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KAPSAM

• İşbu çalışma, 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘7338 Sayılı Vergi Usul
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Giriş

• Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet
ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında
öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla çeşitli vergi kanunlarında
değişiklik yapmak üzere, 01.10.2021 tarihinde TBMM’ye 64 maddeden oluşan ‘’Vergi Usul Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ sunulmuş ve 19.10.2021 tarihinde
kabul edilerek yasalaşmıştır.

• Bu kez, 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘‘7338 sayılı Kanun’’) olarak yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
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2. Dördüncü Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırılmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinin
birinci fıkrası;

‘‘Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir
vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin
hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem
kazançları üzerinden 103’üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan
oranda geçici vergi öderler. Şu kadar ki; 42’nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik
görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına
dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanunu’nun
değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır.
Dönem sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek,
geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınabilir.”

şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi
“üç” ve beşinci fıkrasında yer alan “altışar” ibaresi “üçer” şeklinde değiştirilmiştir.
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2. Dördüncü Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırılmıştır !

• Yapılan düzenleme ile dördüncü geçici vergi beyannamesi kaldırılmış, geçici vergi dönemleri üçer
aylık dönemler olarak yeniden tanımlanmıştır. Değişiklikler 2022 yılı vergilendirme
dönemlerinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 2022 yılının ilk dokuz ayına ilişkin olarak üç geçici
vergi beyannamesi verilecek ve dördüncü geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici vergi düzenlemesinin yer aldığı mükerrer 120.
maddesinde değişiklik yapılarak, geçici vergi dönemleri altı aylıkken, üçer aylık dönemler halinde
yeniden belirlenmiştir.

• Geçici vergi dönemi Kanun’da altı ay olarak belirlenmiş olsa da, Bakanlar Kurulu Kararı ile dönemler
zaten üçer aylık dönemler halinde uygulandığından, Kanun’da yapılan değişiklik ile fiilen bir sonuç
doğurmayacaktır.

Yürürlük Tarihi: 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren
uygulanmak üzere 26.10.2021.
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2. Dördüncü Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırılmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Geçici vergi
Mükerrer Madde 120 - Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç)
ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup
edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin
hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait
hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık
kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile
mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü
maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler.
Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar
üzerinden tespit edilebilir. Cumhurbaşkanı geçici vergi dönemlerini üç aya
indirmeye, geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın
ondördüncü, ödeme süresini ise onyedinci günü akşamı olarak belirlemeye
yetkilidir. Hesaplanan geçici vergi, altı aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü
günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü
akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42
nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici
vergiden mahsup edilir. Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait
geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik
beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup
süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve
ceza tahsil edilir. Bir önceki takvim yılında altışar aylık dönemler halinde tahakkuk
ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi
borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın
sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.
…

Geçici vergi
Mükerrer Madde 120 – Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari
vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari
veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk
dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103 üncü maddede
yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Şu kadar
ki; 42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef
olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil edilmez.
Geçici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait
hükümleri ile bu Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem
sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek,
geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınabilir. Hesaplanan geçici vergi, üç
aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan
vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem
içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan
yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir. Yapılan
incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda
eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya
ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici
vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir. Bir önceki takvim
yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi,
yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup
edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara
rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi
halinde mükellefe red ve iade edilir.
…
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3. Amortisman Ayırmada Gün Hesabına Geçilmesi ve Amortisman Süresinin Uzatılabilmesi
Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 315. maddesinin birinci
fıkrasına “kıymetlerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “320’nci maddenin dördüncü fıkrası
saklı kalmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.

• 7338 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 318. maddesinin birinci
fıkrasına;

“Ayrı ayrı tespit edilen nispetler, 320’nci maddenin üçüncü fıkrası uygulamasında
müracaat tarihinden itibaren geçerlidir.”

cümlesi eklenmiştir.
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3. Amortisman Ayırmada Gün Hesabına Geçilmesi ve Amortisman Süresinin Uzatılabilmesi
Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 320. maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere;

“Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi
kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte
başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre
amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye
Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile çarpılır.
Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği
faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet
olmak kaydıyla, belirlemekte serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini
iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanırlar. Bu
şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez.”

fıkrası eklenmiştir.
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3. Amortisman Ayırmada Gün Hesabına Geçilmesi ve Amortisman Süresinin Uzatılabilmesi
Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 320. maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere;

“Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına göre amortisman hesaplanmasına
başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez. Bu maddenin uygulamasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

fıkrası eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile;
 İşletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme

tarihinden itibaren günlük esasa göre amortisman ayrılabilmesi bir seçimlik imkan olarak
mükelleflere tanınmakta ve bunun yanı sıra daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak
amortisman sürelerini uzatabilme imkanı getirilmiştir.

 Dolayısıyla, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi
olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletme aktifine yeni
kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için faydalı ömür süresinin gün olarak
hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür
süreleri 365 ile çarpılmak suretiyle belirlenecektir.

 Faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı geçmemek üzere, amortisman süresini daha uzun
belirleme konusunda mükelleflere seçimlik hak verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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3. Amortisman Ayırmada Gün Hesabına Geçilmesi ve Amortisman Süresinin Uzatılabilmesi
Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 32, 33 ve 34. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki
gibidir. Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Normal amortisman
Madde 315 - Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve
ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî
kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Normal amortisman
Madde 315 - Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini 320 nci maddenin dördüncü
fıkrası saklı kalmak üzere Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa
ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Amortisman nispetlerinin itibar tarihi
Madde 318 – Maliye Bakanlığınca tesbit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların
yapıldığı, ayrı ayrı tesbit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap
döneminden muteberdir. Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman nispetlerini
gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili diğer hususları tesbite yetkilidir.

Amortisman nispetlerinin itibar tarihi
Madde 318 – Maliye Bakanlığınca tesbit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların
yapıldığı, ayrı ayrı tesbit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap
döneminden muteberdir. Ayrı ayrı tespit edilen nispetler, 320 nci maddenin üçüncü fıkrası
uygulamasında müracaat tarihinden itibaren geçerlidir. Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği
amortisman nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili diğer hususları
tesbite yetkilidir.

b) Süre bakımından
Madde 320 – Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak
hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya
tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu
amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek
otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay
süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa
süresinin son yılında tamamen yok edilir. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede
nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan
nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

b) Süre bakımından
Madde 320 – Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak
hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya
tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu
amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek
otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay
süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa
süresinin son yılında tamamen yok edilir. Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme
aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların
kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı
süre kadar gün esasına göre amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için
Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile
çarpılır. Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği
faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak
kaydıyla, belirlemekte serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin
envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanırlar. Bu şekilde belirlenen
amortisman süresi ve oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez. Her yılın amortismanı ancak o
yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya
ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.
Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına göre amortisman hesaplanmasına başlandıktan
sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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4. Yeni Makine ve Teçhizat İçin Hızlandırılmış Amortisman Uygulanmasına İmkan Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 51. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 30. maddesine;
“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2023 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar, birinci
fıkrada belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için aynı
fıkra uygulamasından yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

fıkrası eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, iktisap edilen yeni makine ve

teçhizatlar için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, tespit ve ilan edilen faydalı ömür
sürelerinin yarısı dikkate alınmak üzere hesaplanmasına olanak sağlanmıştır.

• Düzenleme ile getirilen olanaktan yararlanmak seçimlik olup, isteyen mükelleflerin normal
süresinde söz konusu varlıkları itfa etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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4. Yeni Makine ve Teçhizat İçin Hızlandırılmış Amortisman Uygulanmasına İmkan Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 51. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Geçici Madde 30 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli
ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce
münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında
faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni
makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap
edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri,
Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen
faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde
yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan
rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak
amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen
yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde
hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Cumhurbaşkanı,
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 30 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli
ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce
münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında
faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni
makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap
edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri,
Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen
faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde
yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan
rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak
amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen
yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde
hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Cumhurbaşkanı,
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu
fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2023 tarihine (bu tarihler dahil) kadar,
birinci fıkrada belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde iktisap edilen yeni makine ve
teçhizat için aynı fıkra uygulamasından yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulamasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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5. Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Tutulmuştur !

• 7338 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20. maddesinden
sonra gelmek üzere;

‘‘Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/A- Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan
mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”

maddesi eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile basit usule tabi olanların ticari kazançları gelir vergisinden istisna

tutulmuştur. İstisna kapsamındaki kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek,
verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine de bu kazançlar dahil edilmeyecektir.

• Ancak, basit usulde vergilenenler belge düzenlemeye ve almaya devam edecekler, kayıtları
defter-beyan sistemi üzerinden elektronik olarak tutulmaya devam edecek ve kazançları gelir
vergisinden istisna tutulduğundan yıllık beyannameyle beyan edilmeyecektir.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021.
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5. Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Tutulmuştur !

• 7338 sayılı Kanun’un 1, 4 ve 5. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

-
Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası
MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin
46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.

