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7338 VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN

2



©2022 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakkı saklıdır

SON DÖNEM GEÇİCİ VERGİ

✓ Son dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmıştır.

✓ 7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeye göre,

yılın ilk 9 ayı için 3’er aylık dönemler halinde toplamda 3 geçici vergi beyannamesi verilecektir.

2022 yılında verilecek olan Geçici vergi beyannamelerinin dönemleri aşağıdaki şekildedir:

3

Vergilendirme Dönemi Beyan Dönemi

Ocak-Şubat-Mart/2022 Mayıs/2022

Nisan-Mayıs-Haziran/2022 Ağustos/2022

Temmuz-Ağustos-Eylül/2022 Kasım/2022
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AMORTİSMAN UYGULAMASINDA GÜN ESASI VE AMORTİSMAN 

SÜRELERİNİ UZATABİLME İMKANI
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•Aktife 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.

•Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 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 imkanı getirilmektedir. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı, izleyen yıllarda 

değiştirilemeyecektir.

•Söz konusu yöntemlerden birini seçen şirketler (yıl veya gün esasına göre amortisman ayırma) amortisman 

hesaplanmasına başlandıktan sonra, hesaplama şeklini değiştiremeyecekler.
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❖ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

4.000 TL’yi aşmayan alacaklar için dava veya icra takibi şartı aranmayacaktır. Protestoya veya yazı

ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemişse şüpheli alacak karşılığı

ayrılabilecektir.
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❖ NAKDİ SERMAYE ARTIŞI UYGULAMASINDA DÜZENLEME

Nakdi sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısım

için ek avantaj sağlanmıştır. Düzenlemeye göre, % 50 olan indirim oranı, yurt dışı kaynaklı

sermaye için % 75 olarak uygulanacaktır.
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2022 YILI İÇİN BELİRLENMİŞ OLAN ÖNEMLİ TUTARLARI

Fatura düzenleme 
zorunluluğu ve doğrudan 

gider yazılabilecek 
demirbaş tutarı: 2.000 TL,

Çalışanlara yemek verilmek 
suretiyle sağlanan 

menfaatlerde istisna sınırı 
34 TL, (KDV hariç),

Tevkifata ve istisnaya konu 
olmayan menkul ve 

gayrimenkul sermaye 
iratlarında beyan sınırı 

3.800 TL,

Mesken (konut) kira
gelirinde istisna tutarı 9.500 

TL,

Değer artış kazancı istisna 
tutarı 25.000 TL,

İndirimli orana tabi 
işlemlerde KDV iade alt 

sınırı 25.700 TL,

Vergi davalarının istinafa 
götürülebilmesi için asgari 

tutar 9.000 TL, bunların 
temyiz edilebilmesi için ise 

asgari tutar 261.000 TL

Vadesine en çok 3 ay kalan 
senetler karşılığında 
yapılacak reeskont 

işlemlerinde uygulanacak 
iskonto faiz oranı yıllık 
yüzde %14,75, avans 
işlemlerinde %15,75,
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ENFLASYON MUHASEBESİ

KUR KORUMALI MEVDUAT KAZANÇ İSTİSNASI

7352 SAYILI KANUN
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7352 SAYILI KANUN
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13 Ocak 2022 tarihinde TBMM gündemine giren Vergi Usul 
Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul

edilerek, 20.01.2022 tarihinde 7352 sayıyla yasalaşmıştır. Resmi 
Gazetede yayımlanması bekleniyor.
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ENFLASYON MUHASEBESİ

✓ Kurumların geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere, 2021 ve 2022 hesap

dönemleri (özel hesap dönemine tabi kurumlarda 2022 ve 2023 yılında biten

hesap dönemleri) mali tabloları enflasyon düzeltmesine tabi olmayacaktır.

✓ 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerine ait mali tabloları enflasyon

düzeltmesine tabi olmayacaktır.

✓ 31.12.2023 tarihli mali tabloları, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşup

oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi olacak, enflasyon

düzeltmesinden kaynaklanan kâr veya zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zarar

hesabında gösterilecektir. Enflasyon düzeltmesi neticesinde tespit edilen geçmiş

yıl karının vergiye tabi tutulmayacağı ve geçmiş yıl zararının da zarar olarak

kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
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20.01.2022 tarih ve 

7352 sayılı Kanun’la 

yapılan düzenlemeyle, 

enflasyon düzeltmesi 

uygulaması 2023 

yılına ertelenmesi 

öngörülmüştür. 
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TBMM’de kabul edilen 7352 sayılı Kanun ile;

• 31.12.2021 tarihi itibariyle bilançoda yer alan yabancı paraların 4. geçici vergi beyanname tarihine 

(17 Şubat 2022) kadar TL'ye çevrilmesi ve en az 3 ay vadeli TL mevduat / katılma hesaplarına 

yatırılması durumunda;

- Değerleme kaynaklı kur farklarının 1.10.2021-31.12.2021 arasın isabet eden kısmı,

- Yabancı paraların TL'ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı gelirleri,

