3. Mevzuat

.

3.1. Kanuni Düzenlemeler
29.01.2000 gün ve 23948 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 27.01.2000 gün ve
4503
Sayılı
Kanun
ile;
aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır.
1318
Sayılı
(Finansman
Kanunu) Taşıt Alım Vergisi Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
"4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167 nci
maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında
ithal edilen diplomatik taşıtlarla, aynı Kanunun
128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında,
Türkiye' ye geçici ve belirli bir
süre
için
çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için
gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik
kişilerin beraberinde getirdikleri taşıtlar" olarak
değiştirilmiştir.
Aynı
Kanunun
9
uncu
maddesiyle 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun
11.08.1999 tarihli ve 4444
Sayılı Kanunla eklenen geçici 28 inci
maddesinin (a) alt bendinde yapılan
değişiklikle; turizm yatırım veya işletme
belgesine sahip turizm tesislerinin ve bu
tesislere
ilişkin
gayrimenkullerin
yeni
kurulacak bir sermaye şirketine ayni sermaye
olarak konulmasından doğan kazançlar
kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.
Geçici 28 inci madde hükmüne göre sermayeye
ilave edilen kazançların sermayeye ilavesi
nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul
sermaye iradı için ortaklarca beyanname
verilmeyecektir.
492 Sayılı Harçlar Kanununun
Mükerrer 138 inci maddesinin 4 üncü
fıkrasındaki "on katına" ibaresi "yirmi katına"
şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, (8) Sayılı
tarifenin VI ıncı ve X uncu bölümünde
değişiklik yapılmıştır. (9) Sayılı tarifenin V inci
bölümüne "LPG tesisatı bulunan taşıtların
yukarıdaki
bent
uyarınca
yapılacak
muayenelerinden (7.460.000 TL)" bendi

eklenmiştir.
Ayrıca, 4306 Sayılı Kanunun
geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 8
numaralı bendine göre ödenecek Özel İşlem
Vergisi tutarının, ödenen eğitime katkı payı
tutarının % 10 unu geçemeyeceği hüküm altına
alınmıştır.
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim
Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinde
değişiklik yapılarak Akaryakıt Tüketim
Vergisi'nin oranlara göre değil, maktu
tutarlarda belirlenen miktarlar üzerinden
alınması öngörülmüştür.
Akaryakıt Tüketim Vergisi
Kanununun 5 inci maddesinde verginin beyanı
ve ödenmesi ile ilgili değişiklik yapılarak,
eskiden bir ay olan vergilendirme dönemi 15
güne, 20 gün olan ödeme süresi de 10 güne
indirilmiştir. Aynı Kanunun 3 üncü ve 6 ıncı
maddeleri ile mükerrer 5 inci maddesinin 1.
fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış;
mükerrer 5 inci maddesinin sonuna da fıkra
eklenmiştir.
Gümrük Vergisi Kanununu
değiştiren 4458 Sayılı Gümrük Kanununun
yürürlüğe gireceği 05.02.2000 tarihinde
yürürlüğe girmek üzere Katma Değer Vergisi
Kanununun 16 ve 49 uncu maddelerinde
değişiklik yapılmış, birtakım maddelerde yer
alan ibareler 4458 Sayılı Kanundaki ibarelere
uygun hale getirilmiştir.
Kanun değişikliğiyle ayrıca
"Hizmetin Türkiye'de yapılması"nın tanımı
mükerrerliğin önlenmesi ve Avrupa Birliğine
uyum çerçevesinde değiştirilmiş, deprem ve sel
felaketi
nedeniyle
malları
zayi
olan
mükelleflerin,
bu
malların
alımında
yüklendikleri katma değer vergilerinin
indirimine
imkan
sağlayan
düzenleme
yapılmıştır.
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07.11.1984 tarihli ve 3074
Sayılı
Akaryakıt
Tüketim
Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin sonu ile
24.02.2000 tarih ve 4538 Sayılı Kanunun 8
inci maddesine “Akaryakıt tüketim vergisi
hasılatından 02.02.1981 tarihli ve 2380 Sayılı
Kanun ile 27.06.1984 tarihli ve 3030 Sayılı
Kanuna göre mahalli idarelere ve fonlara pay
verilmez.” fıkrası eklenmiştir.
27.02.2000 tarihli ve 23977 Sayılı
Resmi Gazete’de EURO’nun Hukuki
Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim
Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması
Hakkında 4538 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.
15.06.2000 tarih ve 24080 Sayılı
Resmi Gazete’de Bölge İdare Mahkemeleri,
İdare
Mahkemeleri
ve
Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
4577 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.
30.11.2000 tarih ve 24246 mükerrer
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4605
Sayılı Kanunla aşağıdaki değişiklikler
yapılmıştır.
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası;
“Bakanlar Kurulu;
a)Yeniden değerleme oranının % 50
fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak
üzere yeni oranlar tespit etmeye,

tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını %
50 kadar indirmeye
yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.
1318 Sayılı Taşıt Alım Vergisi
Kanunu (Finansman Kanunu)’nun 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası;
"Bakanlar Kurulu;
a)Yeniden değerleme oranının % 50
fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak
üzere yeni oranlar tespit etmeye,
b)Kanunda yazılı vergi miktarları ile
yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki
oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan
vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri
ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya
kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya
topluca yirmi katına kadar artırmaya,
c)EURO normlarını sağlayan katalitik
konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda
tespit edilen bu oran veya vergi miktarını % 50
nispetine kadar indirmeye,
yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.
1318 Sayılı Kanunun geçici 2
inci maddesinin ikinci fıkrası; "Ek taşıt alım
vergisinin matrahı, 3065 Sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu gereğince, katma değer vergisi
matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
Ek taşıt alım vergisinin nispeti % 12'dir.
Bakanlar Kurulu bu nispeti "0" sıfıra kadar
indirmeye, % 36'ya kadar artırmaya; taşıtların
teknik özellikleri itibariyle, bu nispetler
içerisinde farklılaştırmaya yetkilidir." şeklinde
değiştirilmiştir.

b)Kanunda yazılı vergi miktarları ile
yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki
oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan
vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri
ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya
kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya
topluca yirmi katına kadar artırmaya,

193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanununa eklenen geçici 58 inci madde ile
01.01.2000-31.12.2001
tarihleri
arasında
uygulanmak üzere gelir vergisine tabi ticari
kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabına
hayat standardı esası getirilmiştir.

c)EURO normlarını sağlayan katalitik
konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda

3065 Sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 2
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numaralı fıkrasına (c) bendi olarak, "Yabancı
devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik
ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım
kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı

fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara
bedelsiz olarak yapacakları teslim ve
hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve
hizmetler" hükmü eklenmiştir.

3.2. Kanun Hükmünde Kararnameler
17.01.2000 gün ve 23936 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 589 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi ile
1318 Sayılı Finansman Kanununa 27.10.1999
tarihli ve 582 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile eklenen geçici 3 üncü maddede
yer alan "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana
gelen deprem" ifadesi "17 Ağustos ve 12
Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen
depremler" olarak değiştirilmiştir.
17.1.2000 gün ve 23936 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 589 Sayılı Bazı
Kanun
ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin 7 inci maddesi ile; 14.9.1999
tarih ve 576 Sayılı Doğal Afetlerde
Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile
Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2
inci maddesinde yer alan "17.8.1999 tarihinde
meydana gelen doğal afet nedeniyle" ifadesi
"17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde

meydana gelen doğal afetler nedeniyle"
şeklinde
değiştirildiğinden,
12.11.1999
tarihinde Bolu İli ve civarında meydana gelen
deprem nedeniyle vergilerin ödeme süresinin
uzatılması da mümkün hale getirilmiştir.
21.1.2000 tarih ve 23940 (mükerrer)
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/7
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
6183 Sayılı Kanunun 4369 Sayılı Kanunla
değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden
aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan
gecikme zammı nispeti her ay için ayrı ayrı
uygulanmak üzere % 6 olarak belirlenmiştir.
02.12.2000 ve 24248 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/1555 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 6183
Sayılı Kanunun 4369 Sayılı Kanunla değişik 51
inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar
Kuruluna verilen yetkiye istinaden aynı
maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme
zammı nispeti her ay için ayrı ayrı uygulanmak
üzere %5 olarak belirlenmiştir.

