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Sayı :2021/10  

Konu: Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler                                                         01.11.2021  

 
SİRKÜLER 

 

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 

değişiklikler konular itibariyle özetle aşağıdaki gibidir. 

 

A-GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 

1-Basit usulde vergilendirilen mükelleflere kazanç istisnası getirildi. 

 

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden istisna 

edilmektedir. Maddenin yürürlük tarihi, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak 

üzere yayımı tarihidir.  

 

Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; 

bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile VUK ve diğer kanunlarda yer alan 

ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olma durumları devam etmektedir. 

 

2-Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde gelir vergisi kazanç istisnası 

getirildi. 

 

1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, sosyal içerik üreticilerinin sosyal 

paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için 

uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri 

kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 

650.000 TL) aşmayan mükelleflerin bu kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.  

 

Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecektir. Ayrıca KDV Kanununun 17’nci maddesinde yapılan değişiklikle Gelir Vergisi 

Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler, katma 

değer vergisinden istisna edilmiştir.  

 

İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere 

ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olup; Bankalar, bu kapsamda açılan 

hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı 

yapacaktır.  

 

Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü 

bulunmayacaktır. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

 

3-Çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan ödemelere kazanç istisnası getirildi. 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile GVK’ye eklenen mükerrer 20/C madde ile kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmekte ve bu ödemelerden herhangi 

bir vergi kesintisi yapılmaması sağlanmaktadır. 
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4-2022 vergilendirme döneminden itibaren uygulanmak üzere Geçici Vergi 4'üncü Dönem 

Beyannamesi kaldırıldı. 

 

5-Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin değişiklik yapıldı. 

 

Yapılan değişiklikle indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl 

gerçekleşen ve kesinleşmeyen tarhiyatlar vergi indirimi uygulamasını etkilemeyecek ve maddenin birinci 

fıkrasındaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Mevcut 

uygulamada azami yararlanılacak vergiye uyumlu mükellef indirim tutarı 1.500.000 TL (2021 yılı için) olup, 

bu rakamın %1’i olan yıllık 15.000 TL (2021 yılı için)’ye kadar yapılacak ikmalen veya resen tarhiyatların 

vergi uyumlu mükelleflerin yapacağı indirimleri engellememesi sağlanmıştır.  

 

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin 

mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm de madde metninden çıkarılmıştır. İndirim uygulaması dolayısıyla 

ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası olmaksızın tarh edilecektir. 

 

 

B-VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 

1-Vergi incelemesinin dairede yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı ve İncelemeye Başlama Tutanağı 

alınmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı. 

 

İncelemenin mükellefin işyerinde değil dairede yapılacağına ilişkin düzenleme değişikliğine gidilmiştir. 

Bu düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2022’dir.  

 

İncelemenin dairede yapılması, İncelemeye 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 

yapılabilecektir. Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan 

yönetmelikle belirlenecektir.  

 

Ayrıca İncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususu bir 

yazıyla bildirilecek olup; incelemeye başlama tutanağı alınmasına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. 

 

2-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına yapıldığına 

ilişkin düzenleme yapıldı. 

 

VUK’a 170.maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim: 

 

MADDE 170/A – Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu 

bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi 

durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul 

edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı 

veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

3-Defterler için berat alınmasının tasdik hükmünde olduğu düzenlendi. 

 

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, Hazine ve Maliye 

Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler 

dahilinde söz konusu defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanmasının Vergi Usul Kanunu 

uygulamasında tasdik hükmünde sayılması, berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul esas ve 

sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
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4-Yeminli Mali Müşavir tasdik raporlarının ibrazına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

Yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, 

istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun süre içerisinde ibraz edilmemesi 

durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilmesine ve bu süre içinde verilmesi 

halinde tasdik raporunun zamanında verilmiş sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

 

Ayrıca tasdik kapsamına alınan konulara ilişkin olarak ibraz edilmesi gereken yeminli mali müşavir tasdik 

raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde belirlenen sürede ibraz edilmemesi 

durumunda, ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için 

VUK 353’üncü maddeye yeni bir bent eklenmiştir 

 

5-Gider pusulasına ilişkin fiili durum ile hukuki durum arasında uyum sağlandı. 

 

Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, gider pusulası 

düzenleme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık getirilmektedir.  

 

Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. 

Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır. 

 

 Yasanın 40’ncı maddesinde yapılan düzenleme ile gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı 

durumlarda özel usulsüzlük cezası kesilebilmesine imkan sağlanmaktadır. 

 

Ayrıca Gider pusulasında yer alan bilgileri ihtiva eden; 

 

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. 

 

6-Vergi Usul Kanuna “Alış Bedeli” adı ile yeni bir değerleme ölçüsü eklendi. 

 

7-Maliyet bedeline girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlara açıklık getirildi. 

 

213 sayılı Kanunun 262 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 

“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.), 

ç) İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri, 
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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. 

 

 

VUK 270 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu sebeple iktisadi kıymetin satın alınması için yapılan 

tapu harçları ve noter masrafları gibi harcamaların bundan böyle doğrudan gider yazılamayacaktır. 

 

 

8-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Düzenleme Yapıldı. 

 

Bu Kanunun 31 inci maddesi ile VUK’un mükerrer 298 inci maddesi başlığı “Enflasyon düzeltmesi, 

yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye tekrardan, yeniden 

değerleme uygulamasını getiren yeni bir fıkra eklenmiştir. 

 

Mükelleflerin, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu 

itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış 

olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları maddede belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden 

değerleyebilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.  

 

Madde kapsamında tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerine (kollektif, adî komandit ve adî şirketlere)yeniden değerleme olanağı sağlanmaktadır.  

 

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 gösterilecektir. 

