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I- GVK’ da YAPILAN DÜZENLEMELER

1) GVK’ na eklenen mükerrer 20/A maddesiyle; GVK’ na göre kazançları basit 
usulde tespit edilen mükelleflerin aynı Kanunun 46 ncı maddeye göre tespit 
edilen kazançları, 01.01.2021 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna 
edilmiştir. 

Bu düzenleme ile yaklaşık 800.000 mükellefin vergi dışı kalması sağlanmıştır.

Ancak, bu grup mükelleflerin defter tutma dışında; bildirme, belge alma, belge 
düzenleme, belgelerin muhafazası ve ibrazı ve diğer ödevler ve ceza hükümleri 
ile GVK ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere 
tabi tutulmaktadır.

Öte yandan, emek geliri elde eden gider ücretliler eskiden olduğu gibi 
vergilendirilmeye devam edecek.

Diğer yandan GVK’ nun 9 uncu maddesinde yazılı vergiden muaf esnafa 
yapılan bir kısım ödemelerden vergi kesintisi yapılırken, kazançları basit 
usulde tespit edilenlerden ise herhangi bir tevkifat da yapılmayacaktır. 
Zaten bunların teslim ve hizmetleri baştan beri KDV de istisna edilmişti.
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Bu açıklamalar göstermektedir ki; bu uygulamanın vergi adaletinden ne kadar 
uzaklaşıldığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ayrıca bu grup mükelleflerin GVK’ nun 46 ncı maddesindeki hasılat sınırlarını 
aşmayacak şekil naylon faturaların piyasada kullanılacağını da belirtmekte yarar 
var sanıyorum.

2) GVK’ na eklenen mükerrer 20/B maddesinde; 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 aşağıda yer verilen 
koşulların varlığı halinde, 01.01.2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden 
istisna edilmiştir.

İstisnadan yararlanma koşulları:

-Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm 
hasılatın münhasıran bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi,
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-Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarları 
üzerinden, aktarmanın yapıldığı tarih itibarıyla %15 oranında gelir 
vergisi tevkifatı yapmaları ve tevkifatın vergi dairesine beyan edilip 
ödenmesi,

-Bu faaliyetlerden elde edilen kazançların toplamı GVK’ nun 103 üncü 
maddesinin dördüncü gelir dilimini (2021 için 650.000.- TL) aşmaması,

gerekmektedir.

Mükellefin yukarıda sayılan faaliyetleri dışında başka faaliyetlerinden 
elde etmiş olduğu kazançlarının bulunması istisna uygulamasına engel 
teşkil etmeyecektir.

İstisna uygulamasına ilişkin şartların oluşmadığı tespit edilmesi halinde, 
eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle 
gecikme faizi ile birlikte mükellefinden tahsil edilir. 
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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 yetkilidir.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de Hazine 
ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  

GVK’ na eklenen ve elde edilen hasılatın %15 oranında gelir vergisi tevkifatı
öngörülen Mükerrer 20/B maddesinde öngörülen; Sosyal içerik üreticiliği ile 
mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde elde edilen ve 650.000 TL 
geçmeyen kazançları gelir vergisinden istisnası edilmesi ilk bakışta yerinde bir 
düzenleme olarak görmekteyiz. 

Ancak madde gerekçesinde «cüzi tutarda gelir elde edenlerin defter ve belge 
düzeni içinde beyanname vererek vergilendirilmelerinin doğru olmadığı» 
ifadesine yer verilmiştir. Buna katılmak mümkün değildir. Zira gelir vergisi 
tarifesinin 4 üncü diliminde yer alan tutar cüzi olmanın çok ötesinde yüksek bir 
tutardır. Bu tutara kadar defter ve belge düzenlenmemesi, gelirin stopaj yoluyla 
vergilendirilmesi ve bu kapsamdaki teslim ve hizmetlerin KDV istisna edilmesi 

hiç de adaletli bir vergi uygulaması değildir. Sınır çok yüksek belirlenmiştir.
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3. GVK’na eklenen mükerrer 20/C maddesinde; 26.10.2021 tarihinden 
geçerli olmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal 
destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilirken, aynı kanunun 94/11-
d düzenlemesine yapılan düzenleme ile «çiftçilere yapılan gelir 
desteklerinden» tevkifat yapılması uygulaması kaldırılmıştır. (Böylece bir elle 
verip, diğer elle alma uygulamasına son verilmiştir.)