3.3. Bakanlar Kurulu Kararları
21.1.2000 tarihli ve 23940 (mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan,
21.1.2000 tarih ve 2000/5 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Kanun değişikliğinden
önce yürürlükte olan Akaryakıt Tüketim
Vergisi oranları değiştirilmiştir.
1 Şubat 2000 tarihinden itibaren bu
Kararname ile belirlenen oranlar yerine 4503
Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile belirlenen
maktu tutarlar uygulanacaktır.

Katma Protokol'ün 19/2 maddesine
dayanılarak, 06.09.1996 tarih ve 96/8613
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gümrük
vergisi nispetleri belirlenen eşyada, Türk
Gümrük Tarifesi ile Topluluk Gümrük Tarifesi
arasında yapılması gereken % 15 lik dördüncü
uyuma ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
31.12.1999 tarih ve 23923 Sayılı Resmi Gazete'
de yayımlanan 23.12.1999 tarih ve 99/13795
Sayılı Karar ile 01.01.2000 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
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05.06.2000
tarihli
ve
24070
(mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan, 01.06.2000 tarih ve 2000/683
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt
Tüketim Vergisi oranları yeniden tespit
edilmiştir.
13.06.2000 tarihli ve 24078 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 09.06.2000
tarih ve 2000/709 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile "Fuel-Oil Çeşitleri" için belirlenen
Akaryakıt Tüketim Vergisi oranı yeniden tespit
edilmiştir.
16.06.2000
tarihli
ve
24081
(mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan, 15.06.2000 tarih ve 2000/728
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt
Tüketim Vergisi oranları yeniden tespit
edilmiştir.
27.06.2000 tarihli ve 24092 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 23.06.2000
tarih ve 2000/869 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi oranları
yeniden tespit edilmiştir.
04.07.2000
tarihli
ve
24099
(mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan, 04.07.2000 tarih ve 2000/872
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt
Tüketim Vergisi oranları yeniden tespit
edilmiştir.
Motorin ve Marine Diesel 01.07.2000
tarihinde, Kalorifer Yakıtı ise 04.07.2000
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
05.07.2000 gün ve 24100 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/867 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.12.1992
tarihli ve 92/3896 Sayılı Kararnamenin eki
Karara 21.12.1995 tarih ve 95/7612 Sayılı
Kararname ile eklenen IV sayılı listeye 2 nci
sıra eklenmiştir. Buna göre, 10.07.2000
tarihinden itibaren sıvılaştırılmış petrol gazının
(LPG) otogaz istasyonları tarafından teslimine
% 40 oranında katma değer vergisi
uygulanacaktır.

27.07.2000 tarihli ve 24122 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 12.07.2000
tarih ve 2000/977 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi
miktarları yeniden tespit edilmiştir.
Bu
Karar
yürürlüğe girmiştir.

08.07.2000

tarihinde

27.07.2000 tarihli ve 24122 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 24.07.2000
tarih ve 2000/978 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi
miktarları yeniden tespit edilmiştir.
Motorin ve Marine Diesel için
belirlenen tutarlar 20.07.2000 tarihinde, Benzin
çeşitleri için belirlenen tutarlar 25.07.2000
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
04.08.2000
tarihli
ve
24130
(mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan, 03.08.2000 tarih ve 2000/1026
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt
Tüketim Vergisi miktarları yeniden tespit
edilmiştir.
Bu karar 04.08.2000 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
17.08.2000 tarihli ve 24143 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 09.08.2000
tarih ve 2000/1041 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile
Akaryakıt Tüketim Vergisi
miktarları yeniden tespit edilmiştir.
Bu kararla benzin çeşitleri için
belirlenen tutarlar 09.08.2000 tarihinde,
gazyağı,motorin ve marine diesel için
belirlenen tutarlar 12.08.2000 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
23.08.2000 gün ve 24149 Sayılı Resmi
Gazete'de
yayımlanan
2000/1074
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3065
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun
değişik 29 uncu maddesinin (2) numaralı
fıkrası hükmü uyarınca, 1999 yılında indirimli
orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve
indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden
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1.000.000.000 (bir milyar) TL'yi aşan kısmın
iade edilmesi kararlaştırılmıştır.
29.08.2000 tarihli ve 24155 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 24.08.2000
tarih ve 2000/1165 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi
miktarları yeniden tespit edilmiştir.
Bu kararla kalorifer yakıtı için
belirlenen tutar 22.08.2000 tarihinde, gazyağı,
motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar
23.08.2000 tarihinde, fuel oil için belirlenen
25.08.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
14.09.2000 tarih ve 24170 (mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan,
02.09.2000 tarih ve 2000/1215 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt
Tüketim Vergisi miktarları yeniden tespit
edilmiştir.
Bu kararla kalorifer yakıtı için
belirlenen tutar 02.09.2000 tarihinde, gazyağı,
motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar
05.09.2000 tarihinde, benzin çeşitleri için
belirlenen tutarlar 06.09.2000 tarihinde ve fuel
oil için belirlenen tutar 07.09.2000 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
15.09.2000 gün ve 24171 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/1162 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile dahilde işleme ve
geçici kabul izin belgesi alan imalatçı
ihracatçılardan demir, çelik, otomotiv ve
otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyet
gösterenlere, dahilde işleme ve geçici kabul
rejimi kapsamında ihraç edilecek malların
üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde,
bu Kararın yayımını izleyen ay başından
itibaren, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı
fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre işlem
yapılması, kararlaştırılmıştır.
22.09.2000 gün ve 24178 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/1221 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.12.1992 tarih
ve ve 92/3896 Sayılı Kararnamenin eki Karara
ekli III ve IV Sayılı listeler değiştirilerek, 1600

santimetreküpün altındaki binek otomobilleri
ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
edilmiş diğer motorlu taşıtların teslimi % 25,
1600 santimetreküpün üzerindekilerin teslimi
ise % 40 oranında katma değer vergisine tabi
tutulmuştur.
Söz konusu Kararname ile I sayılı
listenin 7 inci sırası hükmü de değiştirilerek,
binek otomobillerinin yanı sıra, kar üzerinde
hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar, golf
sahalarında insan taşımada kullanılan özel
taşıtlar, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi
taşıtları, jipler, vb. diğer taşıtlar, motorlu
karavanlar, elektrik motorlu ve gaz motorlu
taşıtların kullanılmış olanlarında %1 oranında
vergilendirilmesi öngörülmüştür.
Aynı Kararname ile Finansal Kiralama
Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya
konu olan malların finansal kiralama
şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince
teslimi veya kiralanması işlemlerinde, III sayılı
liste kapsamındaki mallarda % 25, IV sayılı
liste kapsamındaki mallarda % 40, I, III, IV
sayılı listelerde sayılmayan kara nakil vasıtaları
için ise % 8 katma değer vergisi oranı
uygulanacağı açıklanmıştır.
04.11.2000 tarih ve 24220 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 02.11.2000
tarih ve 2000/1468 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının
1 nci maddesi ile akaryakıt
tüketim vergisi miktarları yeniden tespit
edilmiştir.
Bu kararın 1 inci maddesinde kalorifer
yakıtı için belirlenen tutarlar 12.10.2000
tarihinde, gazyağı için belirlenen tutar
14.10.2000 tarihinde, benzin çeşitleri, motorin
ve marine diesel için belirlenen tutarlar
17.10.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Aynı kararın 1 inci maddesinde motorin
ve marine diesel için belirlenen tutarlar
26.10.2000 tarihinden itibaren 125.150
TL/Litre, benzinler için belirlenen tutarlar
01.11.2000. tarihinden itibaren kurşunsuz
benzinde 263.000 TL/Litre, süper benzinde
269.750 TL/Litre, normal benzinde 254.250
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TL/Litre, kalorifer yakıtında 03.11.2000
tarihinden itibaren 10.403 TL/Kilogram olarak
uygulanmaktadır.

ve müteakip takvim yılı gelirlerine uygulanmak
üzere, günde (730.000), ayda (21.900.000),
yılda (262.800.000) lira olarak,

02.12.2000 tarih ve 24248 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/1591
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğe
konulması Bakanlar Kurulunca 07.11.2000
tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karaname ile
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine
göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle
ilgili olarak 12.01.1995 tarih ve 6430 Sayılı
kararnamenin eki kararın 1 inci maddesinin
birici fıkrasında yer alan parantez içi hüküm,
(Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç)
şeklinde değiştirilmiştir.

Özel indirim tutarları, Adıyaman,
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,
Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve
Van İllerinde günde (1.020.000), ayda
(30.600.000), yılda (367.200.000) lira olarak,
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 inci
maddesinde yer alan yıllık kira bedeli ile 48
inci maddesinde yer alan yıllık alım-satım ve
yıllık iş hasılatı tutarları yeniden tesbit
edilmiştir.

