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İST, 06.07.2022

ÖZET:
•

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı “Devlet
Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı vergi kanunlarında
değişiklikler yapıldı.
7417 SAYILI KANUN

Söz konusu Kanun ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklik
Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen süresiz ve şartsız kefalet
senetlerinin 6183 sayılı Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilmesi sağlanmıştır.
(Yürürlük tarihi 05.07.2022)
2. Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler
•

Gerçek faydalanıcı bilgisinin sağlanması konusunda yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek
faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek
faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu
getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda
değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet
durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda
muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları
belirleme yetkisi verilmiştir.
•

Özel usulsüzlük cezaları artırıldı

•

Defter ve belgelerin zayi olması durumunda dava açma süresi uzatıldı

Tacirlerin saklamak zorunda oldukları defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı
gibi afet veya hırsızlık nedeniyle zayii olması durumunda ziyaı öğrenme anından itibaren 15
gün olan dava açma süresi 30 güne çıkarıldı.
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3. Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler
•

Nakit sermaye artışı indirimi 5 yıl ile sınırlandırıldı

Bilindiği üzere KVK 10/ı maddesine göre; 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 her bir dönem için ayrı ayrı indiriden
yararlanabilmekteydiler.
7417 sayılı Kanun ile nakit sermaye artışı indirimi 5 yıl ile sınırlandırıldı.
Kanunun yayımından önceki dönemlerde nakit sermaye artışı yapmış ve indirimden
faydalanmış olan mükellefler, geçmiş dönemlerde indirim faydalandıkları dönem sayısına
bakılmaksızın 2022 dönemi dahil 5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabileceklerdir.
•

7394 sayılı Kanunla yapılan bazı düzenlemelerin yürürlük tarihleri netleştirildi

-

7394 sayılı Kanun ile, Bankalar, finansal kiralama, faktoring, finanman ve tasarruf
finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik
şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınacağı hükme
bağlanmıştır. %25’lik oranın 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme
dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 2022 takvim yılında da
uygulanacağı düzenlenmiştir.

-

Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-d-4 maddesinde yapılan değişiklikle, münhasıran altyapı
yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi
esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul
yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirilmiştir.

-

Yukarıda yer verilen düzenlemelerin 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine hükmedilmişti.

Bu Kanunun 57 nci maddesi ile 7394 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan “2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere
yayımı tarihinde,” ibaresi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum
kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde değiştirilmektedir. Yapılan
düzenlemeyle, yukarıda yer verilen düzenlemelerin 2023 yılıyla sınırlı olmadığı hususu
netleştirilmektedir.
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4. Elektrik motorlu araçlara ÖTV düzenlemesi
Bu Kanunun 44 üncü maddesi ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV
oranlarına ilişkin matrahlar belirlenmiş ve ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır.
Buna göre; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P.
numarasında yer alan “- Diğerleri; -- Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki mallar
ve özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mal İsmi

Vergi
Oranı
(%)

-- Sadece elektrik motorlu olanlar
--- Motor gücü 160kW’ı geçmeyenler
---- ÖTV matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar
---- Diğerleri
--- Motor gücü 160kW’ı geçenler
---- ÖTV matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

10
40

---- Diğerleri

60

G.T.İ.P.
NO
87.03

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf
Saygılarımızla…
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