Basit usulde ticari kazancın tespiti
Madde 46 – 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları
basit usulde tespit olunur. Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen
hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan
faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan
alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hasaplanır. Bu suretle
tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın
tespiti ve Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza,
ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf
tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler. Basit usulde vergilendirilen mükellefler,
faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda
saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek
odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı
Kanun'a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Bu
büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer usuller Maliye
Bakanlığı'nca belirlenir.
Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar. Aynı işte ortak
olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci maddede yazılı iş
hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. Ortaklarından
birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kazancı
da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir
işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci
maddenin 2 numaralı bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi işine ait olanlara,
ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. şahsi işin mevcut
olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. Basit usule tabi
olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından
itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden
yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen
takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde
vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları
taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden
düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından
başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında
devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.
…

Basit usulde ticari kazancın tespiti
Madde 46 – 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları
basit usulde tespit olunur. Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen
hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan
faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan
alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hasaplanır. Bu usulde
vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma hükümleri hariç,
bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer
kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler. Kazançları bu usulde
tespit edilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren
belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin
bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989
tarihli ve 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması
zorunludur. Bu büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer usuller
Maliye Bakanlığı'nca belirlenir. Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine
tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi
olurlar. Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48
inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı
aranır. Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer
ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı
zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine tabi
olacağı, 47 nci maddenin 2 numaralı bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi işine
ait olanlara, ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. şahsi
işin mevcut olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. Basit
usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim
yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan,
bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten
veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren
gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede
yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı
hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim
yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin
hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenledikleri tespit edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde tespit edilemez.
…
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5. Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Tutulmuştur !

• 7338 sayılı Kanun’un 1, 4 ve 5. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Diğer indirimler
Madde 89 – Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek
gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: … 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya
basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan
esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi
bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.). 15.
Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 14.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu
Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent
hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

Diğer indirimler
Madde 89 – Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek
gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: … 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan
engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık
indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı
ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.).
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6. Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gelir Elde Edenlere Stopaj Uygulaması Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20. maddesinden
sonra gelmek üzere;

‘‘Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/B- İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin,
görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama
geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri
kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de
kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu
hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan
hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak
ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle
yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

…
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6. Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gelir Elde Edenlere Stopaj Uygulaması Getirilmiştir !

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da
iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. Birinci fıkra kapsamındaki
kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan
tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil
etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci
fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. İstisnaya ilişkin şartların
taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası
kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer
alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar
artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

maddesi eklenmiştir.
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6. Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gelir Elde Edenlere Stopaj Uygulaması Getirilmiştir !

• Yapılan düzenleme ile internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses,
video gibi içerik paylaşan kişilerin (influencer, youtuber, vb,); söz konusu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançların, stopaj usulüyle vergilendirilmesi suretiyle gelir vergisinden istisna (2021 yılı
için 650.000-TL’yi aşmamak kaydıyla) tutulmuştur.

• Söz konusu istisnadan faydalanabilmek için; Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu
faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

• Bankalar ise hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibariyle yüzde 15
oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak beyan edecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
ödeyecektir.

• Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı’na yüzde 15 olan stopaj oranını sıfıra kadar düşürme ve bir katına
kadar yükseltme yetkisi verilmiştir.

• Ayrıca, bu kapsamda yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021.
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6. Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gelir Elde Edenlere Stopaj Uygulaması Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

-

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/B- İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin,
görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin
elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir
vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda
bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla
tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı
üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98
ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar
üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Mükelleflerin birinci fıkra
kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması
istisnadan faydalanmalarına engel değildir. Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103
üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete
ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan
faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat
yapma yükümlülüğü yoktur. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde
eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte
tahsil olunur. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için
ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye;
Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.

Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar
Madde 17 – 1. … … 4. Diğer istisnalar a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile
basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
…

Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar
Madde 17 – 1. … … 4. Diğer istisnalar a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile
kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı
Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve
hizmetler,
…
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7. Uyumlu Mükelleflere Uygulanan %5’lik Vergi İndirimi Uygulaması Şartları İyileştirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinin
ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi;

‘‘(1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi
beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat
bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu
yıl için geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu
şart ihlal edilmiş sayılmaz.),”

şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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7. Uyumlu Mükelleflere Uygulanan %5’lik Vergi İndirimi Uygulaması Şartları İyileştirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun ile vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminin koşullarında
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 Vergi indiriminden yararlanma koşullarından birisi olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile önceki iki yılda tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatın kesinleşmesine
bağlanmıştır. Bu kapsamda, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda
tarhiyat yapılmış ancak, yapılan tarhiyat kesinleşmemişse vergi indiriminden yararlanılmaya devam
edilecektir. Böylelikle, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme
Komisyonu kararında getirilen bir öneri hayata geçirilmiştir.

 Ayrıca, vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda kesinleşen
tarhiyatın indirim sınırının %1’inden az olması durumunda indirim koşullarının ihlal edilmemiş
sayılması düzenlenmiştir.

 Vergi indirim sınırı 2021 yılında verilecek beyannameler için 1.500.000 lira olup, 2022 yılı içinde
verilecek beyannameler için bu tutar yeniden değerleme oranı veya Cumhurbaşkanınca belirlenen
oranda artacak ve artırılmış tutarın %1’ini geçmeyen tarhiyatlar ihlal nedeni sayılmayacaktır.
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7. Uyumlu Mükelleflere Uygulanan %5’lik Vergi İndirimi Uygulaması Şartları İyileştirilmiştir !

 Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti
hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi
ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl
ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu
yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi
halinde de aynı hükmün uygulanacağına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

 İkmalen veya re’sen yapılmış ve kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulu, maddede tanımlanan
vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle sınırlandırılmıştır.

• Söz konusu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi; yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi
beyannamelerini, geçici vergi beyannamelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini, katma
değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini kapsamakta olup, damga vergisi gibi
maddede sayılmayan vergilere ilişkin sonradan yapılan tarhiyatların, indirim koşullarının ihlaline
neden olmayacağı değerlendirilmektedir.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi
beyannamelerinde uygulanmak üzere 26.10.2021.
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7. Uyumlu Mükelleflere Uygulanan %5’lik Vergi İndirimi Uygulaması Şartları İyileştirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi
Mükerrer Madde 121 – … Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. …
2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri
itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan
tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması
durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
3. …
… Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen
şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde
indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların
gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine
yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim
uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan
tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
…
Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar
vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim
hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine
verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini;
vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.
…

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi
Mükerrer Madde 121 – … Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. …
2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi
beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir
tarhiyat bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının
%1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
3. …
… Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen
şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde
indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın tarh edilir. … Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi,
yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri,
muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel
tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi
dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade
eder.
…
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8. Muafiyet, İstisna ve Zarar Mahsubundan Yararlanmada YMM Raporuna Ek Süre Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227.
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tasdik raporunu zamanında ibraz
etmeyen mükellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar.” ibaresi “tasdik raporunun
zamanında ibrazı şarttır.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek
üzere;

“Şu kadar ki, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ
edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz
edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.”

cümlesi eklenmiştir.
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8. Muafiyet, İstisna ve Zarar Mahsubundan Yararlanmada YMM Raporuna Ek Süre Getirilmiştir !

• Bilindiği üzere; vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri
düzenlemelerden yararlanılabilmesi için, bazı durumlarda belirlenmiş sürelerde yeminli mali
müşavir tasdik raporu ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, belirlenmiş sürelerde
yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilememesi halinde, aranılan diğer koşullar
sağlansa da, muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri düzenlemelerden
yararlanılamamaktadır.

