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07.01.2015 

Sirküler 2015/01        

 

2015 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Oranlar. 

2015 Yılına girmemizle birlikte yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, Vergi mevzuatında yer alan 

yeni düzenlemeler Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunlardan en çok 

karşılaşılanlara ait özet dökümler aşağıya alınmış olup, detaylı bilgiler ilgili tebliğlerde yer almaktadır. 

 

Gelir Vergisi Tarifesi: Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi 

gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas 

alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 

¨ 12.000,00 'ye kadar % 15 

¨ 29.000,00 'nin ¨ 12.000,00 'si için¨ 1.800,00, fazlası % 20 

¨ 66.000,00 'nin ¨ 29.000,00 'si için ¨ 5.200,00 , (ücret gelirlerinde ¨ 106.000,00 'nin      

¨ 29.000,00 'si için ¨ 5.200,00 ), fazlası 
% 27 

¨ 66.000,00 'den fazlasının ¨ 66.000,00 'si için ¨ 15.190,00 , (ücret gelirlerinde 

¨ 106.000,00 'den fazlasının ¨ 106.000,00 'si için ¨ 25.990,00 ), fazlası 
% 35 

 

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle 

Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin                           

8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde  

hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında 

uygulanmak üzere ¨ 13,00 olarak tespit edilmiştir. (287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 

 

Fatura Düzenlemeye İlişkin Sınır: Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde yer alan ve ¨ 800,00 olan 

fatura düzenleme sınırı 2015 yılında ¨ 880,00 olarak uygulanacaktır. Mükellefler, 01.01.2015 tarihinden 

itibaren ¨ 880,00 ve altında yaptıkları satışlar karşılığında, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici 

cihaz fişi verebilecekler, bu tutarı aşan satışları için ise fatura düzenleyeceklerdir. (Birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara, defter tutmak 

mecburiyetinde bulunan çiftçilere, vergiden muaf esnafa yapılan satışlar için ise yukarıdaki sınıra 

bakılmaksızın fatura düzenlenme zorunluluğu bulunduğu unutulmamalıdır.) 

 

Amortisman Ayırmaya İlişkin Sınır: Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde yer alan ve doğrudan gider 

yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin ¨ 800,00 olan tutar 2015 yılında ¨ 880,00 

olarak uygulanacaktır. 01.01. 2015 tarihinden itibaren işletmede kullanılmak amacıyla alınan ve bedeli 

¨ 880,00’nın altında kalan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider olarak dikkate 

alınabilecektir. (İktisadi veya teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu tutar topluca dikkate 

alınacak ve aşması halinde tamamı aktifleştirilecektir.) ¨ 880,00’nın üzerindeki alet, edevat, mefruşat ve 

demirbaş alışlarının aktifleştirileceği tabiidir. 



 

A.Nihat Tarlan Cad. Kitapçı Mehmet  Süleyman Sk.Ada Apt. No:22 B Blok D:21 Bostancı - İstanbul  Tel: 0216 463 61 23 - 463 61 33 Faks:  464 35 75 

İndirimli Oran KDV İadesinde İade Edilmeyecek Tutar: İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade 

taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade   

konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan ¨ 17.700,00 tutarındaki sınır,   

2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2015 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında           

artırılarak 2015 yılı için ¨ 19.500,00 olarak uygulanacaktır. (2 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) 

Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı: 14.12.2014 tarih 29205 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan T.C. M.Bankası Tebliği ile,  T.C. M.Bankasınca vadesine en çok 3 ay kalan 

senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9, avans 

işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %10,50 olarak değiştirilmiştir. (Geçerlilik 14.12.2014) 

Yeniden Değerleme Oranı:  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında 

(Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat 

Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile 

ilan edilir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 

(on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi 

için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte 

bulunmaktadır. (441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 

Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları: (46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde ¨ 161.097,00 (füruğ 

bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde ¨ 322.392,00, 

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde ¨ 3.711,00, 

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan 

Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan 

ikramiyelerde ¨ 3.711,00 olarak dikkate alınacaktır. 

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen 

yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir.  

Bu nedenle, 01.01.2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen 

intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 

Matrah 
Verginin Oranı (%) 

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde 

İlk                           ¨ 200.000,00 için 1 10 

Sonra gelen           ¨ 480.000,00 için 3 15 

Sonra gelen      ¨ 1.060.000,00 için 5 20 

Sonra gelen        ¨ 1.900.000,00 için  7 25 

Matrahın ¨ 3.640.000,00 'yi aşan bölümü için  10 30 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141214-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141214-4.htm
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Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı: Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 

yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri 

için ¨ 3.600,00 olarak tespit edilmiştir. (287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)  

İş yeri kira gelirleri, üzerinden her ay %20 oranında vergi kesintisi yapılmış olan gelirlerdir. Stopaj yolu ile 

vergilendirilmiş olan gelirlerin gayri safi toplamı 2015 yılı için ¨ 29.000,00 yi geçmedikçe beyan edilmez 

ve ilave vergi ödenmez. 2015 yılında elde edilen kira gelirleri gayri safi toplamının ¨ 29.000,00 yi 

geçmemesi halinde, bu gelirlerin içinde, vergisi stopaj yolu ile alınmış olan iş yeri kira gelirleri varsa 

beyana dahil edilmez. Gelirlerin yıllık toplamı beyan sınırını aşıyorsa gelirlerin tamamı beyan edilir. Her 

ne kadar konumuz sadece kira gelirleri ise de mükelleflerin bu gelir unsuru dışında başka gelirleri de 

varsa, gelir vergisi kanunun 86. maddesi çerçevesinde bu gelirlerin toplamı beyan sınırı ile mukayese 

edilerek irdeleme yapılacaktır. 