08.12.2000 tarihli ve 24254 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 30.11.2000
tarihli ve 2000/1694 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi
matrahlarının hesabında artış oranının % 30
olarak uygulanması karara bağlanmıştır.
08.12.2000 tarihli ve 24254 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 30.11.2000
tarihli ve 2000/1695 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumlarından
emekli maaşı alan veya bunlardan kendileri
üzerine kayıtlı meskeni olmayanların eşleri ile
şehit dul ve yetimler ve gazilere ait tek
meskenin bina vergisi oranının 2001 yılında
sıfır olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.
08.12.2000 tarih ve 24254 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/1689
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 Sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde
yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına
ilişkin tutar, 2001 takvim yılında uygulanmak
üzere 700.000.000 lira olarak, 193 Sayılı 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 yemek bedeline ilişkin
istisna tutarı 2001 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere 2.350.000 lira olarak, 193
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci
maddesinde yer alan özel indirim tutarları 2001

08.12.2000 gün ve 24254 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/1699 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Artış oranı % 75
olarak belirlenen taşıtlardan LPG yakıtı
kullanan için Motorlu Taşıtlar Vergisinin,
950 kg-ve daha aşağısı için
951-1200 kg'a kadar
1201-1600 kg'a kadar
1601-1800 kg'a kadar
1801 kg ve daha yukarısı için

4 kat,
2,7 kat,
1,7 kat,
0,7 kat,
0,5 kat,

ayrıca
ilave
belirtilmiştir.

uygulanacağı

edilerek

11.12.2000 ve 24257 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/1693 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve
hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi
oranlarının tesbitine ilişkin 22.12.1992 tarihli
ve 92/3896 Sayılı Kararnamenin eki III Sayılı
listenin B bölümünün 3 üncü sırası "GSM cep
telefonu işletmecileri tarafından verilenler hariç
olmak üzere her türlü telekomünikasyon
(altyapı tesisi
ve işletilmesi dahil)
hizmetleri" şeklinde değiştirilmek suretiyle
sözkonusu hizmetlere % 25 oranında katma
değer vergisi uygulanması kabul edilmiştir.
Diğer taraftan sözkonusu Karaname,
92/3896 Sayılı Kararnamenin eki II Sayılı
listenin B bölümünün 1 inci sırasını
yürürlükten
kaldırılmış
olup,
doğalgaz
teslimlerinin önceden % 8 olan katma değer
vergisi oranı % 17'ye yükseltilmiştir.
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11.12.2000 gün ve 24257 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2000/1697 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Usul
Kanununda yer alan maktu had ve miktarlar
artırılmıştır.
31.12.2000 tarih ve 24274 (Mükerrer)
Sayılı
Resmi
Gazete'de
yayımlanan,
13.12.2000 tarih ve 2000/1798 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi
ile akaryakıt tüketim vergisi miktarları yeniden
tesbit edilmiştir.
31.12.2000 tarih ve 2000/1798 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 2 inci maddesi ile
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen
Kasım 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir

önceki aya göre meydana gelen değişim
oranında akaryakıt tüketim vergisi miktarları
yeniden tespit edilmiştir.
31.12.2000 tarih ve 2000/1798 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile
akaryakıt tüketim vergisi miktarları yeniden
tespit edilmiştir.
Bu kararın 1 inci maddesinde kalorifer
yakıtı için belirlenen tutar 22.12.2000 tarihinde,
gazyağı için belirlenen tutar 02.12.2000
tarihinde, 2 inci maddesinde belirlenen tutarla
ise 04.12.2000 tarihinde, 3 üncü maddesinde
benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar
06.12.2000 tarihinde, marine diesel ve kalorifer
yakıtı da 08.12.2000 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

3.4. Tebliğler
12.01.2000 tarih ve 23931 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları
Kullanmaları
Mecburiyeti
Hakkında Kanun’la ilgili 56 Seri No.lu
Genel Tebliği çıkartılmıştır.
19.01.2000 gün ve 23938 Sayılı Resmi
Gazete' de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
283 Numaralı Genel Tebliği ile 1999 yılı için
yapılacak değerlemelere esas olmak üzere aynı
Kanunun 280 inci maddesinin 2 inci ve 3 üncü
fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak
tespit edilen kurlar açıklanmıştır.
21.01.2000 tarihli ve 23940 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 73 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde;
1- Teminat ve inceleme raporu
aranmaksızın iade yapılmasına imkan veren
sınırlar;
İhracat istisnası ve ihraç kaydıyla
yapılan teslimler için 2 Milyar liraya, Transit
ve uluslararası taşımacılık işlerinde 500 Milyon
liraya, Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 200
Milyon liraya