• Yapılan düzenleme ile, yeminli mali müşavir tasdik raporunun belirlenen sürede ibraz
edilememesi halinde, mükelleflere tebliğ edilmek şartıyla 60 günlük ek süre verilmesi ve
raporun söz konusu sürede verilmesi durumunda; istisna, muafiyet ve diğer düzenlemelerden
yararlanılması düzenlenmektedir. Raporun ek sürede verilmemesi durumunda ise; istisna,
muafiyet ve diğer düzenlemelerden yararlanılamayacağı hususu da kesin olarak hükme
bağlanmış olup, 50.000 liradan az ve 500.000 liradan fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik
raporunun ibraz şartına bağlanan tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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8. Muafiyet, İstisna ve Zarar Mahsubundan Yararlanmada YMM Raporuna Ek Süre Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Vergi beyannamelerinin imzalanması ve Yeminli Mali Müşavir tasdik raporları
Mükerrer Madde 227 – Maliye Bakanlığı … bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir. … 2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali
müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik
raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu hakdan
yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya
kadar uzatmaya yetkilidir.
…

Vergi beyannamelerinin imzalanması ve Yeminli Mali Müşavir tasdik raporları
Mükerrer Madde 227 – Maliye Bakanlığı … bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir. … 2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali
müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik
raporunun zamanında ibrazı şarttır. Şu kadar ki, tasdik raporunun zamanında ibraz
edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir.
Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike
konu haktan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz
süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.
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9. Nakdi Sermaye Artırımı Uygulamasında Yurtdışından Getirilen Sermayeye Daha Fazla İndirim
İmkanı Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci paragrafından sonra gelmek üzere;

“Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran
%75 olarak uygulanır.”

paragrafı eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile nakdi sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, yurt dışından

getirilen nakitle karşılanan kısım için ek avantaj sağlanmıştır. %50 olarak uygulanan indirim
oranı, yurt dışı kaynaklı sermaye için %75 olarak uygulanacaktır.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye
artışlarına uygulanmak üzere 26.10.2021.
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9. Nakdi Sermaye Artırımı Uygulamasında Yurtdışından Getirilen Sermayeye Daha Fazla İndirim
İmkanı Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Diğer indirimler
Madde 10 - (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla
aşağıdaki indirimler yapılır:
…
ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap
dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde
ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan
"Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama
faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın
%50'si.
…

Diğer indirimler
Madde 10 - (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla
aşağıdaki indirimler yapılır:
…
ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap
dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde
ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan
"Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama
faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın
%50’si.
Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu
oran % 75 olarak uygulanır.
…
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10. Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk Kısmının ÖTV ve KDV Hariç, Diğer Vergi Borçlarından Terkin
Edilmek Suretiyle Kullanılmasına İmkan Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin
yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere;

“(8) Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının
uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin
verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel
tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi
borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar,
hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma
katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz. Diğer vergi
borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı
tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile
vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar
vergisi uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek
toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına,
yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamaz.”

fıkrası eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
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10. Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk Kısmının ÖTV ve KDV Hariç, Diğer Vergi Borçlarından Terkin
Edilmek Suretiyle Kullanılmasına İmkan Sağlanmıştır !

• Yapılan düzenleme ile yatırım katkı tutarının %10'luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin
verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV
hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle
kullanılabilecektir.

• Bu tutar ile birlikte bu tutarın bir katı, vazgeçilen yatırıma katkı tutarı olarak toplam yatırıma
katkı tutarından düşülecektir. Yatırımın bütünü itibarıyla terkini talep edilebilecek toplam
tutarın hesabında ise, mükellefin ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırım
harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’unun aşılması
mümkün olmayacaktır.

• Yapılan düzenleme ile yatırıma katkı tutarının, önerilen sınırlar çerçevesinde, özellikle damga
vergisi ve gelir vergisi stopajından kaynaklanan vergilerden kullanılması mümkün hale gelecek
ve teşvikle sağlanan vergi tasarrufuna erişim süresi bir miktar kısalabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere
26.10.2021.
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10. Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk Kısmının ÖTV ve KDV Hariç, Diğer Vergi Borçlarından Terkin
Edilmek Suretiyle Kullanılmasına İmkan Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

İndirimli kurumlar vergisi
Madde 32/A - (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş
ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli
ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine
bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan
elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli
oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe
karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle
bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması
şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç
olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini
izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
…

İndirimli kurumlar vergisi
Madde 32/A - (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş
ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli
ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine
bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan
elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli
oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe
karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle
bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması
şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç
olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini
izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. …
…
(8) Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı
oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep
edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere
tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir.
Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından
indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden
sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz. Diğer vergi borçlarının terkini
suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından
vazgeçildiği kabul edilir, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen
yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi
uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek
toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım
harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın
%10’undan fazla olamaz.
…
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11. Tahsil Edilemeyen ve 3.000 Türk Lirasını Aşmayan Alacakların Şüpheli Alacak Sayılması
Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük”
ibaresi “ve 3.000 Türk lirasını aşmayan” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye;

“İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit
edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen
miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait
olduğunu gösterecek şekilde, kaydederler.”

fıkrası eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi ile düzenlenen, şüpheli

alacak karşılığı uygulamasında, dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak ibaresi
3.000 lirayı aşmayan alacaklar olarak değiştirilmiş ve böylece dava ve icra takibine değmeyecek
alacak ibaresi somut bir ölçüte bağlanmıştır. Düzenleme kapsamında, 3.000 lirayı aşmayan
alacaklar için dava ve icra takibi koşulu aranmayacak, söz konusu alacaklar için protesto veya yazı
ile bir defadan fazla isteme koşulu yerine getirilerek şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.



33

11. Tahsil Edilemeyen ve 3.000 Türk Lirasını Aşmayan Alacakların Şüpheli Alacak Sayılması
Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Şüpheli alacaklar
Madde 323 – Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmak şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre
pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında
gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar
eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri
dönemde kar zarar hesabına intikal ettirilir.

Şüpheli alacaklar
Madde 323 – Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmak şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan ve 3.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre
pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında
gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar
eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri
dönemde karzarar hesabına intikal ettirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan
mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit edilen şüpheli alacaklarını
defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil
edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu
gösterecek şekilde, kaydederler.
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328. maddesinin dördüncü
ve beşinci fıkraları;

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin
iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar
verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi
takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu süre
içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin
iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü
takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, finansal kiralama yoluyla edinilenler de dâhil olmak
üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen bir veya birden fazla kıymetin bu Kanun
hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan
sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

…
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

…
c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, satışı yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap edilen
yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalık, satışın yapıldığı
yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
d) Satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki, devri veya
işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr o yılın kâr ve zarar
hesabına eklenir. Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve
Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

şeklinde değiştirilmiştir.
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 329. maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları;

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Alınan sigorta tazminatı ile tamamen veya kısmen zarar gören amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine
göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse
geçilmiş olursa tazminat fazlası, tazminatın alındığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının
sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde
zarar gören iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin
iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan tazminat fazlası, tazminatın alındığı yılı takip
eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, finansal kiralama yoluyla edinilenler de
dâhil olmak üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen bir veya birden fazla
kıymetin bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup edilir. Bu mahsup
tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

…
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

…
c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, zarar gören iktisadi kıymetin yerine
iktisap edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalık,
tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
d) Tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki, devri
veya işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası o yılın kâr
ve zarar hesabına eklenir. Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine
ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328. maddesine göre, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi
zorunluysa veya bu konuda işletmeyi yönetenler karar vermişlerse, satıştan doğan kâr, yenileme
giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süreyle tutulabilmektedir.

• Söz konusu üç yıllık erteleme olanağının başlama ve bitiş tarihi konusunda idare ile mükellefler
arasında yaşanan yorum farklılıkları, yapılan düzenleme ile yargı kararları paralelinde ve mükellef
lehine giderilmiştir.

• Bunun yanı sıra, geçici bir hesapta tutulan kârın, satışı yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap edilen
yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla olması durumunda, bu fazlalığın satışın
yapıldığı yılı izleyen üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenmesi düzenlenmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Amortismana tabi Malların satılması
Madde 328 – … Şu kadarki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine
göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve
teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kâr, yenileme
giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile
tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar
üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin
tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın matrahına eklenir. Yukarıki esaslar dahilinde yeni
değerlerin iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerinden bu kanun
hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup
tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına
devam olunur.

Amortismana tabi Malların satılması
Madde 328 – … Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi
kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi
idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan
doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar
pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin
yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse,
geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr
ve zarar hesabına eklenir.
b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, finansal kiralama yoluyla edinilenler de
dâhil olmak üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen bir veya birden
fazla kıymetin bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup
edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin
amortismanına devam olunur.
c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, satışı yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap
edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalık,
satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
ç) Satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki,
devri veya işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr o yılın
kâr ve zarar hesabına eklenir. Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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12. Yenileme Fonunun Hesabında 3 Yıl Kavramına Açıklık Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Amortismana tabi malların sigorta tazminatı
Madde 329 – … Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen
veya kısmen zıyaa, uğrıyan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta
tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman
çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar
hesabına geçirilir. Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile zıyaa, uğrıyan malların
yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare
edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası,
yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile
tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları kara ilave olunur. Üç
yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o
yılın matrahına eklenir. Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında
kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden bu Kanun hükümlerine göre
ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa
edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

Amortismana tabi malların sigorta tazminatı
Madde 329 – … Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen
veya kısmen zıyaa, uğrıyan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta
tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman
çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar
hesabına geçirilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Alınan sigorta tazminatı ile tamamen veya kısmen zarar gören amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin
iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare
edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa tazminat fazlası, tazminatın
alındığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir
hesapta tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde zarar gören iktisadi
kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı
gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan tazminat fazlası, tazminatın alındığı yılı takip
eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, finansal kiralama yoluyla
edinilenler de dâhil olmak üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen bir
veya birden fazla kıymetin bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına
mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan
değerlerin amortismanına devam olunur.
c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, zarar gören iktisadi kıymetin
yerine iktisap edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise
bu fazlalık, tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar
hesabına eklenir.
ç) Tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki,
devri veya işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat
fazlası o yılın kâr ve zarar hesabına eklenir. Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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13. Vergi İncelemelerinin Uzaktan Yapılabilmesi Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 139. maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “incelemeye tabi olanın iş yerinde” ibaresi “dairede” şeklinde değiştirilmiş, ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu takdirde incelemeye” ibaresi
“İncelemeye” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “İncelemenin dairede yapılması halinde
istenilen” ibaresi “İstenilen” şeklinde, “daireye getirmesi” ibaresi “ibraz etmesi” şeklinde
değiştirilmiş ve maddeye;

“İncelemenin dairede yapılması, incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve
çalışmalarda bulunulmasına mani değildir. Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve
iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilir. Bu maddenin
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”

fıkrası eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile vergi incelemesinin kural olarak inceleme elemanlarının dairesinde

(işyerinde) yapılabilmesi sağlanmıştır. Yapılan düzenlemeye göre inceleme istisnai olarak
mükellefin işyerinde yapılacak, incelemenin dairede yapılması, incelemeye tabi olanın iş yerinde
tespit yapılmasını ve çalışmalarda bulunulmasını engellemeyecektir.