4. Ayrıca GVK’na eklenen Geçici 92 nci maddesini kapsamında; Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılan tarımsal destekler üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen 
gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi için başvurmalar halinde, 
düzeltme yapılarak faiziyle birlikte iadesi öngörülmüş ve tevkifat uygulaması 
geriye doğru uygulanarak kapsamı genişletilmiştir.

Tarımsal desteklerin, tevkifat uygulaması da kaldırılarak vergi dış bırakılması 
ve geriye doğru düzeltme yapılmasına da imkan verilmesi mükemmel ve adil 
bir düzenleme olmuştur.
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5. GVK’ nun mükerrer 120 nci maddesinde yapılan değişiklik ile; Geçici vergi 
uygulamasında dördüncü dönem, 2022 tarihinden itibaren verilmesi 
gereken gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere, 
kaldırılmıştır.

Geçici vergi uygulamasında dördüncü dönemin kaldırılması ve normal beyan 
sürelerinin değiştirilmemiş olması da, uzun zamandır hem mükelleflerin ve hem 
de meslek mensuplarımızın beklentisi böylece karşılanmış oldu.

6. GVK’ nun mükerrer 121 inci maddesinde yapılan düzenlemede; vergiye uyumlu 
mükelleflere vergi indirimi koşullarından olan,

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda 
tarhiyat yapılmamış olması koşulu, tarhiyatın kesinleşmesine bağlanmıştır.

-Ayrıca, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yıl 
içinde kesinleşen tarhiyatın kanunun birinci fıkrasında yer alan indirim tutar 
sınırının %1 inden az olması halinde de indirimden yararlanılma şartının ihlali 
sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
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İlk etapta yapılan bu düzenlemeler yerinde olmakla birlikte yeterli olduğunu 
söylemek, aşağıda sayılan sebeplerden dolayı, mümkün değildir.

Vergi kaçıran, vergiden kaçınan, vergisini eksik beyan eden, vergisini ödemeyen 
kısaca vergiye uyumsuz mükellefler lehine sık sık gündeme getirilen ve halk 
arasında da vergi affı olarak bilinen yasalardan yararlanmak için ileri sürülen;

-Süresinde yazılı olarak müracaat etme,

-Taksitleri süresinde ödeme

olarak çok basit iki şart aranırken, zamanında vergisini beyan edip ödeyen 
mükelleflere %5 oranında vergi indirim uygulamasında, tabiri caizse yedi dereden 
su getirtilmekte ve maddenin uygulanmaması yönünde koşullara yer verildiği 
görülmektedir.

Bu indirimin ticari, zirai ve serbest meslek erbabının gelir vergisinden ve kurumlar 
içinde kurumlar vergisinden yapıldığına göre, diğer vergiler üzerinden yapılan ve 
kesinleşen vergilerin şartı ihlali anlamına gelmesi hiç de mantılı bir koşul olarak 
düşünmediğimizden bunun düzeltilmesi ve maddenin daha kısa ve anlaşılır hale 
getirilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca yeni düzenlemede belirtilen %1 oranının 
oldukça düşük olması nedeniyle bu tutarın artırılması da yerinde olacaktır.
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II. KVK’ da YAPILAN DÜZENLEMELER

1. KVK’ nun 10/1-ı maddesinde yapılan ve 26.10.2021 tarihinden itibaren 
uygulanacak düzenlemede; nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen 
nakitlerle karşılanan kısmı için %50 oranı, %75 olarak uygulanacağı hüküm 
altına alınmıştır.

Bu düzenleye yabancı sermayenin teşviki açısından olumludur. 

Ancak yurt dışından gelen nakdin özkaynaktan kaşılanma koşulunun tespitinin 
mümkün olmaması ve bu koşulun yurt dışından gelecek nakit sermaye için 
gereksizliği nedeniyle, bu koşulun kaldırılmış olması daha faydalı olacaktır.

Diğer taraftan bu uygulamanın bir çok sorunu olduğu bilinmekte ve bu konuda 
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu sorunların bazılarını şunlardır.

-Ortaklara olan borcun sermayeye eklenmesi,

-Emisyon primlerinin sermayeye eklenmesi

nakit sermaye artışı olarak kabul edilmemektedir.



