
l 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alın-
mak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi. (27.12.2019 
Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, G.V 310 sayılı 
G.T)

6. Binek Otomobillerin İktisabında Gider Olarak Dik-
kate Alınabilecek KDV ve ÖTV Tutarları ile Amortisman 
Yoluyla Gider Yazılabilecek Tutarlar

l GVK 40. maddesinin 1. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen 
veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç ol-
mak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her 
birine ilişkin aylık kira bedelinin 6.000 TL’sine kadarlık kısmı 
ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisi toplamının 2021 yılında en fazla 150.000 
TL’sine kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

l GVK 40. maddesinin 7. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen 
veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şe-
killerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak 
üzere, 2021 yılında özel tüketim vergisi ve katma değer vergi-
si hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL’sini, söz konusu vergilerin 
maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak 
iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 320.000 TL’sini 
aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortisma-

nın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecek. 
(29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 313 
Sayılı G.V. Genel Tebliği)

7. Özel Usulsüzlük Cezaları
l VUK-353/1. maddesine göre, elektronik belge olarak dü-

zenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, fatura, gider pusu-
lası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeyen ve 
almayanlara veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2021 tarihin-
den itibaren 380.00 TL’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüz-
lük Cezası kesilecek. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine 
ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000 TL’yi geçemeyecek. 
(29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 522 
Sayılı V.U.K. Genel Tebliği) 

l V.U.K. 353/2. maddesine göre, elektronik belge olarak 
düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende sa-
tış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma 
bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müş-
teri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zo-
runluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılma-
dığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 
2021 yılında 380 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilecek. Ancak 
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Daha az vergi ödemek için bunları biliyor musunuz? 
Vergiden kaçınma, vergi kanunlarına aykırı hareket 
etmeksizin bireylerin vergi yükümlülüğünden kısmen 
kurtulması olarak tanımlanıyor. Dikkat edileceği üzere 
vergiden kaçınma, mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve 
haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda 
mümkün olabiliyor. Vergiden kaçınma, daha çok vergi 
erteleme yöntemlerinde yoğunlaşmakta. Diğer bir ifadeyle, 
bugünkü bir paranın yarınki bir paradan daha değerli olduğu 
kavramı na dayalı. Böylece, gelecekte ödenen vergiler, bugün 
ödenen vergilerden daha az mali yetli olduğundan daha çok 
tercih ediliyor. Başlıca vergiden kaçınma yollarını aşağıdaki 
gibi sıralamak mümkün...
l Vergi kanunlarında düzenlenen istisna ve muafiyetlerden 
yararlanmak. 
l Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman uygulamasından 
yararlanmak. 
l Yasal takibe alınmış şüpheli alacaklardan karşılık ayırarak 
gider yazmak.

l Kanunen kabul edilmeyen giderler ayrımını çok iyi yaparak 
indirilebilecek giderlerden doğru ve tam yaralanmak.
l Stok maliyet yöntemlerini doğru seçmek. Maliyet 
çalışmalarında fire oranlarını doğru tespit ederek fire 
hakkını kullanmak.
l Serbest bölgelerde imalat yaparak ihracat yapmak. 
l Grup şirketleri arasında ticari aktivite sağlamak, ortak 
yapılan giderleri doğru ve zamanında yansıtmak.
l Gayrimenkul gibi bazı değerleri şahıs üzerine almak 
yerine şirket aktifine alarak elden çıkarılması halinde vergi 
avantajını kullanmak.
l Vergi ertelemesi yöntemlerini uygulayarak, bazı 
kazançların fon hesaplarına (yenileme fonu gibi) aktarılması 
suretiyle vergiyi ertelemek.
l Nakit sermaye artışı yapan kurumlarda vergi avantajı 
hakkını kullanmak.
l Vergiye uyumlu mükellef grubunda yer alarak indirimli 
vergi ödemek.
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