Yürürlük Tarihi: 01.07.2022.
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13. Vergi İncelemelerinin Uzaktan Yapılabilmesi Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
İncelemenin Yapılacağı Yer
Madde 139 – Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde
yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle
incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları
isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu
defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.
İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen
zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir
mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir
mühlet verilir.

İncelemenin Yapılacağı Yer
Madde 139 – Vergi incelemeleri, esas itibariyle dairede yapılır. İncelemeye tabi
olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak
istenilir. İstenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak
getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere,
defter ve vesikalarını ibraz etmesi için münasip bir mühlet verilir. İncelemenin
dairede yapılması, incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve
çalışmalarda bulunulmasına mani değildir. Mükellef ve vergi sorumlusunun talep
etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilir. Bu
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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14. Vergi İncelemesine Yazılı Bildirim ile Başlanması Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesinin birinci
fıkrasının (1) numaralı bendi;

“1. İncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı
hususunu bir yazıyla bildirirler. Ayrıca, yazının bir örneğini bağlı olduğu birime ve ilgili vergi
dairesine gönderirler.”

şeklinde değiştirilmiş, (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı bendinde yer alan
“Nezdinde” ibaresi “İncelemenin iş yerinde yapılması halinde nezdinde” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı
fıkrasına “çerçevesinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve
tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ile”

ibaresi eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile vergi incelemesine başlama tarihi ve prosedürü değiştirilerek incelemeye

başlamada mükellef ve vergi inceleme elemanlarının karşılıklı imzasıyla incelemeye başlama
tutanağı düzenlenmeyecek olup, incelemeye başlandığı mükellefe yazıyla elektronik bildirim
yapılacaktır.

Yürürlük Tarihi: 01.07.2022.
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14. Vergi İncelemesine Yazılı Bildirim ile Başlanması Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

İncelemede Uyulacak esaslar
Madde 140 – Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki
esaslara uymaya mecburdurlar:
1. İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan evvel açık olarak izah
ederler;
2. Vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini
nezdinde vergi incelemesi yapılana verirler. Ayrıca, tutanağın bir örneğini bağlı
olduğu birime, diğer örneğini de ilgili vergi dairesine gönderirler.
3. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında
inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler (Tutanak düzenlenmesi ve
inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu
gibi tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde
yapılır);
…
Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde uyulacak diğer
usul ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve Merkezi
Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi
tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.

İncelemede Uyulacak esaslar
Madde 140 – Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki
esaslara uymaya mecburdurlar:
1. İncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı
hususunu bir yazıyla bildirirler. Ayrıca, yazının bir örneğini bağlı olduğu birime ve
ilgili vergi dairesine gönderirler.
2. Vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini
nezdinde vergi incelemesi yapılana verirler. Ayrıca, tutanağın bir örneğini bağlı
olduğu birime, diğer örneğini de ilgili vergi dairesine gönderirler.
3. İncelemenin iş yerinde yapılması halinde nezdinde inceleme yapılanın
muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya
buna devam edemezler (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet
tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin
yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır);
…
Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, vergi incelemesine ilişkin işlemlerin
elektronik ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve tutanakların elektronik ortamda
düzenlenmesi ile vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar,
komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak
vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.
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15. Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurlar Belirlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 213 sayılı Kanunun 261. maddesinin birinci fıkrasına; “9. Alış
bedeli.” bendi eklenmiştir.

• 7338 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 213 sayılı Kanunun 262. maddesine;
“Aşağıda sayılan giderler de maliyet bedeline dâhil edilir.
a) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük
vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri,
b) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve
harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,
c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur
farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise
iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu
kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline
ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.),
d) İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta
giderleri,
e) Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının
tesviyesinden mütevellit giderler.

…
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15. Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurlar Belirlenmiştir !

…
Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi
sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilir. İktisadi kıymetin (emtia hariç)
iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek
katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme
fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler
serbesttirler. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve
Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

fıkraları eklenmiştir.
• 7338 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 268. maddesinden sonra

gelmek üzere;
“Alış bedeli:
MADDE 268/A- Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin
iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.”

maddesi eklenmiştir.
• 7338 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 270. maddesi yürürlükten

kaldırılmıştır.
• 7338 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 273. maddesinin birinci

fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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15. Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurlar Belirlenmiştir !

• Yapılan düzenlemeler ile;
 Değerleme ölçüleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 261’inci maddesinde sayılmakta olup, bunlar;

maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel,
emsal bedeli ve ücretidir. 7338 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
261’inci maddesinin birinci fıkrasına 9’uncu değerleme ölçütü olarak “Alış bedeli” eklenmiştir.

 Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderleri düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
270. maddesi ve demirbaş eşyanın değerlemesine ilişkin 273. maddesi kaldırılarak, söz konusu
maddelerde yer alan maliyet bedeline girmesi gereken giderler, maliyet bedelinin tanımlandığı
262. maddeye taşınmıştır.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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15. Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurlar Belirlenmiştir !

 İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur
farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi
kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere
ilişkin giderlerin maliyete atılmasının zorunlu olduğuna ve faiz giderleri ile kur farklarının diğer
kısımlarının ise maliyet bedeline eklenmesi veya genel gider yazılmasının seçimlik olduğuna ilişkin
Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar esas olarak aynen korunmak suretiyle kanun hükmü haline
getirilmiştir.

 Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartı ile envantere alındıkları hesap dönemi sonuna kadar
alınan hibelerin maliyet bedelinden indirilebilmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır.

 Emtialar hariç olmak üzere, iktisadi kıymetlerin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili
olan indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve kaynak kullanımı
destekleme fonunun maliyet bedeline eklenmesinin veya genel giderler arasında gösterilmesinin
mükellefin seçimine bırakılması konusunda düzenleme yapılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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15. Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurlar Belirlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 26 ve 27. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Değerleme Ölçüleri
Madde 261 – Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri
ile yapılır:
1. Maliyet bedeli;
2. Borsa rayici;
3. Tasarruf değeri;
4. Mukayyet değer;
5. İtibari değer;
6. Vergi değeri;
7. Rayiç bedel,
8. Emsal bedeli ve ücreti.

Değerleme Ölçüleri
Madde 261 – Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri
ile yapılır:
1. Maliyet bedeli;
2. Borsa rayici;
3. Tasarruf değeri;
4. Mukayyet değer;
5. İtibari değer;
6. Vergi değeri;
7. Rayiç bedel,
8. Emsal bedeli ve ücreti.
9. Alış bedeli.

Maliyet Bedeli
Madde 262 - Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması
münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade
eder.

Maliyet Bedeli
Madde 262 – Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin
artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını
ifade eder.
Aşağıda sayılan giderler de maliyet bedeline dahil edilir:
a) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük
vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri,
b) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve
harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,
c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur
farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise
iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu
kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal
etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.),
ç) İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta
giderleri,
d) Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının
tesviyesinden mütevellit giderler.
Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi
sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilir. İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap
edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma
değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu
maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler
serbesttirler. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
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15. Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurlar Belirlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 28, 29 ve 30. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

-
Alış Bedeli
Madde 268/A – Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin
iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dahil değildir.

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler
Madde 270 – Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı
giderler girer: 1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; 2. Mevcut
bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. Noter,
mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim
Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte
mükellefler serbesttirler.

-

Demirbaş Eşya
Madde 273 – Alet, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların
maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayri komisyon ve nakliye giderleri gibi
özel giderlerdir. İmal edilen alat, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma
bedeli yerine geçer.

Demirbaş Eşya
Madde 273 – Alet, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. İmal
edilen alat, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine geçer.



