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oDALARA 201 8/1 16 SAYıLı GEttlEIGE

26 Aralık 2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 20'1 9 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para
Cezalarına iıişı<in ıebligin 3.maddesi ile 1.1.2019 ila 31.12.2O19 tarihleri arasında uygulanacak
idari para cezaları 30.1 1.2018 tarihli ve 3061 'l sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 201B yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen
o/o23.-7 3 oranında artırılarak yeniden belirlen miştir. Buna göre düzenlenen idari para cezaları ekte
sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6rla rım ıza duyurulması hususunda 9ereğini rica ederiz.
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