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Vergiden Muaf Esnaf

Madde 9

9. Kanunun 3 

27.03.2018) 14/3/2013 tarihli ve 

ahibi 

10 kW'a kadar (10 

olan (Kat maliklerince 

satanlar (Bu bendin 

MADDE 1 31/12/1960 tarihli 

Kanununun 9 uncu maddesinin 

bendinde yer alan 

kadar (10 kW

kadar 

(25 kW

Vergiden Muaf Esnaf

Madde 9

9.

bent; 

27.03.2018) 14/3/2013 tarihli 

konut

10 kW'a kadar (10 

olan (Kat maliklerince 

ener

satanlar (Bu bendin 
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Madde 23-

MADDE 2 

23 

et eden 

(

vergilendirilmesinde verginin 

suretle bulunan vergi tuta

alanlarda bu istisna sadece en

)

Madde 23-

(

vergilendirilmesinde verginin 

rlenir. 

Birden 

alanlarda bu istisna sadece en 
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Tarh Yeri

Madde 106

mahal vergi dairesince tarh 

evvelden bildirmek kaydiyle 

2. gezici olarak 

bu 

yerin vergi dairesince tarh 

ettikleri;

MADDE 3 

Kanunun;

a) 106 maddesinin birinci 

b) 32 nci

maddesi, 108 inci maddesinin 

bendi, 109 uncu maddesinin 

118 inci maddesi ve 

122 nci

Tarh Yeri

Madde 106

mahal vergi dairesince tarh 

fe de evvelden 

2. Gezici olarak 

bu 

yerin vergi dairesince tarh 

ettikleri;

Madde 32

itibaren elde edilecek 

Madde 32
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04.04.2007)

elde 

7,5,

inci maddesiyle eklenen ibare 

s

tarifesinin birinci gelir dilimine 

vergiden mahsup edilmesi 
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Net 
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nedeniyle bu maddedeki 

halinde, yeni asga

maddesinde yer alan tarifenin ilk 

2 inci 

maddesiyle

01.01.2009)

vergilendirilmesinde asgari 
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indirim ve istisnalar dikkate 

09.07.2018)

kadar indirmeye yetkilidir.

Madde 64 Madde 64
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1.1.1999)

uygulanan

1.1.2000)

(2) (3)

1.

Kanunun 81'nci maddesiyle 

basit usulde 

tespit edilen ticaret 

(4)

2.

3.

bent) Gayri menkul sermaye 

5.

Kanunun 81'inci maddesiyle 

) Maliye 

(5)
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(

Y

nedeniyle beyanname verilmesi 

halinde de bunlar beyannameye 

ithal edilmez.

Madde 108

madde) Gelir Vergisi'nde 

2. -h 

1.1.1999)

3. -

Madde 108

madde) Gelir Vergisi'nde 

2. -

1.1.1999)

3.
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Madde 109

Gelir Vergisi:

1. Beyanname verilmesi 

icabeden hallerde, 

beyanname posta ile 

2. -

15-17'nci maddeleriyle 

1.1.1999)

(4369 

-15'inci 

takvim 

(4369 

-15'inci 

takvim 

3. -i 

1.1.1999)(****)

Tarh edilir.

( -10 

Madde 109

Gelir Vergisi:

1. Beyanname verilmesi 

icabeden hallerde, 

beyanname posta ile 

2. 

3. -i 

1.1.1999)(****)

Tarh edilir.
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2 

bentlerde belirtilen tarh 

memleketi terk edenlerin 

vergileri, memleketi terke 

tarh olunur.

-10 

uncu

2 

ibraz ederek vergilerini tarh 

ettirmeye mecburdurlar.

Vergileri

Madde 110

1. -

15 inci maddesiyle 

1.1.1999)

81/C-15 inci maddesiyle 

1.1.1999)

Vergileri

Madde 110
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81/C-11 maddesiyle 

1.1.1999)

sonuna kadarki aylara isabet 

-15 

Takvim 

kan

81/C-15 inci maddesiyle 

1.1.1999)

sahiplerinden, keyfiyeti 

girmeden haber verenlerin ikinci 

taksite isabet eden vergileri 

terkin olunur.
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Tahakkuk Eden Vergilerde 

Madde 118

2. -

1.1.1999) birinci 

3. -

1.1.1999) ikinci 

Tahakkuk Eden Vergilerde 

Madde 118
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Mahsubu

Madde 122

vergilendirilen

muhtasar beyannameye tabi 

tarihten 

hesaplanan vergilere mahsup 

kaydolunur..

Mahsubu

Madde 122

IV 

34. (Ek: 30/12/2004-5281/8 

resmi dairelere veya noterlere 

ibraz edildikleri takdirde bu tarih 

ibare: 29/6/2006-5535/8 md.) ile 

Gelir Vergisi Kanununun 23 

MADDE 4 1/7/1964 tarihli ve 

tablo Ticari ve medeni 

IV 

34. (Ek: 30/12/2004-5281/8 

resmi dairelere veya noterlere 

ibraz edildikleri takdirde bu tarih 

ibare: 29/6/2006-5535/8 md.) 

ile Gelir Vergisi Kanununun 23 
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(Bu 

.

Madde 13

f)

Ada Jandarma 

Savunma Sanayii , 

, Emniyet Genel 

MADDE 5 25/10/1984 tarihli 

bendinde yer alan 

-

Savunma Sanayii

savunma sanayii projelerine 

i 

Madde 13

f)

Jandarma 

Savunma Sanayii 

, Emniyet Genel 
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ve sistemleri ile 

-

-

bu teslim ve hizmetleri 

nitelik

ve hizmetler.

-

m-

hizmetler, Milli Savunma 

Savunma Sanayii

savunma sanayii projelerine 

teslim ve hizmetler ve bu teslim 

teslim ve hizmetler.

"7349 