yükseltilmiştir.
Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz
karşılığı
yapılan
satışlarda
istisna
uygulanabilmesi için, yapılan alımların en az
250 Milyon lira olması hususuna da aynı
Tebliğde yer verilmiştir.
2- İndirimli teminat uygulamasından
yararlanacak imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların
taşımaları gereken şartlar arasında yer alan
ödenmiş sermaye toplamı ile gayrimenkuller
hariç son bilançoda kayıtlı amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin amortisman düşülmeden
önceki toplam değerlerine ilişkin sınır 300
Milyon liradan, 40 Milyar liraya yükseltilmiş,
01.07.2000 tarihinde bu değerleri taşımayan
mükelleflerin bu tarihten sonraki dönemlere ait
iade
taleplerinde
indirimli
teminat
uygulamasından
yararlanamayacakları
açıklanmıştır.
Aynı
bölümde,
kapasite
raporunda işletme muhasebe müdürünün imzası
bulunması şartı da kaldırılarak, bu uygulamanın
Tebliğin yayım tarihine (21.01.2000) kadar
sonuçlanmayan iade talepleri için de geçerli
olacağı belirtilmiştir.
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3- İndirimli teminat uygulamasından
yararlanabilmesi için gerekli şartlarıtaşıyan
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerinin katma değer vergisi iade
teleplerinde teminat oranı % 5'e indirilmiştir.
4- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve
Sektörel Dış Ticaret firmalarının mal ve hizmet
satın aldığı mükellefler arasında sahte veya
muhteviyatı
itibariyle
yanıltıcı
belge
düzenlediği veya kullandığı konusunda
haklarında rapor veya tespit olanlar bulunması
halinde, bu mükelleflerden yapılan alımlara
isabet eden katma değer vergisinin dört kat
teminat karşılığı yerine getirileceği açıklanmış,
olumlu raporun tanımı yeniden yapılmıştır.
5Kuzey
Atlantik
Anlaşması
Teşkilatı'na istisna kapsamında iş yapan
mükelleflerin katma değer vergisi iade
taleplerinin mutlaka Bakanlığımız Merkezi
Denetim
Elemanlarınca
incelenmesi
uygulamasından vazgeçilmiştir.
6Basit
usulde
vergilendirilen
mükelleflerin tevkifat kapsamına giren mal ve
hizmet alımlarında tevkifat yapmayacakları,
kendilerinin bu kapsamdaki teslim ve
hizmetlerinde tevkifat yapacakları hususuna da
Tebliğ de yer verilmiştir.
7- 13.12.1999 tarihinden geçerli olmak
üzere
yapılan
oran
değişikliklerinin
Aralık/1999 dönemi beyannamesine ne şekilde
yansıtılacağı
konusunda
açıklamalar
yapılmıştır. 25.01.2000 gün ve 23944 Sayılı
Resmi Gazete de yayımlanan 408 Seri No'lu
Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 Sayılı
Kanunun 51 nci maddesi uyarınca amme
alacağının
ödeme
müddeti
içerisinde
ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden
itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı her
ay için ayrı ayrı % 6 olarak belirlenmiştir. 409
Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği ile de, 6183
Sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil
edilecek amme alacaklarına uygulanacak tecil
faizi oranı yıllık % 48 olarak belirlenmiştir.
25.01.2000 gün ve 23944 Sayılı Resmi
Gazete' de yayımlanan 66 Seri No.lu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kurumlar
vergisi mükelleflerinin 1999 yılı kazançları için
gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas
alınacak indirim oranı % 46,1 olarak tespit
edilmiştir. Bu durumda tespit edilen orana göre
mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara
ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (% 46,1 x
% 25 =) % 11,5' ini kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate alacaklardır.
30.01.2000 tarihli ve 23949 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan, 4 Seri Nolu
Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile
4503 Sayılı Kanunla ATV Kanununda yapılan
değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
05.02.2000 tarih ve 23955 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu 284 Sıra Numaralı Genel Tebliği
ile; 27 01 2000 tarihli ve 4503 Sayılı Kanunun
10 uncu maddesiyle Vergi Usul Kanununa
eklenen
geçici
24
üncü
maddenin
uygulanmasına ilişkin usuller belirlenmektedir.
4503 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle
Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 24 üncü
madde ile, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999
tarihlerinde meydana gelen depremlerin etkili
olduğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren
kişilerle iktisadi ve ticari ilişkide bulunan
mükelleflerin alacaklarının tahsilinde ortaya
çıkan imkansızlıklar nedeniyle, bu nitelikteki
alacakların tevsikiyle ilgili olarak Vergi Usul
Kanununun 322 ve 323 üncü maddelerinde
belirtilen şartlar bu olaya münhasır olmak üzere
hafifletilmekte ve felaket bölgesindeki
mükelleflerden alacağı olan mükelleflere,
belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde
alacağın tahsili amacıyla borçlunun dava
edilmesi veya icra yoluyla takibine gerek
kalmaksızın alacaklarını şüpheli veya değersiz
alacak yazabilme imkanı getirilmektedir.
Ayrıca, söz konusu genel tebliğ ile
Vergi Usul Kanununun 322 ve 323 üncü
maddelerinde yer alan "kanaat verici vesika"
kavramı genişletilmektedir. 06.02.2000 tarih
ve 23956 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
231 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
kurumların karlarını sermayeye eklemeleri
halinde kar payı elde eden gerçek kişiler
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tarafından
beyan
edilip
edilmeyeceği
konusunda açıklamalar yapılmıştır.
06.02.2000 tarih ve 23956 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 67 Seri No.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile vergi
kanunlarında yapılan bazı değişikliklerle,
tereddüt edilen bazı kanunlarla ilgili hususlarda
açıklamalar yapılmıştır. Bu hususlar; İstisnalara
ilişkin değişiklikler, indirilecek giderlerle ilgili
değişlikler, bağış ve yardımlarla ilgili
düzenlemeler, Taşıt Araçları Gider ve
Amortismanları ile ilgilidir.
Kurumlar vergisi oranı, 1999 yılı
kazançlarına uygulanmaya başlamak üzere %
30 olarak belirlenmiş, asgari kurumlar vergisi
uygulaması kaldırılmıştır.
Kurum kazançları üzerinden yapılan
stopaj ve kar paylarının beyan şekli
açıklanmıştır.
Gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin
elden çıkarılmasından doğan kazançlarla veya
üretim tesislerinin ayni sermaye olarak
konmasından doğan kazançlarla ilgili istisnanın
süresi 21.12.2002 tarihine kadar olmak üzere
yeniden düzenlenmiştir.
Emisyon Primlerinde Stopaj; anonim
şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini
arttırdıkları
sırada
çıkardıkları
hisse
senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar gelir
vergisi stopajına tabi değildir açıklaması
yapılmıştır.
Repo, ters repo işlemlerinde ve vadeli
mevduat hesaplarında değerleme gününe kadar
oluşan faiz tutarlarının, ticari kazancın
tespitinde
dikkate
alınıp
alınmayacağı
konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
Menkul Kıymetlerin değerlemesinde
Borsa rayicinin esas alınacağı, borsada
oluşturulan
rayicin
muvazaalı
olduğu
anlaşılırsa Vergi Usul Kanununa göre gerekli
tarhiyatın yapılacağı açıklanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28
inci maddesi uygulaması,iştirak ilişkisi bulunan
kurumlarda devir sonucu oluşacak sermaye
tutarı, devir halinde kurumlar ve stopaj
beyannamelerini verme ve vergileri ödeme
süreleri devir halinde yapılacak bazı vergisel
işlemler olarak açıklanmıştır.
Ar-Ge Harcamaları ile ilgili incelemeyi
yapacak kuruma ödenecek tutar belirlenmiştir.
11.03.2000 tarih ve 23990 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 410 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
ile, 29.01.2000 tarih ve 23948 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
27.01.2000 tarihli ve 4502 Sayılı Kanunun 13
üncü maddesi ile 406 Sayılı Telgraf ve Telefon
Kanununa eklenen Ek Madde 25 gereğince;
1- 29.01.2000 tarihinden itibaren
telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak
abone veya kullanıcılara tahsis edilen numara
ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları
amme alacakları nedeniyle yapılan takipler
sırasında haczedilemeyeceği,
2- Daha evvel haczedilen bu hakların
29.02.2000 tarihi itibariyle paraya çevrilmemiş
olması halinde, anılan Kanun gereği hak
sahibinin
sözleşmesi
feshedileceğinden,
hacizlerin hükümsüz hale geleceği ve hakların
satılarak paraya çevrilemeyeceği,
3- Anılan Kanunun telekomünikasyon
cihazlarının haczine engel teşkil etmediği; bu
cihazların 6183 Sayılı Kanunun menkul
malların haczine ilişkin hükümlerine göre
haczedilerek paraya çevrilmesinin mümkün
bulunduğu, bununla birlikte, günümüzde bu
cihazların borçluların ticari, sınai ve mesleki
faaliyetlerinin devamı bakımından arz ettiği
önem dikkate alınarak, borçlunun haczedilecek
başkaca mallarının bulunmaması ve amme
alacağının zamanaşımına uğramak üzere olması
gibi zorunlu haller dışında haczi cihetine
gidilmemesi gerektiği açıklanmıştır.
23.03.2000 tarih ve 23998 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 232 Seri No.lu
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Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 1999-2002
yılları arasında hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından
doğan
gelirlerin
vergilendirilmesine
ilişkin
açıklamalar
yapılmıştır.

olayın
özelliği
gereği
Bakanlığımıza
gönderilmesi gereken raporlar dışındaki
raporlar ile Bakanlığımıza gönderilen "Yeminli
Mali Muşavirlik Tasdik Raporu Bilgi Formu"
uygulamasına da son verilmiştir.

07.04.2000 tarih ve 24013 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2000
yılı ve müteakip yıllarda verilecek bilgi
formlarının (Form A, Form B ve Form C);
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri
tarafından Haziran ayı Katma Değer Vergisi
Beyannamesi ile birlikte Temmuz ayının 25
inci günü akşamına kadar, kendisine özel hesap
dönemi tayin olunan Kurumlar Vergisi
mükellefleri tarafından Kurumlar Vergisi
beyannamesinin verildiği aya ilişkin Katma
Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte ilgili
ayın 25 inci günü akşamına kadar, Gelir
Vergisi mükelleflerinden üç ayda bir Katma
Değer
Vergisi
beyannamesi
vermek
mecburiyetinde bulunan ve işletme hesabı
esasına göre defter tutan mükellefler tarafından
ise Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin Katma
Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte
Temmuz ayının 25 inci günü akşamına kadar
Katma Değer Vergisi bakımından bağlı
bulundukları
vergi
dairesine
verilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.

15.06.2000 tarih ve 24080 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 233 Seri No.lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ücretin safi
tutarının hesaplanmasında gayrisafi tutardan
indirim konusu yapılan sosyal sigorta prim
tutarlarının alt ve üst sınırlarının 4571 Sayılı
Kanunla değişmesi nedeniyle, yapılacak
mahsup ve düzeltme işlemlerine yönelik
açıklamalar yapılmıştır.

