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SİRKÜLER (2019’99) 

 

Konu: 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Maktu ve Nispi Harçlar. 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 84 yayınlanmış olup, bu tebliğde; “Her takvim yılı başından 

geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami 

miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında 

artırılır. 

  

Bakanlıkça, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiş ve 512 Sıra 

No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 

 

492 sayılı Harçlar Kanunu genel Tebliği Seri No:82’de yer alan maktu harç tutarları; 01.01.2019 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 

2019 yılında uygulanan maktu harç tutarları, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını 

belirleyen hadler dahil) %22,58 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmıştır.  

 

Buna göre kanuna bağlı tebliğlerde yer alan ve 82 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit 

edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 

%22,58 oranında, artırılarak belirlenmiş olup, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar 

tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 

 

Uygulamada en çok kullanılan, 2020 yılı için belirlenen bazı harç tutarları aşağıdadır.  

   

1.Sayılı Tarife 

 

c)Ticaret Sicili Harçları 

   I.Kayıt ve tescil harçları (Ticari İşletme Rehni Dahil) 

 

1-Ticari İşletmenin ve Unvanın Tescil ve İlanında 

 

 a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    (    405,60 TL) 

 b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde      ( 1.163,80 TL) 

 c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                 ( 2.622,50 TL) 

 

2-Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin tescil ve İlanında (her kişi için) 

 

 a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde     (  200,00 TL) 

 b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde       (  284,00 TL) 

 c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde       (  637,90 TL) 
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3-Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Değişikliklerin Tescilinde 

   (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan 

    düzeltmelerden harç alınmaz.) 

 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde        (   200,00 TL) 

 b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde          (   288,00 TL) 

 c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde          (   637,90 TL) 

 

4- Pasaport, Vize, İkametgah Tezkeresi ve Dış İşleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara 

Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları 

 

I- Pasaport Harçları 

 

1- Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar  

    (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) 

 

    6 aya kadar olanlar            ( 208,30 TL) 

 1 yıl için olanlar            ( 304,40 TL) 

 2 yıl için olanlar            ( 497,00 TL) 

 3 yıl için olanlar            ( 705,90 TL) 

 3 yıldan fazla süreli olanlar                     (  991,80 TL) 

    

  

XI. Finansal Faaliyet Harçları: 

 

2-Özel Finans Kurumları Kuruluş İzin Belgesi (5951 sayılı kanunun 3’ncü maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 

 a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (her yıl için)            

 b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için  

               düzenlenen belgeler (her şube için)                        ( 0,00 TL)  

 

3-Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri 

   (Her belge için ayrı olmak üzere) (her yıl için)     ( 95.185,40 TL) 

 

4-Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgesi    ( 95.185,40 TL) 

 

5-Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri 

 

 a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (her yıl için) ( 95.185,40 TL) 

 b) Finansal kiralama şirketlerinin serbest bölgelerdekilerde 

                dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen 

     belgeler (her şube için)      ( 47.592,10 TL) 

     

6-Faktoring Şirketleri Kuruluş İzin Belgeleri 

 

a)Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (her yıl için)    ( 95.185,40 TL) 

 

b)Faktoring şirketlerinin serbest bölgelerdeki dahil açacakları   

   şubeler için düzenlenen belgeler (her şube için)    ( 47.592,10 TL) 

 

7-Yetkili Müesseseler (Döviz Büfeleri) Kuruluş İzin Belgeleri 

 

a)Yetkili Müesseseler (Döviz Büfeleri) kuruluş izin belgeleri (her yıl için) ( 44.396,70 TL) 



 

b)Yetkili Müesseselerin (Döviz Büfeleri) açacakları şubeler    ( 22.197,60 TL) 

 

9-Diğer Finansal Kurumlara İlişkin Belgeler 

 

a)Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri   ( 95.185,40 TL) 

   (her yıl için) 

 

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek 

üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)  

 

b) (a) Fıkrasında belirtilen kuruluşların  

    açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (her şube için)              ( 47.592,10 TL) 

 

XII- Transfer Fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları 

        (7061 sayılı kanunla yürürlükten kaldırıldı)    

 

XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları 

1-Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ( Her yıl için) 

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim 

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri; 

  

     aa) Belgenin verildiği yıl                                                                                    ( 77.796,70 TL) 

     bb) Takip eden yıllarda 25.932,00 TL den az olmamak üzere bağımsız  

            denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının   (   Binde  5,75) 

 

       b)  Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları  

            yetkilendirme belgeleri; 

 

       aa) Belgenin verildiği yıl                                                                                 ( 38.898,30 TL) 

       bb) Takip eden yıllarda  12.965,60 TL den az olmamak üzere bağımsız 

             denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl safi hasılatın               (   Binde 5,75) 

 

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları, 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı                                                                  (4.667,30 TL) 

b) Bağımsız denetim yetkilendirme belgesi                                                     (2.333,30 TL) 

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı                                                (1.166,50 TL)  

 

Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranı binde 2’den az, binde 10’dan 

çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar kurulu bu yetkisini denetim 

kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir. 

 

Uygulamalarınızın yukarıdaki tebliğ doğrultusunda 01.01.2020 tarihinden itibaren bu tutarlara göre 

harçların yatırılması gerekmektedir.  

 

(Resmi Gazete: 27.12.2019 tarih ve 30991 mükerrer 2. Sayılı ) 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-9.htm 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-9.htm


 