 

İktisadi kıymetlerini bu kapsamda yeniden değerlemeye tabi tutanlar bu kıymetlerini, yeniden değerleme 

sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edeceklerdir. 

 

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 tutulacaktır. Sermayeye eklenen 

değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilecektir. Bu işlemler kâr 

dağıtımı sayılmayacaktır. 

 

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 işleme tabi tutulacaktır. 

 

Diğer taraftan, VUK’un mükerrer 298 inci madde metninde yeniden değerleme işlemi sonrasında 

hesaplanacak bir vergiden bahsedilmemektedir; ancak bu Kanunun 52 nci maddesi ile VUK'a eklenen geçici 

32 nci maddede, mükerrer 298 nci maddesine eklenen (Ç) fıkrası uyarınca yeniden değerleme yapacak 

mükelleflerin, istemeleri halinde, 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 kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebileceklerine 

ilişkin hükümlere yer verilmiş olup; bu maddede, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı 

üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacağına yer verilmiştir. 
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9-Amortisman uygulaması konusunda düzenleme yapıldı. 

 

Yapılan düzenleme ile düzenlemede günlük esasa göre amortisman ayrılabilmesi bir seçimlik imkan 

olarak mükelleflere tanınmıştır.  

 

Faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı aşmamak, her yıl için aynı nispet uygulanması şartıyla, daha 

uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilme hususunda serbesti tanınmaktadır.  

 

Söz konusu yöntemlerden biri ile amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra, hesaplama şekli 

değiştirilemeyecektir 

 

10-Şüpheli alacaklara ilişkin alt sınır belirlemesi yapılmakta ve işletme hesabı esasında defter tutan 

mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanındı. 

 

Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin azami bir tutar belirlenmiştir. 

Bu tutar, 3.000 TL’dir. 

Buna göre, 3.000 TL’yi aşmayan alacaklar için dava veya icra takibi şartı aranmayacak; yapılan 

protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemişse şüpheli 

alacak karşılığı ayrılabilcektir. 

 

11-Yenileme fonu uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, ortaya çıkan karın geçici hesapta tutulacağı süre 

konusun düzenleme yapılmış olup, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının 

sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecekti. 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. 

 

 

12-Pişmanlık hükümlerinde değişiklik yapıldı. 

 

VUK 371 nci maddede yapılan değişiklik ile mükelleflerin, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi 

ya da yapılan takdire sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname 

verebilmesi mümkün hale getirilmiştir.  

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkidir. 

 

 

13-Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, uzlaşma kapsamına alındı ve ceza indiriminin kapsamı 

değiştirildi. 

 

5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma 

kapsamına alınmıştır. 

 

Bu değişikliğe bağlı olarak Vergi Usul Kanununun 376 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 

bendinde de değişiklik yapılarak, üzerinde uzlaşılan bu cezaların da Kanunun ilgili maddesinde düzenlenen 

sürede ödenmesi durumunda üzerinde uzlaşılan cezanın %25’inin indirilmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan 

5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için ise Kanunun 376 nci maddesindeki 

indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanabilmesi temin edilmektedir. 

 

14-VUK’da “karşılıklı anlaşma” usulü adı altında yeni bir müessese ihdas edildi. 

 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla bağlantılı tarhiyatlar için VUK’da “karşılıklı anlaşma” usulü 

adı altında yeni bir müessese ihdas edilmektedir 

 

15-Tekrar eden ceza artırım tutarı yeniden düzenlendi.  

 

 Bu Kanunun 38 inci maddesi ile VUK'un 379 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi ziyaı 

veya usulsüzlükte tekerrürde artırım tutarının kesinleşen cezadan fazla olmaması düzenlenmiştir. Buna göre, 

kesinleşen bir cezadan sonra, maddede yer alan süreler içinde yeniden ceza kesilmesi durumunda, kesilecek bu 
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ceza üzerine eklenecek artırım tutarı, kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda 

bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olmamak üzere, kesilen cezanın %50’si olacaktır. 

 

       16-Yeni makina ve teçhizata ilişkin amortisman uygulamasında yeniden düzenleme yapıldı. 

 

Vergi Usul Kanunun geçici 30 uncu maddesine eklenen fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2023 

tarihine kadar (bu tarih dahil), maddenin birinci fıkrasında belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde iktisap edilen yeni 

makina ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, tespit ve ilan edilen faydalı ömür 

sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine imkan sağlanmaktadır. 

 

Uygulamadan yararlanacak makina ve teçhizat, Cumhurbaşkanı’nınca belirlenir 

 

C-KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 

1-Nakdi sermaye artışlarına ilişkin KVK’da değişiklik yapıldı. 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişikle nakdi 

sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için 

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 oranında yapılan düzenlemenin nakdi sermaye 

artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için %75 olarak uygulanması yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

 

2-İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasında değişiklik yapıldı. 

 

Yatırım teşvik belgesi bazında 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 kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

 

Bu tutar ile birlikte bu tutarın bir katı, vazgeçilen yatırıma katkı tutarı olarak toplam yatırıma katkı 

tutarından düşülecektir.  

 

Uygulama 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarını kapsamaktadır. 

 

D-DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 

 

1-Damga Vergisi Kanununda resmi daire tanımı değiştirildi. 

 

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının (YİKOB), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 

uygulamasında resmi daire kapsamına alınması yönünde düzenleme yapılmaktadır. 

 

2-Damga vergisinde istisna uygulamasının kapsamı genişletildi. 

 

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, 

istisna kapsamına alınmıştır.  

 

Ayrıca Teminatlı sermaye piyasası araçlarının ihracında, Sermaye Piyasası Kanununun 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. 

 

 

 

Saygılarımla,  

                                                                                                                Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici  

                                                                                         Yeminli Mali Müşavir 