7338 Sayılı Kanunla GVK – KVK – KDVK – ÖTVK – DVK ve DİJ.HVK’da
Yapılan Değişiklikler ile  Bu Değişiklikler Hakkındaki Görüşlerimiz

-Nakit çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları için faiz indiriminden 

yararlanılmasına izin verilmemektedir.

-Nakit sermaye artışıyla kâr dağıtımı arasındaki ilişkinin kanunda yapılan bir 
düzenleme ile açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

-Sermaye artırımında kullanılan nakdin teşvik belgeli yatırımlarda 
kullanıldığının tespitinde, faiz indiriminde uygulanan %50 oranına %25 puan 
ilave edilerek %75 indirim oranı uygulanmaktadır. Ancak sermaye artırımındaki 
nakdin teşvik belgeli yatırımlarda kullanıldığının ispatının nasıl yapılabileceği 
açık olmadığı gibi bazı durumlarda bu mümkün de olmayabilmektedir. Bu 
konunda yapılacak bir düzenlemede açıklığa kavuşturulması yerinde olacaktır. 

-Sermaye artırımından gelen nakdin ortaklara veya ilişkili kişilere olan 
borcun ödenmesinde kullanırsa faiz indiriminde sorun yaşanacak mıdır? Bu 
konunun da açıklığa kavuşturulması uygulamada tereddütlerin ortadan 
kaldırılması bakımından yerinde olacaktır.  
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2. KVK’ nun 32/A maddesine eklenen ve 01.01.2022 tarihinden geçerli 

olmak üzere uygulanan (8) numaralı fıkra kapsamında; yatırım teşvik belgesi 
bazında yapılan yatırım harcamasına yatırım katkı oranının uygulamasıyla 
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 kullanılabileceği,

Terkin talebinde bulunabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından 
indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının 
düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamayacağı,

Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet 
eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edileceği, diğer vergilerden 
terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi 
matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmayacağı,
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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 olamayacağı,

hükme bağlanmıştır.

Bu uygulamada yatırım katkı tutarının %10’ luk kısmının, kurumun 
talebi doğrultusunda, KDV ile ÖTV dışındaki vergi borçlarından terkin 
edilmek suretiyle kullanılmasına olanak sağlanması önemli bir 
yeniliktir. 

Ancak uygulamadaki sorunları çözer mahiyette olmadığı gibi madde 
üzerinde yapılan değişiklikler, geçici maddeler yapılan ek düzenlemeler 
maddeyi karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirmiş ve uygulamada 
sorunlar yaşanır olmuştur. Bu nedenle maddenin yeni baştan 
yazılmasının bir çok sorunu ortadan kaldıracağı görüşündeyiz.
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III. KDVK YAPILAN DÜZENLEMELER

1. KDVK’ nun 17/4-a maddesinde yer alan «basit usulde vergilendirilen 
ibaresi» «kazançları basit usulde tespit edilen» olarak değiştirilmiştir.

Bu düzenleme, basit usulde vergilendirme «istisna kapsamına alınması» sebebi 
ile yapılmıştır.

2. KDVK’ nun 17/4-a maddesine eklenen ve 01.01.2022 tarihinden geçerli 
olmak üzere yürürlüğe giren ibareyle; GVK’ nun mükerrer 20/B maddesi 
kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin katma değer 
vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere GVK’ na eklenen mükerrer 20/B maddesinde; sosyal içerik 
üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde elde edilen ve gelir 
vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden %15 oranında tevkifat yapılması 
hükme bağlanmıştır. İşte bu kazançlara ilişkin teslim ve hizmetlerin KDV istisna 
edildiği düzenlemesi yapılmıştır. Bu istisnanın, belirtilen faaliyetlerden elde 
edilen kazancın 650.000.- TL aşmaması koşuluna bağlanmış ve ilgili madde 
açıklamasında bu tutarın oldukça fazla olduğu eleştirisi yapılmıştır. 
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IV. ÖTVK YAPILAN DÜZENLEMELER

1. ÖTVK’ nun 12/2 - b ve c maddesinde yapılan ve 26.10.2021 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemede;

a) ÖTVK’ na eki (II) sayılı listedeki araçlar için belirlenen oranlar ile bu 
oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırma,

b) ÖTVK’ na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki tütün mamulleri için 
belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını üç katına kadar artırma,

hususunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

c) Ayrıca, ÖTVK’ nun 12/2-c maddesinde yer alan sınırlan içinde taşıt 
araçları için farklı matrah grupları oluşturmaya ve bu matrah grupları ile motor 
gücü itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki 
verilmiştir. 