I ve II Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri: 2015 Yılında aşağıdaki tutarlar uygulanacaktır. (45 Seri 

No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği) 

(I) Sayılı Tarife 

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (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 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00 

 1301 - 1600 cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00 

 1601 - 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00 

 1801 - 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00 

 2001 - 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00 

 2501 - 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00 

 3001 - 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831,00 

 3501 - 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00 

 4001 cm³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00 

 2-Motosikletler  

   100 -   250 cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00 

   251 -   650 cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00 

   651 -  1200 cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00 

  1201 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00 

 (II) Sayılı Tarife 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 

Azami Toplam Ağırlık 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 

 1) Minibüs 709,00 469,00 231,00 

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 

  1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352,00 

  1901 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 

  25 kişiye kadar 1.787,00 1.068,00 469,00 

  26 - 35  kişiye kadar 2.143,00 1.787,00 709,00 

  36 - 45  kişiye kadar 2.384,00 2.024,00 945,00 

  46 kişi ve yukarısı   2.860,00 2.384,00 1.429,00 

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 

   1.500 kg'a kadar 637,00 423,00 209,00 

   1.501 -   3.500  kg'a kadar 1.286,00 746,00 423,00 

   3.501 -   5.000  kg'a kadar 1.930,00 1.607,00 637,00 

   5.001 - 10.000  kg'a kadar 2.143,00 1.821,00 855,00 

   10.001 - 20.000  kg'a kadar 2.574,00 2.143,00 1.286,00 

   20.001 kg ve yukarısı  3.220,00 2.574,00 1.497,00 
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Vergi Usul Kanununa Göre 2015 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları: 2015 Yılında aşağıdaki 

tutarlar uygulanacaktır. (442 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 

 

MADDE NO – KONUSU 

2015 Yılında 

Uygulanacak  

Tutar (TL) 

 

MADDE 352-   

 

 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  

(Kanuna bağlı cetvel) 
 

I inci derece usulsüzlükler 

 

1- Sermaye şirketleri 

 

                                  

    120 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  

     meslek erbabı                                                                            
77 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 39 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 

olanlar                                                                                                
18 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                 10,60 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                4,80 

II nci derece usulsüzlükler                                     

 

1- Sermaye şirketleri  

 

 

66 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  

    meslek erbabı  
39 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                           18 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 

olanlar                                                                                     
10,60 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                               4,80 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf      2,60 

MADDE 353- 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer  

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek  

    makbuzu verilmemesi, alınmaması 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek  

    toplam ceza 

                                                         

200 

                    106.000 

2- 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 

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 

                                          

200   

                                           

 

 

 

 

                                   

10.600 

 

          106.000 
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4- 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 

 

200 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve  

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik   

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara  

    uymayanlara 

 

                    4.800 

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

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    

    kullanmaksızın işlem yapanlara 

 

250 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 

    getirmeyen matbaa işletmecilerine 

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     

    usulsüzlük cezası 

     

 

770 

 

 

150.000 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma  

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin  

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine  

    getirmeyenlere 

 

                      1.060 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel  

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi  

    adına  

 

                       770 

MADDE 355- 

b) Damga Vergisinde  

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,70 

MÜKERRER 

MADDE 355-   

 

 

 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci   

madde hükmüne uymayanlar için ceza 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 

 

                                       

1.300 

  

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  

    tespit edilenler hakkında 

 

660 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  330 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 

idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna 

uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 

 1.060.000 
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2015 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi tutarları aşağıdadır: 2015 Yılında aşağıdaki tutarlar 

uygulanacaktır. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 

(1) SAYILI TABLO 

 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar  

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                                                                        (45,30 TL) 

2. Sulhnameler                                                                              (45,30 TL) 

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan 

sözleşmeleri                      

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          

(254,40 TL) 

II. Kararlar ve mazbatalar   

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan 

verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 
  

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                     (Binde 9,48) 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                               (45,30 TL) 

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 5,69) 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar   

1. Ticari ve mütedavil senetler:   

a) Emtia senetleri:   

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                 (15,80 TL) 

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                          (9,30 TL) 

    ac) İyda senedi                                                                           (1,70 TL) 

    ad) Taşıma senedi                                                                      (0,60 TL) 

b) Konşimentolar                                                                           (9,30 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                                          (15,80 TL) 

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

ba) Bilançolar (35,00 TL) 

bb) Gelir tabloları (16,90 TL) 

bc) İşletme hesabı özetleri (16,90 TL) 

c) Barnameler (1,70 TL) 

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                     (7,00 TL) 

e) Ordinolar                                                                                    (0,60 TL) 

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                        (7,00 TL) 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar   
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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  

(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 (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 

(Binde 7,59) 

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler  (Binde 7,59) 

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen 

makbuzlar  
(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  
(0,60 TL) 

b) Vergi beyannameleri:   

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                     (45,30 TL) 

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                     (60,50 TL) 

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                                (29,90 TL) 

    bd) Muhtasar beyannameler                                                    (29,90 TL) 

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)   (29,90 TL) 

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                             (60,50 TL) 

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler            (22,30 TL) 

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri  (22,30 TL) 

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar 

beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için  

  

(35,50 TL) 

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye 

tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.  
(0,60 TL) 

 

2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlar için 73 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine 

bakabilirsiniz. 

Değerli Kâğıtlar kanununa göre 2015 Takvim Yılında Uygulanacak satış bedelleri tablosu için 40 Seri 

No'lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine bakabilirsiniz. 

2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret 

Tarifesi için TIKLAYINIZ. 

 

Saygılarımızla; 

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 

 

 

Diğer sirküler ve makalelerimiz için: www.alanymm.com 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/2015ucrettarifesi.pdf
http://www.alanymm.com/