09.04.2000 tarih ve 24015 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu 26 Sıra No.lu
Genel Tebliği ile Bakanlığımızca muhtelif
tarihlerde yayınlanan Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel
Tebliğlerinde, vergi dairelerine yeminli mali
müşavirler tarafından teslim edilen birer
örneğinin
Defterdarlıklar
aracılığıyla
Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü)
gönderilmesi gereken tasdik raporlarının
bundan böyle vergi dairelerince mükellef
dosyasında
muhafaza
edileceği,
ayrıca
Bakanlığımıza gönderilmesi özel olarak
istenilen raporlar ile vakıflara vergi muafiyeti
tanınması için düzenlenen tasdik raporları gibi

Ayrıca söz konusu tebliğde, teminat
aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade
edilecek gelir ve kurumlar vergisi miktarları ile
yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve
taşımacılık
faaliyetlerinde
bulunan
mükelleflerin bu işleri ile ilgili olarak
belgelendirmedikleri giderlerine karşılık olmak
üzere getirilen götürü gider uygulamasına
ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
20.06.2000 tarih ve 24085 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 234 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile basit usule tabi
mükelleflerin belge düzeni ve zirai kazançlarda
gelir vergisi ödeme süresine ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.
17.07.2000 tarih ve 24112 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 235 Seri No.lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ücretin safi
değerinin tespitinde indirim konusu yapılan
şahıs sigorta primleri için tavan teşkil eden
kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına
hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim ve
aidatın aylık tutarının belirlenmesinde; işsizlik
sigortası kapsamındaki ücretliler bakımından,
Sosyal Sigortalar Kurumuna diğer
sigorta kolları için ödenen prim tutarları ile
birlikte % 2 oranında işsizlik sigortası çalışan
payının da dikkate alınmasına yönelik
açıklamalar yapılmıştır.
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Ayrıca, söz konusu tebliğde yatırım
indirimi uygulamasına ilişkin olarak aşağıda
belirtilen açıklamalar yapılmıştır.
1- Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış
yatırımlarda,
yatırım
indiriminden
yararlanabilecek
iktisadi
kıymetlerin
kullanılabilmesi için gerekli olan ve belgeye
ekli global listede yer alan bilgisayar
programları için yapılan harcamalara yatırım
indirimi uygulaması mümkündür.
2- Gelir Vergisi Kanununun Ek 5 inci
maddesi hükmü uyarınca yatırım indiriminden
kısmen faydalanılmış veya hiç faydalanılmamış
aktif değerlerin kısmen veya tamamen bir
finansal kiralama şirketince bir başkasına
kiralanması durumunda, yasal koşulların
taşınması kaydıyla, yatırım malının daha
önceki
yatırımcı
tarafından
kullanılıp
kullanılmadığına
bakılmaksızın
finansal
kiralama şirketi bakiye yatırım indiriminden
yararlanabilir.
22.07.2000 tarih ve 24117 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2000
yılının birinci altı aylık geçici vergi döneminde
uygulanacak yeniden değerleme oranı %29,2
(yüzde yirmi dokuz virgül iki) olarak tespit
edilmiştir.
29.07.2000 tarih ve 24124 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 68 Seri No.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile tespit
edilen orana göre mükellefler kullandıkları
yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet
unsurlarının (% 73.3 x % 25 =) % 18.3’ünü
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
alacakları açıklanmıştır.
05.08.2000 tarih ve 24131 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 236 Seri No'lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ücretin safi
değerinin tespitinde indirim konusu yapılan
sigorta prim tutarı üst sınırının artırılmasına
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlük
tarihinin değiştirilmesi nedeniyle, yapılacak
mahsup ve düzeltme işlemlerine yönelik

açıklamalar yapılmıştır.
09.08.2000 tarih ve 24135 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 3505 Sayılı
Kanunun 5 Seri No'lu Genel Tebliğinde
İhracat ve Yatırımlarda Damga vergisi ve Harç
İstisnası Uygulaması Hakkında (4) Seri No'lu
Tebliğ ile ilgili olarak gerek mevzuatta gerek
uygulamada meydana gelen değişikliklere
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
14.09.2000 tarih ve 24170 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri Nolu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile
indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması,
iade uygulamasının kapsamı ve ait olduğu
dönem, iade tutarının hesaplanması ile teşvik
belgeli makina teçhizat teslimlerinde istisna
uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
23.09.2000 tarih ve 24179 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 75 Seri Nolu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile
dahilde işleme ve geçici kabul rejimi
kapsamında ihraç edilecek malların imalinde
kullanılan maddelerin tesliminde tecil terkin
uygulaması
konusunda
Bakanlığımızca
belirlenen usul ve esaslar açıklanmıştır.
Aynı
tarihli
Resmi
Gazete'de
yayımlanan 76 Seri Nolu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliği ile de indirimli orana
tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve yıl
içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen
vergilerin mükelleflere iadesi konusunda ek
açıklamalar yapılmıştır.
19.10.2000 gün ve 24205 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
287 Sıra No.lu Genel Tebliği ile 2000 yılının
9 aylık Geçici Vergi döneminde amortismana
tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme
oranı % 33,2 olarak tespit edilmiştir.
03.11.2000 tarih ve 24219 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri No.lu
Kurumlar vergisi Genel Tebliği ile Türk
Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin
İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek
Kazançların, Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi
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olmayacağı Gelir ve Kurumlar vergisinden
istisna edilen bu kazançların Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı
bendinin (b) alt bendine göre tevkifata da tabi
tutulmayacağı açıklanmıştır.
Aynı tebliğde, münhasıran 4490 Sayılı
Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi
Siciline kayıtlı gemilerde çalışan gemi
adamlarına ödenen ücretler gelir vergisi ve
fondan müstesna olacaktır. Gemi işletmeciliği
yapan firmanın gemide çalışan personeli
dışındaki personeline ödenen ücretlerin bu
istisnadan yararlanamayacağı açıklanmıştır.
Öte yandan, Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerinin 2000 yılı Temmuz-Eylül
geçici vergi dönemi 9 aylık kazançlarının
tespitinde
gider indirimi kısıtlaması
uygulamasına esas alınacak indirim oranı %
62.8 olarak tespit edilmiştir.
Bu durumda, tespit edilen orana göre
mükellefler kullandıkları yabancı kaynaklara
ilişkin gider ve maliyet unsurlarını (% 62.8 x %
25=) % 15.7 kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate alacaklardır.
01.12.2000 tarih ve 24247 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 77 Seri No'lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde;
Tecil-Terkin
Uygulaması,
Gümrük
Beyannamesinin Teyidi, Teminat Çözümüne
Ait
Yeminli
Mali
Müşavir
Raporu
Düzenlenmesi ile Tekstil ve Konfeksiyon
Sektöründeki Fason İşlerle İlgili Tevkifat
Uygulamasında Mahsuben İade konularında
açıklamalar yapılmıştır.
02.12.2000 tarih ve 24248 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 237 Seri No'lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile 4369 Sayılı
Kanunla değiştirilen 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 53 üncü maddesinin son fıkrasına
göre, çiftçilerin avans, kredi,sübvansiyon, prim
gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından
yararlanabilmeleri için ilgili mevzuatta
belirtilen şartların yanısıra; "Vergi Usul
Kanununun
belge
düzenine
ilişkin
yükümlülüklerine uyma" ve "Çiftçi belgesi"

alma zorunluluğu
yapılmıştır.

ile

ilgili

açıklamalar

02.12.2000 tarih ve 24268 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 238 Seri No'lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi
Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve
2000 yılında elde edilen mesken kira gelirleri
için istisna tutarının 630 milyon lira olarak
uygulanacağı,
23/8 inci maddede yer alan hizmet
erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı
dışında kalan yerlerde yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna
tutarının yeniden tespit edilmesine,
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci
maddesinde yer alan özel indirim tutarlarının
01.01.2001 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere yeniden belirlenmesine,
Gelir Vergisi Kanununun ek 2 inci
maddesinde yer alan teşvik belgeli yatırımlara
ait en az yatırım tutarlarının 01.01.2001
tarihinden itibaren ticari ve sınai yatırımlar için
120 milyar, zirai yatırımlar için 24 milyar lira
olarak belirlenmesine,
Basit usule tabi mükelleflerin belge
düzeni ve kıyaslamada esas alınacak götürü safi
kazanç tutarlarının belirlenmesi ile 193 Sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 47 inci maddesinin 2
numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli
toplamına ilişkin tutarlar ve 48 inci maddesinde
yer alan hadlere, Gelir Vergisi Kanununun 103
üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin,
2001 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere
yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.
06.12.2000 tarih ve 24252 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri No.lu
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Genel Tebliği ile Bakanlığımıza
verilen yetkiye dayanılarak tasdike konu hesap
ve işlemlerin doğrulanması ile ilgili defter ve
belgelerin yeminli mali müşavirlere tetkik
amacıyla ibraz edilmesi ve karşıt incelemeler
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konusunda
yapılmıştır.

düzenleme

ve

açıklamalar

06.12.2000 tarih ve 24252 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi
Usul Kanununun 148 ve 149 uncu
maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
dayanılarak bağlı oldukları odanın çalışanlar
listesine kayıtlı yeminli mali müşavirler için bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren belirli
esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme
yükümlülüğü getirilmiştir.
06.12.2000 gün ve 24252 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 411 Seri No'lu
Tahsilat Genel Tebliğ ile 6183 Sayılı
Kanunun 51 inci maddesi uyarınca amme
alacağının
ödeme
müddeti
içerisinde
ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden
itibaren her ay için ayrı ayrı %5 olarak
belirlenen gecikme zammının uygulama
esasları açıklanmıştır.
08.12.2000 gün ve 24254 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
288 Sıra No'lu Genel Tebliği ile yeniden
değerleme oranı 2000 yılı için % 56,0 (elli altı
virgül sıfır) olarak tespit edilmiştir.
10.12.2000 gün ve 24256 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 210 Sayılı Değerli
Kağıtlar Kanunu 18 Seri No'lu Genel Tebliğ
ile 210 Sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar
tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri
01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere artırılmıştır.
19.12.2000 gün ve 24265 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
289 Sıra No'lu Genel Tebliği ile Vergi Usul
Kanununun 177 maddesinde yer alan 2001
yılında tutulacak defterlerin tayininde dikkate
alınacak hadler ile 252 nci maddesinde hükme
bağlanan muhtarların karne tasdikinde aldıkları
harç miktarları açıklanmıştır.

