
DUYURU 

 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı dahilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 

Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için 

ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak yeniden belirlenmiştir. 
 Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını 

31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve 

tüzel kişilerin söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edilmesine imkan sağlayan 

düzenlemedeki süre 30 Aralık 2019 tarihli ve  30994  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

1948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6 ay uzatılmıştır.(30 Haziran 2020 tarihine kadar) 

 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  5 seri No.lu Tahsilat 

Genel Tebliğine göre, 6183 sayılı AATUHK’nun  48 inci maddesi uyarınca 2019 yılı 

itibarıyla yıllık % 19 oranında uygulanan tecil faizi 1.1.2020 tarihinden itibaren yıllık % 15 

olarak uygulamaya koyulmuştur. Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak 

müracaatlarda tecil faizinin yıllık % 15 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.  

 Yine, 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile 

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin uygulama sürelerinin yürürlüğe 

konulmasına yönelik olarak, 

1- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, 

mezkur maddede düzenlendiği şekliyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim 

yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanacağı, 

2- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara 

istinaden imalat sanayine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi 

kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım 

harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi 

indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan 

yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi 

indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde 

yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz 

olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacağı, 

Yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

 

 

 

 