51

16. Yeniden Değerleme Uygulaması Tekrar Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin başlığı
“Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye;

“1. İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan (iktisadi kıymetlerin aktifleştirildiği
hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur farkları ve kredi faizleri (bunlara isabet eden
amortismanlar dâhil) yeniden değerleme kapsamına girmez.
2. Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer alan
değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismanın herhangi bir yılda
yapılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam
olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.
3. İktisadi kıymetlerin (2) numaralı bende göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin
amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme oranı ile
çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur.
Yapılacak değerlemede yeniden değerleme oranı olarak (B) fıkrasında belirtilen oran dikkate alınır.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için, özel hesap döneminin başladığı takvim
yılına ait oran esas alınır.
Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, bir
önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık
dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen
ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir.

…
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16. Yeniden Değerleme Uygulaması Tekrar Düzenlenmiştir !

…
4. Yeniden değerleme neticesinde iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı,
yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı
ayrıntılı olarak görünecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir.
Değer artışı, iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net
bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin
bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle
bulunan değeri ifade eder. İktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir yılda
yapılmamış olması durumunda söz konusu değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış
varsayılarak belirlenir.
5. İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu
kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi
tutmaya devam ederler. Yeniden değerlemeye tabi tutulanların her birine isabet eden değer
artışları ile bunların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında ayrıntılı olarak gösterilir.
6. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu
işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar
vergisine tabi tutulur. Sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave
edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.
7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması (satış, devir,
işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında
gösterilen değer artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur.

…
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…
8. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden
değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya değerleme oranının düşük
uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme
yapılamaz.
9. Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde,
yeniden değerleme yapılmaz.
10. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce (A)
fıkrasında belirtilen enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde,
anılan fıkranın (7) numaralı bendi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır. Söz konusu bent
gereği öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde bu madde kapsamındaki yeniden değerleme
değer artış fonu öz sermayeden düşülür. Ayrıca mezkûr değer artış fonunun sermayeye
ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve enflasyon
düzeltmesine tabi tutulmaz.
11. (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluştuğu dönemlerde, bu fıkra
uyarınca yeniden değerleme yapılmaz. Anılan fıkrada belirtilen enflasyon düzeltmesine
ilişkin şartların oluşmadığı ilk hesap döneminden itibaren, bu fıkra hükümleri uyarınca
yeniden değerleme uygulamasına devam olunabilir. Bu durumda iktisadi kıymetlerin yeniden
değerlemesine esas değerler olarak, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş son bilançoda yer
alan değerler dikkate alınır. Bu değerin tespitinde, iktisadi kıymetler için amortismanın
herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış
varsayılır.

…
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…
12. Bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra (A) fıkrası
uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda, bu fıkra
hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile bunlara
ilişkin amortismanlar düzeltilmiş son değerleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi
tutulur.
13. Yeniden değerlemenin herhangi bir yılda yapılmaması durumunda, sonraki hesap
dönemlerine ilişkin olarak bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılabilir.
14. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”

fıkrası eklenmiştir.
• Bunun yanı sıra, yeniden değerlemenin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar, 7338 sayılı

Kanun’un 52. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenen ‘’Geçici Madde 32’’ ile
düzenlenmiştir.



55

16. Yeniden Değerleme Uygulaması Tekrar Düzenlenmiştir !

• Yapılan düzenleme ile;
 7144 sayılı Kanun, 7326 sayılı Kanun gibi geçici düzenlemeler dahilinde geçmişte yapılan ve hala

uygulaması devam eden, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi uygulaması
kalıcı hale getirilmiş,

 Kalıcı olarak yeniden değerleme yapabilecek olan mükelleflerin, bu kapsamda ilk kez yeniden
değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına
kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini belirlenen koşullarla
yeniden değerleyebilmelerine ilişkin geçici bir düzenleme yapılmıştır.
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16.1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeniden
Değerleme Uygulaması

• 7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 32. madde ve mükerrer 298.
maddeye eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olan mükelleflere, anılan
fıkra uyarınca ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin
sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetlerini, maddede yer alan koşullarla yeniden değerleme olanağı verilmiştir.

• Yeniden değerlemede, mükerrer 298. maddeye eklenen (Ç) fıkrası ilk kez yeniden değerleme
yapılacak hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançoda kayıtlı bulunan
taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ve bunlara ait amortismanların değerleri
dikkate alınacak, yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak;

 Mükerrer 298. maddenin (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;
i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetler ile bunların

amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin ilgili
olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu
bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetler ile bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak
yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin
Yİ-ÜFE değerinin, bunların iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile
bulunan oran,
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16.1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeniden
Değerleme Uygulaması

 Daha önce Kanun’un geçici 31. maddesinin;
i) Birinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve

amortismanları için, mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden
değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE
değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ii) Yedinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, mükerrer 298.
maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden
önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2021 yılı Haziran ayına ilişkin Yİ-ÜFE
değerine bölünmesi ile bulunan oran, dikkate alınacaktır.

• Geçici 31. maddeye yeni eklenen düzenleme kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu
oluşan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında vergi
ödenecek ve yeniden değerlemeye tabi tutulan varlıkların elden çıkarılması halinde, pasifte özel
bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
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16.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298/Ç Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeniden
Değerleme Uygulaması

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine eklenen (Ç) fıkrası hükmüyle, bilançoya
dahil olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançonun
pasifinde gösterilen amortismanların fıkrada yer alan koşullar dahilinde yeniden değerlemeye tabi
tutulmasına imkan verilmiştir.

 Yeniden değerlemede; iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, değerlemenin
yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak
olup, değerlenecek varlıkların ve bunlara ilişkin amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı
yıla ait olan yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri
bulunacaktır.

 Mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu oluşan ve
pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artış tutarı üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi
söz konusu değildir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulan varlıkların elden çıkarılması (satış,
devir, işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer
artışları, kazancın tespitinde amortismanlar gibi işleme tabi tutulacaktır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2022.
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• 7338 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı
Mükerrer Madde 298 - … … B) Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın
Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün
Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran
Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilir.
…

Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme Oranı ve yeniden değerleme
Mükerrer Madde 298 - … … B) Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın
Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün
Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran
Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilir. …
Ç) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya
Ç) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi
mükellefleri (kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil, (A) fıkrasının (9) numaralı bendi
kapsamında söz konusu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın
enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle
tutmalarına izin verilenler hariç), (A) fıkrasında yer alan enflasyon düzeltmesi yapma
şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al
işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup
bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda
yeniden değerleyebilirler.
1. İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan (iktisadi kıymetlerin
aktifleştirildiği hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur farkları ve kredi faizleri (bunlara
isabet eden amortismanlar dâhil) yeniden değerleme kapsamına girmez.
2. Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer
alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve değerlemenin yapılacağı hesap dönemi
sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismanın
herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar
bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.
3. İktisadi kıymetlerin (2) numaralı bende göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin
amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme oranı ile
çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. Yapılacak değerlemede
yeniden değerleme oranı olarak (B) fıkrasında belirtilen oran dikkate alınır. Kendilerine özel
hesap dönemi tayin olunan mükellefler için, özel hesap döneminin başladığı takvim yılına ait
oran esas alınır. Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden
değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir
önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir.
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• 7338 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

(devamı)

(devamı)
4. Yeniden değerleme neticesinde iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı,
yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı
ayrıntılı olarak görünecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir.
Değer artışı, iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net
bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin
bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle
bulunan değeri ifade eder. İktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış
olması durumunda söz konusu değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak
belirlenir.
5. İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu
kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi
tutmaya devam ederler. Yeniden değerlemeye tabi tutulanların her birine isabet eden değer
artışları ile bunların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında ayrıntılı olarak gösterilir.
6. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu
işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar
vergisine tabi tutulur. Sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave
edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.
7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması (satış, devir,
işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında
gösterilen değer artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur.
8. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden
değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya değerleme oranının düşük
uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme
yapılamaz.
9. Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde,
yeniden değerleme yapılmaz.
10. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce (A)
fıkrasında belirtilen enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, anılan
fıkranın (7) numaralı bendi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır. Söz konusu bent gereği öz
sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde bu madde kapsamındaki yeniden değerleme değer
artış fonu öz sermayeden düşülür. Ayrıca mezkûr değer artış fonunun sermayeye ilavesi
nedeniyle oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve enflasyon
düzeltmesine tabi tutulmaz.
11. (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluştuğu dönemlerde, bu fıkra
uyarınca yeniden değerleme yapılmaz. Anılan fıkrada belirtilen enflasyon düzeltmesine ilişkin
şartların oluşmadığı ilk hesap döneminden itibaren, bu fıkra hükümleri uyarınca yeniden
değerleme uygulamasına devam olunabilir. Bu durumda iktisadi kıymetlerin yeniden
değerlemesine esas değerler olarak, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş son bilançoda yer
alan değerler dikkate alınır. Bu değerin tespitinde, iktisadi kıymetler için amortismanın
herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış
varsayılır.
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• 7338 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

(devamı)