21.12.2000 gün ve 24267 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunun
290 Sıra No'lu Genel Tebliği ile uzlaşma
komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi
miktarı belirlenmekte, ayrıca uzlaşma konusu
olabilecek
vergi
ve
cezalara
açıklık
getirilmektedir.
21.12.2000 gün ve 24267 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
291 Sıra No'lu Genel Tebliğ ile
defterdarlıklara tanınan Danıştay nezdinde
temyiz yetkisine ilişkin limit 50 milyar liraya
yükseltilmiştir.
21.12.2000 gün ve 24267 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal
Vergisi Kanunu 31 Seri No'lu Genel Tebliğ
ile 01.01.2001 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4
üncü maddesinde yer alan maktu istisna
miktarları ile 16'ncı maddesinde yer alan ve
2000 yılında uygulanan matrah dilim
tutarlarının 2000 yılı için belirlenen yeniden
değerleme
oranında
artırılmış
tutarları
açıklanmıştır.
21.12.2000 tarih ve 24267 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi
Kanunu 29 Seri No'lu Genel Tebliğ ile 2001
yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarının
hesabında artış oranının % 30 olarak
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
açıklanmıştır.
21.12.2000 tarih ve 24267 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye
Gelirleri Kanunu 27 Seri No'lu Genel
Tebliği ile 2001 yılında katı atıklar için
uygulanması gereken aylık çevre temizlik
vergisine ilişkin tutarlar açıklanmıştır.
21.12.2000 gün 24267 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 412 Seri No'lu
Tahsilat Genel Tebliğ ile 6183 Sayılı
Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil
edilecek amme alacaklarına uygulanacak tecil
faizi oranı yıllık %36 olarak belirlenmiştir.
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22.12.2000 gün ve 24268 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 492 Sayılı Harçlar
Kanunu 37 Seri No'lu Genel Tebliğ ile
Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçların
yeniden değerleme oranında, nispi harçların
Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 50 nispetinde
artırıldığı, ayrıca Kanuna bağlı (6) ve (9) Sayılı
tarifelerde yer alan harçların yeniden
değerleme oranı tatbik edilmek suretiyle
hesaplanacak 2001 yılı tutarlarının, bir kat
artırımlı uygulanacağı duyurulmuştur.
22.12.2000 gün ve 24268 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 17 Seri No'lu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile
197
Sayılı
Motorlu
Taşıtlar
Vergisi
Kanununun 3946 Sayılı Kanunun 35 inci
maddesi ve 4605 Sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki
yetkiye istinaden, bu Kanunun 5 ve 6 ıncı
maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV)
Sayılı tarifedeki vergi miktarları 30.11.2000
tarihli ve 2000/1699 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile % 75 oranında artırılmış ve LPG
yakıtı kullanan taşıtlar ile kullanım amaçları da
dikkate alınarak 2001 yılı için ödenecek
motorlu taşıtlar vergisi belirlenmiştir.
22.12.2000 tarih ve 24268 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Seri No'lu
Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliğinde, 1318
Sayılı Finansman Kanununun 3946 Sayılı
Kanunun 34 üncü maddesi ve 4605 Sayılı
Kanunun 2 inci maddesi ile değiştirilen taşıt
alım vergisi ile ilgili 10 uncu maddesindeki
yetkiye istinaden, 30.11.2000 tarihli ve
2000/1692 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %
60 oranında artırılan ve bu Kanunun 4, 5 ve 6
ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve
(V) sayılı tarifedeki vergi miktarları
belirtilmiştir.
22.12.2000 tarih ve 24268 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 239 Seri No'lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ve 4605 Sayılı Kanun
ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58

inci madde ile getirilen hayat standardı esasına
ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
22.12.2000 tarih ve 24268 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 78 Seri No'lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde,
indirimli teminat uygulamasından yararlanan
mükelleflerin
iade
taleplerinin
sonuçlandırılması ile ilgili açıklamalar
yapılmıştır.
22.12.2000 tarih ve 24268 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi
Kanunu 30 Seri No'lu Genel Tebliğ ile 1319
Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 10 uncu
maddesine
istinaden
Bakanlığımız
ile
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca müştereken
tespit edilen ve 2001 yılında uygulanacak Bina
Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine
İlişkin Cetvel yayımlanmıştır.
22.12.2000 gün ve 24268 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 488 Sayılı Damga
Vergisi Kanunu 38 Seri No'lu Genel Tebliğ
ile Kanuna ekli (1) Sayılı tabloda yer alan
maktu vergi miktarları ile Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır
yeniden değerleme oranında (% 56)
artırılmıştır.
23.12.2000 tarih ve 24269 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 240 Seri No'lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile 2000 takvim yılında
elde edilen menkul sermaye iratlarının
vergilendirilmesi
konusunda
açıklamalar
yapılmıştır.
23.12.2000 tarih ve 24269 Sayılı Resmi
Gazede'de yayımlanan 79 Seri No'lu Katma
Değer Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı
devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik
ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım
kurumlarınca Katma Değer Vergisi Kanununun
17/1 maddesinde belirtilen kurum ve
kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim
ve hizmetle istisna uygulamasının usul ve
esaslarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
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3.5. İç Genelgeler
20.1.2000 gün ve 2000/1 Sayılı
Tahsilat İç Genelgesi ile "17.8.1999 gün ve
12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve
Civarında Meydana Gelen Depremin Yol
Açtığı
Ekonomik
Kayıpları
Gidermek
Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun" ile getirilen ek gelir ve ek
kurumlar, ek emlak, ek motorlu taşıtlar, özel
iletişim ve özel işlem vergilerinden olan
alacakların hiçbir şekilde tecil edilemeyeceği
belirtilmiştir.
2000/1 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesi ile uygulamada meydana gelen
aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.
2000/1 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve
Koordinasyon İç Genelgesi çıkarılmıştır.
26.01.2000 gün ve 2000/2 Sayılı
Tahsilat İç Genelgesi ile Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu primlerinden geri alınması
gereken tutarlara, ilgilisine ödendiği tarihten
6183 Sayılı Kanunun 37 inci maddesine göre
verilen 1 aylık ödeme süresinin sonuna kadar
geçen süre için hesaplanan gecikme zammının
kanuni dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle
Danıştay’ca iptal edildiği gözönüne alınarak
sözkonusu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
primlerine bu süre için uygulanan (vade öncesi)
gecikme zamlarının takip ve tahsilinden
vazgeçilmesi, gecikme zamlarından daha önce
tahsil edilmiş olanların ise 6183 Sayılı
Kanunun 23 üncü maddesi de gözönüne
alınarak ilgilinin talebi halinde red ve iade
olunacağı belirtilmiştir.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
01.02.2000 gün ve 2000/1 Seri No.lu İç
Genelgesinde, veraset ve intikal vergisi
beyannamesini veren mükelleflerin sonradan
beyan dışı kaldığını anladıkları malları için
idarece beyana davet edilmeden kendi
rızalarıyla veya beyana çağrı ile tanınan ek süre
içinde ek beyanname ile beyanda bulunmaları
halinde, yapılan veraset ve intikal vergisi

