TÜRKİYE'DE UYGULANAN BAŞLICA VERGİLER

ŞEMASI

Vergiler

Detaylar
Net deger artışı

Kurumlar gelir vergisi
Peşin odenen kurumlar vergisi

Yuzde
23%

Vergilendirilebilir net gelir tutarı

Katma Değer Vergisi - KDV

23%
15-35% (istihdam gelirleri de dahil tum gelirler)

Şahsi gelir vergisi
Satış bedeli

• Genel

18%

• Belirli urun ve hizmetler

8%

• Belirli urunler

1%

Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi
• Genel
• Bankalar arasi mevduat işlemleri

5%

• Satılan malın geri alınmasi işlemleri

1%

• Bankalar ve araci kurumlar arasindaki para piyasasi
işlemleri
• Devlet tahvili ve hazine bonosu satişi

1%

1%

1%

• Doviz satişi
Damga Vergisi (Damga vergisinin odenecegi durumlarda Belgeler uzerinde belirtilmiş tutar
her bir belgeden alinacak damga vergisi miktari 2013 yili
için 1.487,397,70 TL ile sinirlandirilmiştir)
Veraset ve intikal vergisi
Bedel
Gumruk Vergisi
Gayrimenkul devri

Bedel
Satiş bedeli

0%
Genellikle 0^948% (0.189% kira sozleşmeleri, 0.759%
maaşlar işin)
1-30%
Degişken
Her bir alici ve satici ifin 2%

Ozel Tuketim Vergisi
• Petrol urunleri
• Taşitlar
• Alkollu ifecekler ve tutun urunleri
• Belirli luks mallar
Ozel Iletişim Vergisi

Belirli

Litre, kg. vb. başina
Bedel ve motor buyuklugu
Tutun urunlerinin bedeli, perakende satiş fiyati

1 - 130%
(*) 25% - 65.25% ve goturu bedeli

Bedel

6,7% - 25%

Hizmet bedeli

• Mobil telekomunikasyon hizmetleri

25%

• Uydu ya da kablo araciligiyla saglanan radyo ve
televizyon yayinlari

15%

• Kablolu, kablosuz ve mobil internet hizmet
saglayicilari

5%

• Diger telekomunikasyon hizmetleri
şans oyunu vergileri (milli piyango, at yarişi, toto, loto, vbş Degişken

15%
Belirli ve bedel uzerinden %10

Motorlu Taşit Vergisi

Model, motor, agirlik

Belediyeler ve yerel makamlarca uygulanan başlica
vergiler:
Emlak vergileri

Vergi tutari

Belirlenen tutar her yil degiştirilmektedir.

• Binalar

0^1 - 0^4%

• Arsa
Eglence vergisi
Iletişim vergisi

0^1 - 0^6%
Tarife başina, brut kar

Belirli, 0-20% ve bedel uzerinden 10%
1%

Elektrik ve gaz tuketim vergisi

Ücret
Satış bedeli

Çevre temizlik vergisi

Hane ve iş yeri başina

1-5%
Belirlenen tutar her yil degiştirilmektedir.

* Asgari goturu vergisi tutarlari kullanilarak hesaplanan vergiden az olmamasi koşuluyla sadece yuzdelik vergi oranlari uygulanmaktadir.

3. vergi tablosu
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