(devamı)
12. Bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra (A) fıkrası
uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda, bu fıkra hükümlerine
göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile bunlara ilişkin
amortismanlar düzeltilmiş son değerleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
13. Yeniden değerlemenin herhangi bir yılda yapılmaması durumunda, sonraki hesap
dönemlerine ilişkin olarak bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılabilir.
14. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
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• 7338 sayılı Kanun’un 52. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

-

GEÇİCİ MADDE 32- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla mükerrer 298 inci maddeye eklenen (Ç)
fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler, anılan fıkra uyarınca ilk
kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu
itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira
sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) aşağıdaki şartlarla yeniden
değerleyebilirler.
a) Yeniden değerlemede, taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve
bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen
ve bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca ilk kez yeniden değerleme
yapılacak hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında
yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması
durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış
varsayılarak belirlenir.
b) Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin (a) bendine göre tespit edilen
değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle
yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden
değerleme oranı olarak;
1. Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesine tabi
tutulan;
i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile
bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden
değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-
ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine
bölünmesi ile bulunan oran,
ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve amortismana tabi diğer
iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında
yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, bunların iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine
bölünmesi ile bulunan oran,
2. Daha önce Kanunun geçici 31 inci maddesinin;
i) Birinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve
amortismanları için, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden
değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-
ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,
ii) Yedinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, mükerrer 298 inci
maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap
döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2021 yılı Haziran
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, dikkate alınır. Bu bent uyarınca
dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt
içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade eder.
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16. Yeniden Değerleme Uygulaması Tekrar Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 52. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

-

c) Yeniden değerleme neticesinde taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin
değerinde meydana gelecek değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı
olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artışı,
taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve
yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif
değeri, taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı
değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.
Taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini bu madde kapsamında yeniden
değerlemeye tabi tutan mükellefler bunları, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan
değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler. Pasifte özel bir fon hesabında
gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme
işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar
vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme
süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda
olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Bu fıkra kapsamında ödenen vergi; gelir ve kurumlar
vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
kabul edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde
ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamaz. Pasifte özel bir fon
hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem
kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.
Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin
elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın
tespitinde dikkate alınmaz. Bu madde kapsamında yeniden değerleme sadece bir kez, bu
Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca yapılacak yeniden değerleme
öncesinde olmak üzere yapılabilir. Bu madde kapsamında yeniden değerleme yapmakla
birlikte yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden sonraki hesap dönemi için
mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapmayan
mükellefler, daha sonraki dönemlerde mezkûr fıkra kapsamında yapacakları yeniden
değerlemede tekrar bu madde kapsamında yeniden değerleme yapamazlar. Bu madde
kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetlerin elden çıkarılmasından önce bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası
uyarınca yeniden değerleme yapılmadan mezkûr maddenin (A) fıkrası gereğince enflasyon
düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer
artışı fonu özsermayeden düşülmek suretiyle mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmesi
yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
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17. Tekerrürde Artırım Tutarının Kesinleşen Cezadan Fazla Olmaması Düzenlenmiştir!

• 7338 sayılı Kanun’un 38. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 339. maddesi;
“MADDE 339- Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve
cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren
beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın kesinleştiği tarihi
izleyen günden itibaren ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza
kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Şu kadar ki, artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen
birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla
olamaz. Birinci fıkrada yer alan beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan
cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınır.”

şekilde değiştirilmiştir.

• Yapılan düzenleme ile tekerrürde artırım tutarının kesinleşen cezadan fazla olmaması düzenlenmiş
ve düzenlemeye göre, kesinleşen bir cezadan sonra, maddede yer alan süreler içinde yeniden ceza
kesilmesi durumunda, düzenleme çerçevesinde kesilecek ceza üzerine eklenecek artırım tutarı,
kesinleşen cezadan fazla olmamak üzere, kesilen cezanın %50’si olması ve kesinleşen birden fazla
ceza varsa, bunlardan tutar itibariyle en yükseğinin dikkate alınması düzenlenmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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17. Tekerrürde Artırım Tutarının Kesinleşen Cezadan Fazla Olmaması Düzenlenmiştir!

• 7338 sayılı Kanun’un 38. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Tekerrür
Madde 339 –Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve
cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere
vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı
cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Tekerrür
MADDE 339- Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve
cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren
beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın kesinleştiği tarihi
izleyen günden itibaren ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza
kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Şu kadar ki, artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden
fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz. Birinci
fıkrada yer alan beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme
tarihi dikkate alınır.
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• 7338 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin birinci
fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “227’nci ve 231’inci” ibaresi “227’nci, 231’nci ve
234’üncü” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (8) numaralı bendinin birinci cümlesi;

“Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi
eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.400 Türk lirası özel usulsüzlük cezası
kesilir.”

şeklinde değiştirilmiş, bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere;
“Bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik veya
hatalı yapılması durumunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen
sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan
bildirimin aynı süre içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında
uygulanır.”

cümlesi eklenmiş ve söz konusu fıkraya;
“11. Bu Kanunun mükerrer 227’nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda
yeminli mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde
belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef
adına 50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere,
yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel
usulsüzlük cezası kesilir.”

bendi eklenmiştir.
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• 7338 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin
başlığına “107/A,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mükerrer 242,” ibaresi ve maddenin birinci
fıkrasına “150,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mükerrer 242,” ibaresi eklenmiştir.

• 7338 sayılı Kanun’un 42. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan

“her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın” ibaresi “haber verilen olayın ilgili
olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi
türünün”

şeklinde değiştirilmiş ve maddeye;
“Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.”

fıkrası eklenmiştir.
• 7338 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin birinci

fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “vergi ziyaı cezasının” ibaresi “vergi cezalarının” şeklinde
değiştirilmiştir.
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• 7338 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 1. maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “cezalarının” ibaresinden önce gelmek üzere “cezaları ile
5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük” ibaresi ve ikinci cümlesinden sonra gelmek
üzere;

“Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı
gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını
aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376’ncı maddesindeki indirim
oranı %50 artırımlı olarak uygulanır.”

cümlesi eklenmiştir.
• 7338 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 11. maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” ibaresi “ve bunlara ilişkin
kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında”
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya;

“Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı
gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır.”

cümlesi eklenmiştir.
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• Yapılan düzenlemeler ile;
 5.000 lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat

sonrası uzlaşma talep edilebilmesi sağlanmış olup, söz konusu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları
için ise cezada indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanması,

 Kâğıt ortamında tutulan defterlere ve yapılan kayıtlara yönelik olarak kayıt nizamına ilişkin
hükümlere uyulmaması durumunda kesilecek cezalar ile elektronik kayıt ve uygulamalarındaki
kayıt nizamına uyulmaması fiillerine uygulanacak cezalar hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• 7338 sayılı Kanun’un 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo
aşağıdaki gibidir. Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
Madde 352 –Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre
cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat
olarak kesilir.
I inci derece usulsüzlükler :
…
6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 - 219) uyulmamış olması (Her
incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil
sayılır);
…

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
Madde 352 –Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre
cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat
olarak kesilir.
I inci derece usulsüzlükler :
…
6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 – 219 ile mükerrer madde 242)
uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen
usulsüzlükler tek fiil sayılır);
…

Özel usulsüzlükler ve cezaları a) fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
Madde 353 – 1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere,
verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek
makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı
meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken
Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya
da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu
belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 380 Türk
lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ
farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge
nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın
toplamı 190.000 Türk lirasını geçemez.
…
8. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine 1.400 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel
usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 280.000 Türk lirasını aşamaz.

Özel usulsüzlükler ve cezaları a) fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
Madde 353 – Usulsüzlükler,
1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve
alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının
verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer
verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca
belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227,
231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri
düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 380 Türk lirasından aşağı
olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak
tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 190.000 Türk
lirasını geçemez. …
8. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi
eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.400 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik veya
hatalı yapılması durumunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen
sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bildirimin
aynı süre içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda ½ oranında uygulanır.
Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde
280.000 Türk lirasını aşamaz. …
11. Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda
yeminli mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde
belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef
adına 50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere,
yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük
cezası kesilir. …
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• 7338 sayılı Kanun’un 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo
aşağıdaki gibidir. Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
Mükerrer madde 355 – Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan
zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi
uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme
görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
1.300 Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650 Türk Lirası, Özel
usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara
uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.500 Türk lirası, (2) numaralı
bendinde yer alanlara 760 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 390 Türk lirası özel
usulsüzlük cezası kesilir.
…

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
Mükerrer madde 355 – 1. Elektronik belge olarak Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, mükerrer
242, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir
Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve
müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
1.300 Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650 Türk Lirası, Özel
usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara
uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.500 Türk lirası, (2) numaralı
bendinde yer alanlara 760 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 390 Türk lirası özel
usulsüzlük cezası kesilir.
…

Pişmanlık ve ıslah
Madde 371 – Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen
mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili
makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve
şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
…
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi
incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel
(Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara
geçirilmiş olması.
…

Pişmanlık ve ıslah
Madde 371 – Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen
mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili
makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve
şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
…
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde haber verilen
olayın ilgili olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve ilgili
olduğu vergi türünün takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil
eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
…
Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.
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18. 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır!