tarhiyatına ceza uygulanmayacağı ve gecikme
faizi aranmayacağı hususları açıklanmıştır.
03.02.2000 gün ve 2000/2 Sıra No.lu
Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç
Genelgesi ile vergi kanunlarına göre yapılacak
iadelerde uyulacak esaslar ve vergi kanunlarına
göre yapılacak iadelerle ilgili hadler
belirlenmiştir.
10.02.2000 gün ve 2000/1 Seri No.lu
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İç
Genelgesinde,
bankaların
müşterilerine
kullandırdıkları kredilerle ilgili olarak tahakkuk
ettirilen faizler üzerinden hesaplanan banka ve
sigorta muameleleri vergisini ödedikten sonra,
bankalarca müşteri lehine faiz indirimine
gidilmesi veya yanlışlıkla fazla uygulanan faiz
oranının indirilmesi gibi nedenlerle daha önce
ödenen banka ve sigorta muameleleri
vergisinin düzeltilmesine yönelik bankalarca
talepte bulunulması ve bu hususun idarece
tespiti halinde, daha önce beyan edilerek
ödenen
vergilerin
düzeltme
hükümleri
çerçevesinde düzeltilerek iade edilmesine
ilişkin hususlar açıklanmıştır.
18.02.2000 gün ve 2000/1 Sıra No.lu
İç Genelge ile vergi beyannamelerinin Serbest
Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerce
İmzalanması
hakkında
29.06.1997 gün ve 23034 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Sıra
No.lu "Vergi Beyannamelerinin Serbest
Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel
Tebliğ"in uygulanmasına yönelik olarak 1998
ve 1999 yıllarına ilişkin olarak aktif toplamları
ve net satışlar toplamı belli tutarları aşmayan
mükellefler hakkında yeniden değerleme
oranlarında
limitler
belirlenmiş
olup,
beyannamelerini
meslek
mensuplarına
imzalatmayan mükellefler ile beyannameleri
mzalamayan meslek mensupları hakkında
yapılacak işlemlere açıklık getirilmiştir.
29.02.2000 gün ve 2000/2 Sıra No.lu
Uygulama İç Genelgesi ile, 2000 Mali Yılı
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Bütçe Kanununun "Devlet Hesaplarında Yer
Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar"
başlıklı 59 uncu maddesinde, Devletin,
mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları
da dahil olmak üzere her türlü gelir ve
giderlerin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile
emanetlerin alınıp geri verilmesinde Devlet
kayıtlarında,
Kanunlarında
ve
diğer
mevzuatların da belirtilmiş tutar ve oranlar
değişmemek şartıyla 10.000.- liranın altındaki
tutarların dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Damga Vergi Kanunu 03.04.2000
tarih ve 14779 Sayılı 2000/1 Sıra No.lu İç
Genelgesi ile Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü tarafından basılan ve
tedavüle çıkarılan 250.000 TL. ve 500.000 TL.
kupürlü
damga
pullarının
özellikleri
belirtilmiştir.
Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanunu 06.04.2000 gün ve 15505
Sayılı 2000/1 Sıra No.lu İç Genelgesinde taşıt
alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi
uygulamalarında esas alınmak üzere tespit
edilmiş olan 2000 model taşıtların net ağırlık
listeleri belirlenmiştir.
Vergi Usul Kanunu 10.04.2000 gün ve
2000/1 Sayılı İç Genelgesinde defterdarlıklar
ile matbaa işletmeleri arasında yapılan anlaşma
örneklerinin defterdarlıklarda saklanması ve ilk
defa anlaşma yapılan, anlaşması yenilenen veya
anlaşması fesh edilen matbaaların Sayısal
bilgilerinin takvim yılının birinci ayının son
gününe kadar Bakanlığımıza gönderilmesi
hususunda açıklama yapılmıştır.
27.04.2000 tarihli ve 2000/1 Seri No.lu
Kurumlar Vergisi İç Genelgesi ile yatırım
fonlarının portföy işletmeciliği nedeniyle elde
etmiş oldukları gelirler üzerinden kesilen
vergilerin Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü
maddesinin 6 numaralı bendinin (a) alt bendine
göre yapılan vergi tevkifatına nasıl mahsup
edileceği
konusunda
açıklamalarda
bulunulmuştur.

28.04.2000 tarihli ve 2000/2 Seri No.lu
Kurumlar Vergisi İç Genelgesi ile vadesi
değerleme gününden sonra olan repo ve ters
repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına
ilişkin, değerleme gününe kadar tahakkuk eden
ve ticari kazancın tespitinde gelir olarak
dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili
dönem beyannamesinin verilmesi gereken
sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan
verginin, beyannameye ithal edilen gelire isabet
eden kısmının hesaplanan vergiden nasıl
mahsup edileceğine ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir.
2000/3 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesi ile haksız destekleme primi
ödenmesine neden olan borsa ilgilileri ile
haksız
yere
destekleme
primlerinden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle
gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananların
tespit edilmesi halinde haksız yere ödenen
destekleme priminin 6183 Sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde ilgililerden geri
alınması konusunda açıklama yapılmıştır.
2000/4 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesi ile şirketlerin kuruluşu ve sermaye
artışına ait damga vergisine ilişkin olarak
ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve
uygulamada birlik sağlanması bakımından,
sözkonusu damga vergisi ile ilgili işlemlerin
01.06.2000 tarihlerinden itibaren mükelleflerin
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları
vergi
dairesince
yerine
getirileceği
açıklanmıştır.
2000/8 Sıra No.lu Vergi Denetim ve
Koordinasyonu İç Genelgesi ile mevcut
yönerge, iç genelge ve tebliğlerle daha önce
zorunlu olarak inceleme konusu yapılan, ancak
işgücü ve zaman kaybına neden olduğu
anlaşılan ve beklenilen verim alınmayan işler
zorunlu inceleme kapsamından çıkarılmıştır.
03.05.2000 gün ve 14/1401-116/21030
Sayı ile 2000/9 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve
Koordinasyonu İç Genelgesiyle kaybolan ve
kayıtları
silinen
mükellefler
hakkında
açıklamalar yapılmıştır.

24.05.2000 gün ve 14/1401-116/24617
Sayı ile 2000/10 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve
Koordinasyonu İç Genelgesiyle özel gider
indirimi ile ilgili olarak iller kapsamında
yapılan
tesbitler
hakkında
açıklamalar
yapılmıştır.
Vergi Usul Kanunu 25.05.2000 gün ve
2000/2 Sayılı İç Genelgesinde 249 sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
verilme zorunluluğu getirilen yıllık faaliyetlere
ilişkin bildirim formlarının (Form A, Form B,
Form C) Vergi Usul Kanunu 256 ve 285 sıra
numaralı Genel Tebliğlerinde belirlenen süreler
içinde vermeyenlere yeniden süre verilmesine
gerek kalmadan 355 inci maddeye göre özel
usulsüzlük cezası kesilebileceğine ilişkin
açıklamalar yapılmıştır.
Vergi Usul Kanunu 01.06.2000 gün ve
2000/3 Sayılı İç Genelgesinde "Sadece ceza
için uzlaşma talebinde bulunulması halinde,
yetkili uzlaşma komisyonunun tespitinde
cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi
miktarı dikkate alınarak vergi miktarı hangi
uzlaşma komisyonunun yetkisi içinde kalıyor
ise kesilen ceza için yapılan uzlaşma talebi bu
komisyonda
görüşülmesi
ile
uzlaşma
komisyonları yetki sınırlarının tespitinde gelir
(stopaj) vergisi, geçici vergi ve fon tutarlarının
dikkate alınacağı"na ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.
12.06.2000 gün ve 2000/11 Sıra No.lu
Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç
Genelgesi defterdarlıklarda incelenmesine
başlanılmamış veya başlanılmış olup henüz
sonuçlandırılmamış işlerin tasfiye edilmesini
içermektedir.
2000/5 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesinde Çevre Kirliliğini Önleme
Fonu'nun gelirleri arasında yer alan iştirak
paylarının tarh tahakkuk ve tahsil işlemlerinin
2872 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinde
belirtildiği gibi mükellefin bağlı bulunduğu
vergi dairesince, kurumlar vergisi yönünden
mükellefiyet kaydı bulunması halinde ise
süreksiz
yükümlülüklere
bakan
vergi
dairelerince yerine getirilmesi hakkında,

