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SİRKÜLER NO : 2006/16      Ankara, 12/04/2006 
 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

1- 2006 Yılı İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Değiştirildi. 
 
08 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5479 sayılı Kanun ile 1.1.2006 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GVK’nun 103. maddesindeki gelir vergisine tabi gelirler 
için uygulanacak tarife aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile ücret ve ücret 
dışındaki gelirler aynı tarifedeki oranlarda vergilendirilecektir.  

 
    7.000 YTL’ye kadar       %15 
  18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası   %20 
  40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası   %27 
  40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL fazlası  %35 
 
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 70. madde ile 2006 yılına ilişkin olarak 8 Nisan 

2006 tarihine kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifatlarının, yeni gelir vergisi tarifesine göre 
yapılacak hesaplamadan farklı olması durumunda tabi olunacak hükümler düzenlenmiştir. 
Buna göre, 

 
a) 01.01.2006 tarihinden itibaren yapılan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, yeni tarifeye 

göre hesaplanan vergiden fazla olması durumunda, fark vergi tutarı terkin edilecek, fark vergi 
tutarı tahsil edilmiş ise sonraki dönemde ödenecek olan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.  

 
b) 01.01.2006 tarihinden itibaren yapılan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, yeni tarifeye 

göre hesaplanan vergiden az olması durumunda, oluşan fark, vergi sorumluları tarafından ilk 
ücret ödemesinden kesilerek, bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin 
verilme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu fark için 
verilecek bu muhtasar beyannamede damga vergisi hesaplanmayacaktır. Ayrıca süresinde 
düzeltilen fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmayacaktır.  

 
Yapılan bu düzenlemeye göre, muhtasar beyannamelerini üçer aylık veren mükellefler, 

Nisan ayında verecekleri muhtasar beyannamelerini yeni tarifeye göre düzenlenmiş olarak 
vermeleri, muhtasar beyannamelerini aylık olarak veren mükellefler ise Ocak ve Şubat 2006 
aylarında oluşan farkları, fazla hesaplamaları durumunda Mart 2006 dönemi için verilen muhtasar 
beyannamede mahsup etmeleri, eksik hesaplamaları durumunda ise ek bir beyanname ile beyan 
etmeleri gerekmektedir.  
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2- TEFE Endeksi  Yerine ÜFE Endeksi Kullanılacak  
 
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin A fıkrasının 2 numaralı bendinin f alt 

bendindeki düzenleme ile fiyat endeksi (TEFE) ibaresi, “fiyat endeksi (ÜFE) Türkiye İstatistik 
Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksi” olarak 
değiştirilmiştir. Ayrıca anılan Kanun maddesine, 

 
“C) Vergi kanunlarında yer alan “toptan eşya fiyatları genel endeksi” ibaresi “üretici 

fiyatları genel endeksi” ve “TEFE” ibaresi “ÜFE” olarak uygulanır.” 
 
fıkrası eklenmiştir. 
 
3- Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Vergi Zayı Cezası Yeniden Düzenlendi. 
 
5479 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun 344. maddesi vergi ziyaı cezası yeniden 

düzenlenmiştir. Buna göre, VUK’nun 344. maddesinin 2. fıkrası, 1.1.2006 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere, “vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı 
tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.  

 
Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 27. madde ile 1.1.2006 tarihinden önceki dönemlere 

ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan fiiller için de ziyaa uğratılan verginin 1 katı tutarında 
vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmüştür.  

 
4- Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler  
 
Ayrıca, 5479 sayılı Kanun ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79. 

maddesinde değişiklik yapılmıştır. Özel Tüketim  Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile de 
bazı mallardaki özel tüketim vergileri yeniden düzenlenmiş olup, biodizele litre başına 0,6498 
YTL özel tüketim vergisi konulmuştur. Ayrıca 250 cm3’ü geçmeyen motosikletlere %22, motor 
silindir hacmi 250 cm3’ü geçenlere %37 oranında özel tüketim vergisi konulmuştur.  

 
Daha fazla bilgi için müşavirliğimize başvurunuz.  
 
Saygılarımızla.  
 

        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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