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l Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri: 
- Bilançolar: 74.90 TL 
- Gelir Tabloları: 35.80 TL
- İşletme Hesabı Özetleri: 35.80 TL
Sözleşmeler için ise her bir kâğıt için he-

saplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 
yılında uygulanmak üzere 3.534.679,90 lira 
olarak uygulanacak. (29.12.2020 Tarih, 
31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete, 65 
Sayılı D.V. Genel Tebliği) 

11. 2020 Yılına İlişkin Menkul Ser-
maye İradı Elde Edenlerin Beyanları

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her 
nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergi-
lendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler 
esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekiyor. 

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için tespit edil-
miş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde devlet tah-
vili ve hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz 
oranına bölünmesi suretiyle tespit ediliyor. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 yılı için tespit edil-
miş olan yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Bu dönemde dev-
let tahvili ve hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama 
faiz oranı ise yüzde 10.70. Buna göre 2020 yılında elde edilen bir 
kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim 
oranı (yüzde 9.11 / yüzde 10.70) yüzde 85.10 olmaktadır.

Bu kapsamda 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 
gelir vergisi kanununun 75. Maddesinin 2. fıkrasının (5) numa-
ralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile 
Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan men-
kul kıymetlerden 2020 yılında sağlanan gelirler indirim oranı uy-
gulanarak beyan edilecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet-
ler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde 
edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil ka-
zanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmayacak. 

12. Veraset ve İntikal Vergisi
01.01.2021 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Ka-

nununun 4. maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istis-
na tutarları; 

l Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras 
hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet 
eden miras hissesinde 669.479 TL) 

l İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL 
l Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde ka-

zanılan ikramiyelerde 7.703 TL olarak dikkate alınacak.
Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16. mad-

desinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2021 ta-
rihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüz-
de 9.11) artırılmak suretiyle tespit edildi. Bu nedenle, 1/1/2021 
tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meyda-
na gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye 
göre hesaplanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı 
Resmi Gazete, 52 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Ge-
nel Tebliği)

13. Motorlu Taşıtlar Vergisi
2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak tes-

pit edildi ve 29/12/2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No: 522) ile ilan edildi. Buna göre 1/1/2021 tarihinden itibaren 
motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 
5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan (II) ve 
(IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tari-
fe yeniden belirlendi. Buna göre 01.01.2021 tarihinden itibaren 
motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı ta-
rifeler aşağıdaki gibi düzenlendi. 

a) (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile moto-
sikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptı-

kaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara 
taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

c) (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edi-

len otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 
sayılı Kanunun Geçici 8. maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı 
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