2000/6 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesinde üçer aylık kazançlar üzerinden
tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilmemesi
dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden
hesaplanan
vergiden
mahsup
imkanı
bulunmayan geçici verginin terkin edileceği ve
terkin edilen tutara gecikme zammı tahakkuk
ettirileceği hakkında,
2000/7 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesinde muhtasar beyanname verme
zorunluluğu bulunmayanların "Bilirkişi Resmi
Arabulucu ve Tanıklara Bu Sıfatları
Dolayısıyla Ödenen Ücretler Üzerinden
Yapılan Tevkifatlara İlişkin Bildirim"i
doldurmaları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Vergi dairelerince, mahsup işlemi
yapılırken damga vergisi kanununa ekli (1)
Sayılı tabloda yer alan kağıtlardan herhangi
birinin
tanzim
edilip
imzalanmadığı
belirtilerek, idarenin bir iç muamelesi
niteliğinde
bulunan
mahsup
nedeniyle
düzenlenen kağıdın damga vergisine tabi
tutulmaması ve bu nedenle vergi dairesi işlem
yönergesi, 70 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesinin bu genelgeye aykırı hükümlerinin
yürürlükten kaldırılması hakkında 2000/8 Seri
No.lu Uygulama İç Genelgesi çıkarılmıştır.
25.08.2000 tarihli ve 40142 Sayılı
2000/3 Seri No'lu Kurumlar Vergisi İç
Genelgesi'nde, yargı kararları gereğince 1999
yılı kazançlarına uygulanan yatırım indirimi
dolayısıyla Gelir Verigisi Kanununun 94 üncü
maddesinin 6 numaralı bendinin b/ii alt bendine
göre yapılan stopajın tahsil edilmiş taksitlerinin
iade edilmemesi, vadesi gelmemiş taksitlerin
ise tahsil işleminin durdurulması gerektiği
belirtilmiştir.
Potansiyel mükelleflere ilişkin kimlik
bilgilerindeki değişikliklerle ilgili bütün vergi
dairelerinde işlem yapılabilmesi için bilgisayar
programında değişiklik yapılması hakkında,
2000/9 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi,
4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 26 ıncı maddesi
dışında kalan fon gelirlerinin vergi dairelerince
takip ve tahsil işlemleri hakkında 2000/10 Seri

No.lu Uygulama İç Genelgesi, Motorlu
Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin araçlarına ait
fenni muayenelerini M.T.V yönünden bağlı
bulunduğu il ve ilçe sınırları dışarısında
yapmaları halinde yapılacak işlemler hakkında
2000/11 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi
çıkarılmıştır.
Vergi Usul Kanunu 17.10.2000 gün ve
2000/5 Sayılı İç Genelgesinde, Vergi Usul
Kanununun 92 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen komisyonların başkan ve
üyelerine
bu
komisyondaki
görevleri
dolayısıyla
ödenecek
ücretler
yeniden
belirlenmiştir.
18.10.2000 tarih ve 47497 Sayılı
2000/12
Sıra
No.lu
Denetim
ve
Koordinasyon İç Genelgesi ile eczaneler ve
kurumlar arasında yapılan sözleşmelerle ilgili
damga vergisinin alınıp alınmadığı konusunda
açıklamalar yapılmıştır.
18.10.2000 tarih ve 47498 sayılı
2000/13
Sıra
No.lu
Denetim
ve
Koordinasyon İç Genelgesi ile 2000/2 Sıra
No.lu İç Genelgenin E maddesindeki hususlara
uyulması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi
hakkında açıklamalar yer almaktadır.
Vergi Usul Kanunu 24.10.2000 gün ve
2000/6 sayılı İç Genelgesinde, vergi ziyaı
cezasının ziyaa uğratılan toplam vergi miktarı
esas alınmak ve bu miktar gecikme faizine
endekslenmek suretiyle hesaplanacağına ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
Vergi Usul Kanunu 26.10.2000 gün ve
2000/7 sayılı İç Genelgesinde nakliyecilere ve
şirketlere işe başlanılan gün, işe başlama
bildiriminde bulunulması ve defter tasdik
ettirilmesi halinde bu işlemlerin süresinde
yapılmış olarak kabul edilmesi uygulamasının
diğer faaliyet kollarındaki
mükelleflere de
uygulanması öngörülmüştür.
26.10.2000 gün ve 48961 Sayılı
Tahsilat İç Genelgesi ile 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
41 inci maddesi uyarınca bankaların tahsil

ettikleri paraları Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'na geç aktarmalarından dolayı banka
tüzel kişiliğine uygulanması gereken gecikme
zammı ve sorumlulardan tahsili gereken % 10
cezaya ilişkin doğabilecek ihtilaflarla ilgili
davaların görüm ve çözüm merciinin idare
mahkemeleri olduğu belirtilerek, bu tür
ihtilaflarda bu hususun dikkate alınması
gerektiği açıklanmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu 01.11.2000 gün
ve 2000/1 Sayılı İç Genelgesinde, Hazine
Müsteşarlığı’nın yatırım teşvik belgesi iptal
işlemlerini Bakanlığımıza ve mükellefin bağlı
olduğu vergi dairesine bildirmesi nedeniyle,
gereksiz yazışmaların yapılmaması için
Bakanlığımızca da mükellefin bağlı olduğu
vergi dairesine bilgi verilmemesi ve ay sonu
itibariyle toplu bir şekilde iptal edilen
belgelerin listeler halinde vergi dairelerine
gönderilerek mükellefler hakkında yürütülen
işlemlerin defterdarlıkça izlenmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu 01.11.2000 gün
ve 2000/2 Sayılı İç Genelgesinde, teşvik
belgesiz yatırımlarla ilgili yatırım indirimi
uygulamasının mükellef başvuruları üzerine
ilgili vergi dairesince; daha önceden
başvurulup vurulmadığı, asgari ve azami
yatırım tutarlarına ve yatırım tamamlanması
için belirlenen sürelere uyulup uyulmadığı,
aynı işletme döneminde birden fazla proje
dolayısıyla teşvik belgesiz yatırım indirimi
uygulaması
olup
olmadığı,
yatırım
indiriminden yararlanabilecek sektör ve
yörelerde yapılıp yapılmadığı hususlarında
incelenerek başvuru formunun Bakanlığımıza
gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Re'sen terklerle ilgili olarak ortaya
çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla,
2000/12 No.lu Uygulama İç Genelgesi, Çevre
Kirliliği Önleme Fonu İdari Para Cezalarının
aktarılması gereken banka şubeleri ve hesap
numaraları
hakkında,
2000/13
No.lu
Uygulama İç Genelgesi çıkarılmıştır.
07.12.2000 gün ve 58264 Sayılı
2000/14 Sıra No.lu Özel Gider İndirimi
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kapsamına giren harcamalara ilişkin İç
Genelge çıkarılmıştır.
14.12.2000 tarih ve 59998 Sayılı
2000/15 Sıra No.lu İç Genelge ile tasfiye
incelemelerine ilişkin hadler belirlenmiştir.

19.12.2000 tarih ve 61209 Sayılı
2000/16 Sıra No.lu İç Genelgede Bayram ve
yılbaşı süresince eğlence yerlerinde denetim
yapılacağı belirtilmiştir.

3.6. Yönetmelik Çalışmaları
04.10.1997 tarihli ve 23130 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Yeminli Mali
Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 21 inci
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir
Geçici
Madde
Eklenmesine
İlişkin
Yönetmelik 05.05.2000 gün ve 24040 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin 21 inci
maddesinde yapılan değişiklikle, yeminli mali
müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar,
sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en
çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilecekleri,
bu sınavların 100 üzerinden 65 puandan az not
alınan konuları kapsayacağı belirtilmiştir.
Serbest muhasebeci mali müşavirlik
sınavında başarılı olamayanlar ise sınav
sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2
yıl içinde 4 sınava daha girebilecekleri, bu
sınavların 100 üzerinden 60 puandan az not
alınan konuları kapsayacağı esası getirilmiştir.
Bu sınav haklarını süresi içinde
kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl
süreyle meslek sınavlarına alınmayacakları, İki

yıllık süreyi dolduranlardan dileyenlerin
yeniden tüm konuları kapsamak üzere
Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara
katılabilecekleri açıklanmıştır.
Ayrıca, sözü edilen aynı Yönetmeliğin
Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere
eklenen Geçici Madde 2 ile Yönetmeliğin
değişik 21 inci maddesinde öngörülen sınav
haklarını bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih
itibarıyla tümüyle kullandığı halde başarısız
olanlara, başarısız oldukları konularla ilgili
olarak bir sınav hakkı daha tanınır. Sınav
tarihleri ve uygulamayla ilgili esasların Birlik
Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği
hükmüne yer verilmiştir.
31.10.2000 gün ve 24216 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Serbest
Muhasebecilik,
Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali
Müşavirlik
Kanunu
Disiplin
Yönetmeliği" ile meslek grupları ve aday
meslek
mensupları
hakkında
disiplin
kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili
organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili
organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak
itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili
diğer hususlar düzenlenmiştir.
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