Bu düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı’na verilmiş olan artım yetki sınırları 
genişletilmiş ve mallar için farklı matrah grupları oluşturma konusunda yeni 
yetkiler tanınmıştır.
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2. ÖTVK’ na ekli (II) sayılı listede yapılan ve 26.10.2021 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren düzenlemede;

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

«87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)   [Yalnız 
ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)]  
%25» sırası eklenmiştir.

b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın «Diğerleri» satırında önce gelmek 
üzere karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte; 

«-ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet 
aracı)  %25

-Motorlu karavanlar  %45»  satırları eklenmiştir.

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın «Diğerleri» satırından önce 
gelmek üzere karşısında gösterilen oranıyla birlikte;

«-ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı 
hizmet aracı) %25» satırı eklenmiştir.      
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Bilindiği üzere ÖTVK ekli (II) sayılı listenin 87.03 ve 87.04 tarife pozisyonlarında 
yer alan ATV ve UTV tipi araçlar, sınıflandığı tarif pozisyonundaki oranlar 
üzerinden vergilendiriliyordu. Bu araçların 87.01 tarife pozisyonunda 
sınıflandırılanlar ise ÖTV kapsamı dışında tutulmuştu.

Yapılan bu düzenleme ile 87.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ATV (her türlü 
arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı) tipi araçlarda ÖTV 
kapsamına alınmış ve böylece 87.01, 87.03 ve 87.04 tarife pozisyonunda yer alan 
ATV ve UTV tipi araçlar için %25 oranında ÖTV tabi tutulmuştur. 

Diğer taraftan yukarıda yer verildiği üzere, 87.03 tarife pozisyonunda 
sınıflandırılan ve %45 ilâ %220 oranında vergilendirilen « motorlu karavanlarda» 
hiçbir kritere bakılmaksızın sadece %45 oranında vergilendirilmesi sağlanmıştır.         
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V. DVK YAPILAN DÜZENLEMELER

1. DVK’ nun «Resmi daire» başlıklı 8 inci maddesinde yapılan ve  
26.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan, düzenlemede; «yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlıkları» resmi daire kapsamına alınmıştır.

2. DVK’ na ekli (2) sayılı tablonun «IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili 
kağıtlar» başlıklı bölümün (36) numaralı fıkrasında yapılan ve 26.10.2021
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan, düzenlemede; 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 kağıtların damga vergisine tabi olmadığı 
hükme bağlanmıştır.
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3. DVK’ na ekli (2) sayılı tablonun «IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili 
kağıtlar» başlıklı bölüme eklenen ve 26.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 
uygulanan, 55 numaralı fıkra hükmü ile; 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 damga vergisinden istisna edilmiştir.

VI. DİJ.HVK YAPILAN DÜZENLEME

Bu kanunla getirilen «Konaklama Vergisi» uygulama tarihi 01.01.2023 
tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu güne kadar bir çok örneğini yaşadığımız gibi, birden fazla ertelen vergi 
düzenlemelerin akibeti genel olarak yürürlükten kaldırılmakla sonlandırılıyor. 
Belki bu düzenlemede günün birinde kaldırılması söz konusu olduğunda 
şaşırmamamız gerekir.  
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VII. BANKACILIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde yapılan ve 
01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle; 

a) Varlık yönetim şirketlerince düzenlenen kağıtlar için uygulanan damga 
vergisi istisnası süresiz hale getirilmiştir.

b) Varlık yönetim şirketleri için öngörülen banka ve sigorta muameleleri 
vergisi istisnası kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere damga vergisi, harç ve banka sigorta muameleleri vergisi ile ilgili 
istisnalar kendi kanunları dışındaki kanunlarda da yer verilmekte olup, varlık 
yönetim şirketleri için Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde yer alan 5 
yıllık damga vergisi istisnası, 01.01.2022 tarihinden itibaren süresiz hale 
getirilmiş ve banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna hükmü de 
01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. 



YAPILAN BU DÜZENLEMELERİN 
VERGİ İDARESİNE VE VERGİ 
MÜKELLEFLERİ İLE MESLEK 
MENSUPLARI İÇİN HAYIRLI 

OLMASINI TÜM İÇTENLİĞİMLE 
DİLERİM.

SABRINIZ İÇİN  
TEŞEKKÜRLER …
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