• 7338 sayılı Kanun’un 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Buna göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme
Madde 376 – Mükellef veya vergi sorumlusu; …
2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi
ziyaı cezasının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i, indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı
süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da
uygulanır.

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme
Madde 376 – Mükellef veya vergi sorumlusu; …
2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi
cezalarının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde
yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i, indirilir. Mükellef veya
vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde
ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki
hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Uzlaşmanın Konusu, Kapsamı, Komisyonlar ve Şekli
Ek Madde 1 – Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara
ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve 370 inci
maddenin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere
mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına
sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369 uncu
maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci
maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya
yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi
durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.
Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece
toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi
vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki
olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.
Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava açma
süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu
takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek
odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek
mensubu bulundurabilir. …

Uzlaşmanın Konusu, Kapsamı, Komisyonlar ve Şekli
Ek Madde 1 – Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara
ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh
edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve 370 inci maddenin (b)
fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur
maddeye göre kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına
sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369 uncu
maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci
maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya
yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi
durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.
Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece
toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşmaya
konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil
bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı
olarak uygulanır. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma
talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır.
Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı
olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde,
bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek
odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. …

Tarhiyat öncesi uzlaşma
Ek Madde 11 – Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile
bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına
sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.
…

Tarhiyat öncesi uzlaşma
Ek Madde 11 – Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ve
bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç)
tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza
tutarı dikkate alınır. …
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19. Bazı Durumlarda Gider Pusulası Düzenlenmesine Gerek Kalmamıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesinin birinci
fıkrası;

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak
mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki belgeleri
düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları
mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi
yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf
için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.
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19. Bazı Durumlarda Gider Pusulası Düzenlenmesine Gerek Kalmamıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesine;
“Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde
düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.
İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla;
a) Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya;
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli
ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları
veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın
alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı
Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla
iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının,
tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri
belgeler,
gider pusulası yerine geçer. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

fıkraları eklenmiştir.
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19. Bazı Durumlarda Gider Pusulası Düzenlenmesine Gerek Kalmamıştır !

• Yapılan düzenleme ile gider pusulasının düzenleneceği durumlar yeniden belirlenmiş olup, banka
dekontları, PTT dekontları, alındı gibi bazı belgelerin gider pusulası yerine geçmesi ve ayrıca gider
pusulası düzenlenmesine gerek bulunmadığı düzenlenmiştir.

• Düzenleme; gider pusulası sadece vergiden muaf esnaftan alınan mal ve hizmetler için değil, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan örneğin bir
gerçek kişinin, ticari işletmelere sattığı (araba, bina, vb,) kişisel varlığı için de gider pusulası
düzenlenmesi gerektiği yönündedir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 takip eden ayın başında.
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19. Bazı Durumlarda Gider Pusulası Düzenlenmesine Gerek Kalmamıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

Gider Pusulası
Madde 234 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter
tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
1. (Kaldırılan fıkra)
2. (Kaldırılan fıkra)
3. Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim
edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf
tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati
eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim
edilir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi
yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde
unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi
yapana veya malı satana tevdi olunur.
Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

Gider pusulası
Madde 234 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter
tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki
belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın
aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için
işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf
için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi
yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde
unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi
yapana veya malı satana tevdi olunur.
Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.
Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde
düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.
İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla;
a) Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya;
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli
ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları
veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın
alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı
Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde
bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının,
tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri
belgeler,
gider pusulası yerine geçer.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
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20. Cumhurbaşkanına Tütün Mamulleri ile Araçlarda ÖTV Oranını 3 Katına Kadar Artırma Yetkisi
Verilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 56. maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinin
(2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “bir katına” ibareleri “üç katına” şeklinde ve
(c) bendinde yer alan “malların” ibaresi;

“mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü,”
şeklinde değiştirilmiştir.
• Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na;
 Tütün mamulleri için asgari maktu vergi tutarlarına ilişkin hadleri üç katına kadar artırma,
 Motorlu taşıtlar için belirlenen oranlar ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst

sınırlarını üç katına kadar artırma,
 Binek otomobiller için özel tüketim vergisine esas farklı matrah grupları oluşturabilme ve bu

araçlara ilişkin motor güçleri itibariyle oran farklılaştırabilme,
yetkisi verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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20. Cumhurbaşkanına Tütün Mamulleri ile Araçlarda ÖTV Oranını 3 Katına Kadar Artırma Yetkisi
Verilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 56. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Oran ve tutar
Madde 12 –1…
2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;
a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en
yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal
cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,
b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar
indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar
artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki
mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde
malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı
vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,
(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa
sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer
tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarın %20'sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla
maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve
bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,
c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi
matrahlarının alt ve üst sınırlarını bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar
içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde
tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı
oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör
sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,
d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye; 8517.12.00.00.11
G.T.İ.P. numaralı mallar için %50'ye, diğer mallar için %25'e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11
G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve
üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,
e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri
için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu
pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,
Yetkilidir.

Oran ve tutar
Madde 12 –1….
2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;
a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en
yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal
cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,
b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar
indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar
artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki
mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde
malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı
vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) cetvelindeki mallar için listede yer
alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde
yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki
mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20'sine tekabül eden tutarı
aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların
cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla
farklılaştırmaya,
c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi
matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar
içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları
oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı,
emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar
belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi
ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,
d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye; 8517.12.00.00.11
G.T.İ.P. numaralı mallar için %50'ye, diğer mallar için %25'e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11
G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve
üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,
e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri
için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu
pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,
Yetkilidir.
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21. ATV ve UTV Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Düzenlenmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 57. maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekinde yer alan
(II) sayılı listeye,

a) 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiştir.

b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşılarında gösterilen
oranlarıyla birlikte aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

87.01
Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok 
amaçlı hizmet aracı)]

25

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve
UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

- Motorlu karavanlar

25

45
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21. ATV ve UTV Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Düzenlenmiştir !

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşısında gösterilen
oranıyla birlikte aşağıdaki satır eklenmiştir.

• Yapılan düzenleme ile ATV ve UTV araçlarının özel tüketim vergisi kapsamı dışına çıkartılmasını
önlemek amacıyla, söz konusu araçların vergilemesine ilişkin düzenleme yapılmış, ayrıca motorlu
karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve
UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 25
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22. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire
Kapsamına Alınmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin birinci
fıkrasına “il özel idareleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıkları,” ibaresi eklenmiştir.

• Yapılan düzenleme ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları damga vergisi uygulamasında
resmi daire kapsamına alınmıştır.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

• 7338 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Resmi daire
Madde 8 — Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel
idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi
işletmeler resmi daire sayılmaz.
…

Resmi daire
Madde 8 — Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel
idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere
bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.
…
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23. Sermaye Piyasası Kanununun 31/B Maddesi Kapsamında Teminat Yöneticisinin Taraf Oldukları
Dahil Olmak Üzere Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına Konu Teminatlara İlişkin Olarak
Düzenlenen Makbuz ve Kağıtlara Damga Vergisi İstisnası Sağlanmıştır !

• 7338 sayılı Kanun’un 54. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV-
Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (36) numaralı fıkrasına, “Sermaye piyasası
araçlarının ihracına” ibaresinden sonra gelmek üzere;

“ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında
teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil bu ihraca konu teminatlara”

ibaresi eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile damga vergisi istisnalarının kapsamı genişletilerek Sermaye Piyasası

Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere,
sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve
kağıtlara damga vergisi istisnası getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

• 7338 sayılı Kanun’un 54. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar
…
36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut
finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye
piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen
menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve
kağıtlar.
…

IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar
…
36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil bu ihraca
konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı
kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları,
varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı
ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar.
…
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24. Genel ve Özel Bütçeli İdarelerle, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarına, Belediyelere ve Köylere Yapılacak Bağışlara İlişkin Olarak İlgili İdare ile
Bağışlayanlar Arasında Düzenlenen Kağıtlara Damga Vergisi İstisnası Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 54. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloya;
“55. Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile
bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar.”

fıkrası eklenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve

koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile
bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

• 7338 sayılı Kanun’un 54. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme

-

IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar
…
55. Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile
bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar.
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25. Varlık Yönetim Şirketlerince Düzenlenen Kağıtlar İçin Uygulanan Damga Vergisi İstisnası Süresiz
Hale Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan “kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen
beş yıl süresince” ibaresi ve “her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.

