar.
Verginin yükümlüsü, bu yollarla mülkiyet sahibi olan gerçek veya tüzel kişidir.
Bu vergiyi doğuran malı edinenler belli süreler içinde vergi dairelerine beyanname vererek malın
değerini bildirirler. Vergi dairesi beyan edilen değere göre vergiyi tahakkuk ettirir. Ayrıca gerçek
değeri de araştırarak gerekirse ek vergi tahakkuk ettirilir.
III-

HİZMET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER:
1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: Uygulamada bankalar, müşterilerinden yapılan işlemler
dolayısıyla havale, komisyon gibi ücretler ile verilen krediler nedeniyle faiz almaktadır. Hangi
şekilde olursa olsun, bu paraların alınması vergiyi doğuran olaydır. Verginin matrahı banka
tarafından alınan bu bedellerdir. Uygulamada bu vergi, müşteriden alınacak bedel ile birlikte
hesaplanarak hemen müşteriye yansıtılmaktadır.

Vergi matrahından gider ve vergi adı altında bir indirim yapılamaz. Ayrıca bu vergi matraha ilave
edilemez.
Vergini n oranları aşağıdaki gibidir:
- Bankalar arası mevduat işlemlerinde lehe alınan para üzerinden % 1
- Bankalar arası kambiyo satış işlemlerinde satış tutarı üzerinden % 0
- Bankalar arası olmayan kambiyo satış işlemlerinde satış tutarı üzerinden %01
- Aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası işlemleri sonucu alınan paralar üzerinden % 1
- Devlet tahvili, Hazine bonoları, Toplu Konut İdaresi,Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme
İdaresince çıkartılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap ve elden
çıkarılması veya vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1
- Diğer banka ve sigorta işlemlerinde % 5
BSMV ’de vergilendirme dönemi takvim yılının her bir ayıdır. Mükellefler her bir ay içindeki
vergiye tabi işlemlerini bir beyanname ile beyan ederler. İlgili ayın beyannamesi ertesi ayın 15.
günü akşamına kadar verilir. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri
bulunmayan mükellefler de aynı süre içinde beyanname vererek bu durumu bildirmek
zorundadır. Vergi, vergiye tabi işlemlerin yapıldığı ve beyannamenin verildiği vergi dairesince
tarh olunur. Tarh edilen verginin beyanname verme süresi içinde ödemesi gerekir. Bu durumda
her bir aya ait verginin ertesi ayın 15. günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.
IV-

GİDER VE İŞLEM ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER:
1. Katma Değer Vergisi:
Verginin konusu: Her türlü mal ve hizmet üretimi, tüketimi, satışı ve ithalata konu olan mal ve
hizmetlerdir.
Verginin özellikleri:
a) Ülkedeki mal ve hizmet üretiminin tamamını kapsayan genel bir vergidir.
b) Mal ve hizmet üretimi ve tesliminin her aşamasında uygulanır.
c) Üç çeşit oran vardır: %1, %8 ve %18.
d) Matrahı, satışı veya teslimi yapılan mal ve hizmetlerin fiyatıdır.
Vergiyi doğuran olay: Vergiye tabi müşteriye veya temsilcisine malın teslimi veya hizmetin
yapılması anında katma değer vergisi doğar.
Verginin yükümlüsü: Verginin konusu olan işlemi yapanlardır.
İndirim: Yükümlüler kendilerine teslim edilen mal ve hizmetler için ödedikleri katma değer
vergisini, kendilerinin teslim ettikleri mal ve hizmetler için tahsil ettikleri katma değer
vergisinden çıkararak aradaki farkı öderler.
2. Özel İletişim Vergisi:
a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil)
tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin
hizmetleri % 15,
c)

(a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,

oranında özel iletişim vergisine tabidir.
Bakanlar Kurulu, % 25 oranını % 10’a, % 15 oranını ise ayrı ayrı veya birlikte % 5’e kadar
indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya yetkilidir.
Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan telekomünikasyon hizmetlerini sunan işletmecilerdir.
Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait

özel iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde
ödenir.
Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında
gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

3. Damga Vergisi:
Damga vergisi, Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan,
her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.

İki kişi arasında yapılan sözleşmelerde damga vergisinin mükellefi iki tarafa da aittir.
Resmi dairelerle kişiler arasında yapılan sözleşmelerde verginin mükellefi kişilerdir. Vergiyi kişiler
öder.
Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların
vergisini, Türkiye`de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri
yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler.
Verginin özellikleri:
a)

İbraz edilebilir olması

b) İmzalanabilir yada imza yerine geçen ibareler olması
c) Hüküm içermesi gerekiyor.
Verginin ödenmesi:
Damga vergisi nispi şekilde (binde 8,25) ve maktu şekilde (30 TL) olmak üzere 2 şekilde ödenir.
Sözleşmede değer yoksa damga vergisi maktu alınır, değer varsa nispi alınır.
Damga vergisine ilişkin diğer hususlar:
a) Damga vergisinin mükellefi o kağıtları imzalayan kimsedir.
b) İmza atan taraflardan biri muaf veya resmi daire ise damga vergisinin mükellefi diğer kişi
olacaktır.
c) Damga vergisine konu olan sözleşme kaç nüsha hazırlanırsa o kadar damga vergisi ödenir.
d)

İdareye sözleşmeyi ibraz eden damga vergisini ödemekle yükümlüdür.

e)

Bir sözleşme Anonim Şirket ve şahıs arasında yapılmışsa Anonim Şirket damga vergisi
mükellefi olduğu için Vergi Dairesi Anonim Şirketi kabul eder.

f)

Yurt dışında imzalanan kağıdın hükmü yurt içinde uygulanıp faydalandırılırsa bu işlem

damga vergisinde tabidir.
2013 yılı damga vergisi oranları:
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 kağıda taalluk edenler
dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler

(39,65 TL)

2. Sulhnameler

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri
kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına
tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 9,48)
(39,65 TL)
(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

ac) İyda senedi

(1,55 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 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

(13,95 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
ba) Bilançolar

(30,60 TL)

bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler
adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
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 (Ek: 5766/10-ç md.)
(Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar
için düzenlenen makbuzlar

(Binde 9,48)

(Binde 7,59)

(Binde 7,59)
(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye
tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi
için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her
gönderi maddesi için

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(39,65 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(53,00 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(26,25 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(26,25 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte
verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece
muhtasar beyanname için
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve
nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret
ve tercümeleri.

(31,15 TL)

(0,65 TL)

