Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BÜLTEN
Bazı ödemeler üzerinden yapılan Gelir Vergisi tevkifatının oranları, 01.01.2007 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulu’nca yeniden belirlendi.
Sayı: 2006/024

Tarih:

31 / 12 / 2006

Değerli müşterimiz,
Bakanlar Kurulu, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94 üncü maddesinde yer alan ‘’ Bakanlar Kurulu,
bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye
veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir ‘’ hükmüne dayanarak aynı
madde kapsamında bulunan bazı ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının oranlarını,
01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirledi.
GVK’nun 94 üncü maddesi hükümlerine göre yapılacak tevkifat oranlarının topluca gösterildiği
2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı
bentlerinde değişiklikler yapan 2006/11449 sayılı Karar, 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Buna göre; 01.01.2007 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler üzerinden aşağıda gösterilen
oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılacak.
2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
b. diğerlerinden , % 20;
3. 42 nci madde kapsamına giren işler ( Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma
işleri) dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,
4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden
% 20,
5.
a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden % 20,
c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden % 20,
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13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
b) Hurda mal alımları için % 2
.
Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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