• Düzenleme kapsamında; Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde yapılan değişiklikle, varlık
yönetim şirketlerince düzenlenen kağıtlar için uygulanan damga vergisi istisnası süresiz hale
getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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25. Varlık Yönetim Şirketlerince Düzenlenen Kağıtlar İçin Uygulanan Damga Vergisi İstisnası Süresiz
Hale Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıdaki gibidir. Buna
göre;

Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme
Varlık yönetim şirketi
Madde 143 — … Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri nedeniyle doğmuş veya
doğması beklenen, ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla
karşılık ayırmak zorundadırlar. Karşılık ayrılacak alacakların nitelikleri ile karşılıklara ilişkin esas
ve usûller Kurul tarafından belirlenir. Varlık yönetim şirketlerinin bu fıkra uyarınca ayırdıkları
karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
kabul edilir. Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca
Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları
işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere
kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa
göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,
her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme
fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39
uncu maddesi hükmünden istisnadır.
…

Varlık yönetim şirketi
Madde 143 — … Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri nedeniyle doğmuş veya
doğması beklenen, ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla
karşılık ayırmak zorundadırlar. Karşılık ayrılacak alacakların nitelikleri ile karşılıklara ilişkin esas
ve usûller Kurul tarafından belirlenir. Varlık yönetim şirketlerinin bu fıkra uyarınca ayırdıkları
karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
kabul edilir. Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca
Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları
işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre
ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, kaynak
kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır.
…
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26. Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Düzenlemeler Getirilmiştir !

• 7338 sayılı Kanun’un 46, 47, 48, 49 ve 50. maddeleri ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 13.
maddesinden sonra gelmek üzere eklenen maddeler ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
kapsamında uygulanan Karşılıklı Anlaşma Usulüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere 26.10.2021.

• Yapılan düzenlemeleri gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre;

7338 sayılı Kanun 
Maddesi Konu Düzenleme

46. Madde Karşılıklı anlaşma usulüne başvuru 

Çifte vergilemeyi önlenmesi anlaşmasına aykırı olarak
vergilendirildiğini düşünen veya bu şekilde
vergilendirileceğine ilişkin emareler bulunduğu iddia
eden mükellefler «Karşılıklı Anlaşma Usulü» hükmüne
göre Gelir İdaresi Başkanlığına veya diğer ülke yetkili
makamlarına başvurabilirler. Başvuruya ilişkin
anlaşmada süre yoksa, aykırı işlemden haberdar
olunduğu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yapılması
gerekmektedir.

47. Madde Karşılıklı anlaşma usulü ve dava açma 

Karşılıklı anlaşma usulü başvurusu, tarh ve tebliğ
edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayıtla beyanname
üzerine tahakkuk eden vergiye dava açma süresini
durdurur. Karşılıklı anlaşma başvurusu reddedilir ya da
anlaşmaya varılamaz ise sonucun mükellefe tebliğ
edildiği tarihten itibaren kalan dava açma süresi içinde
dava açılır. Süre 15 günden az kalmışsa, yazının tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.
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26. Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Düzenlemeler Getirilmiştir !

7338 sayılı Kanun 
Maddesi Konu Düzenleme

48. Madde Karşılıklı anlaşma usulü başvurunun neticelendirilmesi

Taraf ülkeler anlaşmaya varırlarsa durum mükellefe
yazı ile bildirilir. Tebliğ tarihinden 30 gün içerisinde
mükellefin varılan anlaşmayı kabul edip etmediğini
GİB’na bildirmesi şarttır. Mükellef bu sürede
bildirimde bulunmazsa, anlaşmayı kabul etmemiş
sayılır. Anlaşma mükellef tarafından kabul edilmezse,
otuz günlük sürenin bitiminden itibaren dava açma
süresi yeniden işlemeye başlar. Süre onbeş günden az
kalmışsa bu süre onbeş gün olarak uzar. GİB ile diğer
akit devletin yetkili makamı arasında varılan anlaşma
mükellef tarafından kabul edilirse vergi ve cezalarda
düzeltme yapılır. Karşılıklı anlaşma vaki olduğu halde,
anlaşma uyarınca düzeltilen vergi ve cezalar için dava
açılamaz, ceza indiriminden ve uzlaşma
hükümlerinden faydalanılamaz. Söz konusu vergi ve
cezalar mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 1 ay
içerisinde ödenir. Düzeltme işlemine konu vergi ve
cezaların ½’si bu süre zarfında ödenirse cezanın yarısı
indirilir.

49. Madde Başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma talebi 

Başvuru öncesi dava açılmış ise, başvuru sonucu
bağlanmadan vergi mahkemesinde incelenmez.
Uzlaşma başvurusu yapılmışsa, başvurunun sonuca
bağlanmasına kadar ertelenir. Mükellef anlaşma
sonucunu beklemeden uzlaşma hakkını kullanabilir.

50. Madde Diğer hususlar

Karşılıkla Anlaşma Usulü başvurusu zamanaşımını
durdurur. Duran zamanaşımı, mükellef tarafından
anlaşma sonucunun kabul edilmemesi durumunda bu
durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen günden itibaren
kaldığı yerden işlemeye devam eder. Başvuru,
tahakkuk eden vergi ve cezaların tahsilatını
durdurmaz.
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26. Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Düzenlemeler Getirilmiştir !

• Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU): Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVAÖ) uygulanması
sırasında zaman zaman hatalı işlemler, hatalı yorumlar veya ilgili anlaşma hükümlerinin dikkate
alınmaması durumları ile karşılaşılmakta olup, karşılaşılan sorunlarını ilgili idare nezdinde
çözemeyen mükellefler için ulusal çözüm yollarından ve OECD’nin Gelir ve Servet Üzerinden Alınan
Vergilere İlişkin Model Anlaşmasında yer alan, çifte vergilendirmeyi önlemeye yardımcı olacak
yöntemlerden birisidir.

• Türkiye’nin akdettiği ÇVÖA’ların tamamında Karşılıklı Anlaşma Usulüne ilişkin hükümlere yer
verilmiştir. KAU genellikle anlaşmaların 25’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

• Karşılıklı Anlaşma Usulünü başlatacak olan mükellefin anlaşmaya taraf olan devletlerden birinde
mukim olması gerekmekle birlikte uyrukluk nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kalan
vatandaşların da KAU’nün başlatılmasını talep etme hakları bulunmaktadır.

• ÇVÖA’da KAU uygulaması için yetkili makam Türkiye açısından Hazine ve Maliye Bakanını veya
onun yetkili kıldığı kişiler olarak ifade edilmiştir.

• 7338 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile Karşılıklı Anlaşma Usulü yasal bir zemine
oluşmuş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki yerini bulmuştur.
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27. Tarımsal Destek Ödemelerine Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir !

• Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal
destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur (7338 sayılı Kanun Madde 3). Ayrıca, daha önce
kesilen verilerin de iade edilebileceği düzenlenmiştir (7338 sayılı Kanun Madde 11).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

28. Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Ertelenmiştir !

• Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 01.01.2023 tarihine ertelenmiştir (7338 sayılı Kanun Madde 61).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

29. Elektronik Ortamda Vergi Dairesi Kurulması Düzenlenmiştir !

• Elektronik ortamda vergi dairesi kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak
belirlenmesi, vergi daireleri tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri
tarafından da yerine getirilmesinin sağlanması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki
verilmiştir (7338 sayılı Kanun Madde 12).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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30. Vergi Mahremiyeti Hükümlerinin Kapsamı Genişletilmiştir !

• Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet
alımı yapılanların ortak ve yöneticileri, öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar
açısından, vergi mahremiyeti hükümleri kapsamına alınmıştır (7338 sayılı Kanun Madde 13).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

31. İlanen Tebligat ve Tebligat Usulü ile İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır !

• Yurtdışında bulunan Türkiye vatandaşlarına yapılacak tebligatın Gelir İdaresi Başkanlığı’na
gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı
temsilciliklerine gönderilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır (7338 sayılı Kanun Madde 14).

• Ayrıca, ilan yoluyla tebliğin Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinden
duyurulmasını sağlayacak düzenleme yapılmıştır (7338 sayılı Kanun Madde 15).

Madde 14 Yürürlük Tarihi : 26.10.2021.
Madde 15 Yürürlük Tarihi: 01.06.2022.



91

32. Hazine ve Maliye Bakanlığı Çeşitli Konularda Yetkilendirilmiştir !

• Gelir İdaresi Başkanlığı’na, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi
dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına izin verilmesi hususunda yetki verilmiştir (7338
sayılı Kanun Madde 16).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.

• Mükelleflerin bildirmekle yükümlü olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Hazine
ve Maliye Bakanlığı’na yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi halinde, bu bildirimin yapılmış kabul
edilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir (7338 sayılı Kanun Madde 19).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.
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32. Hazine ve Maliye Bakanlığı Çeşitli Konularda Yetkilendirilmiştir !

• Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin
elektronik ortamda yapılması ve saklanmasının yanı sıra mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi
ve kayıt araçları ile ibraz edilmesi konusunda yetki verilmiştir.

• Bunun yanı sıra, elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınmasının, elektronik ortamda
tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler
dahilinde onaylanmasının tasdik hükmünde olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır (7338 sayılı
Kanun Madde 24).

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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