- Elde edilecek / değerlemeden kaynaklanacak faiz / kar payı,

kurumlar vergisinden istisna olup stopaj oranı %0 olarak uygulanacaktır.
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KUR KORUMALI MEVDUAT KAZANÇ İSTİSNASI
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ÖRNEK UYGULAMA
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30.09.2021 31.12.2021

Döviz (USD) 1.000.000,00 1.000.000,00

Döviz Kuru 8,8433 12,9775 4,1342

8.843.300,00 12.977.500,00 4.134.200,00Kur Farkı Geliri (İstisna)

1.033.550,00%25 Kurumlar Vergisi

*2021 Yılı Örnek Hesaplama (17 Şubat 2022 tarihe kadar yapılacak olan işlemler için)
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VUK Geçici 31/7.Madde

VUK Geçici 32.Madde

VUK Mük.298/Ç Madde

TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER 

İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN 

DEĞERLEMESİ
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Yeniden değerlenen bu fark 

için %2 oranında ilave bir

vergi yükümlülüğü doğacak

ve bu vergi 3 taksit halinde

ödenebilecektir.

TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ 
KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ

7326 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici
31’inci maddesine eklenen fıkra
kapsamında; tam mükellefiyete tabi ve
bilanço esasına göre defter tutan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin 09.06.2021
tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan
taşınmazlar ile amortismana tabi diğer
iktisadi kıymetleri ve bunların
amortismanlarını 31.12.2021 tarihine kadar
söz konusu fıkra hükümleri dâhilinde
yeniden değerleyebilmelerine imkân
sağlanmıştır.
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TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ 

KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ - (VUK GEÇİCİ 31 )
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•Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden 

değerlemeye tabi tutulabilecektir.

•İktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve mezkur Kanunun 

geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden 

yapılacaktır.

•Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamada Kanun net değer artışı usulü benimsemiştir. Net değer artışının 

hesaplanabilmesi için yeniden değerlemeye esas alınan ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla; yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin yeniden 

değerlemeden önceki ve yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin 

tespiti gerekecektir.

•Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler 

ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

•Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkün 

bulunmaktadır. Ancak, söz konusu fonun 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.

•Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı 

bir sahifesinde müfredatlı olarak gösterilecektir.

•Maliyet bedeline initikal ettirilen gider ile maliyet bedeline dahil edilen kredi faizleri ve kur fakları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir.
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Not: Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam 

ayrılmış olarak belirlenir.

7338 SAYILI KANUN’LA GETİRİLEN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN 

DEĞERLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER (26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı RG)

VUK Mükerrer Madde 298/Ç-2’ye göre, 

➢İktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan değerleme hükümlerine göre 
tespit edilen ve değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler 
dikkate alınacaktır.

VUK Geçici Madde 32/a’ya göre, 

➢Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, Vergi Usul Kanunu’nda yer
alan mükerrer 298/Ç maddesi uyarınca ilk kez yeniden değerleme yapılacak olan hesap döneminden önceki hesap 
döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler dikkate alınacaktır.

VUK Geçici Madde 31/7’ye göre, 

➢İktisadi kıymetin 09.06.2021 tarihli aktifte kayıtlı değeri dikkate alınacaktır.

➢Daha önce enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ancak geçici 31/1-6 maddesi kapsamında değerleme 
yapılmamışsa 31.12.2004 tarihli düzeltilmiş değeri,

➢Enflasyon düzeltmesi sonrasında iktisap edilmiş ve daha önce geçici 31/1-6 maddesi kapsamında değerlemeye tabi 
tutulmuşsa değerleme sonrası değeri dikkate alınır.
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7351 SAYILI KANUN

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER

16
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İhracatçılara ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle

İştigal Eden Kurumlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli

Uygulanması

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

15 inci maddesi ile birlikte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesine eklenen fıkralar aşağıda

belirtilmiştir.

❑ 7 inci fıkra ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1

puan indirimli uygulanması,

❑ 8 inci fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim

faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması, (Bu kazançların

ihracata isabet eden kısmı için 7 inci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacaktır.)

❑ 9 uncu fıkrası ile 7 inci ve 8 inci fıkralardaki indirimli oranların, Kurumlar Vergisi Kanun’unun 32 inci maddesi

kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı düzenlenmiştir.

17

Düzenleme 01 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan

özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22 Ocak 2022 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.
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Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun

18

7349 SAYILI GELİR VERGİSİ 

KANUNU
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❖ Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden

İstisna Edilmiştir 

• Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde istisna” başlıklı 23. maddesine 18. bent eklenmek suretiyle, hizmet

erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu

primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna

edilmiştir.

• İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna

kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının

içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

• Söz konusu düzenleme,1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacaktır.

❖ Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Kaldırılmıştır

• 7349 sayılı Kanun ile 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerine uygulanmak üzere GVK’nın

32. maddesinde düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.
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ASGARİ ÜCRET VERGİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

20

*2022 yılı için belirlenen asgari ücret üzerinden Gelir Vergisi kesintisi ve

(AGİ) ilavesi ile Damga Vergisi kesintisi hesaplanmayacaktır.

*Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

• 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında

uygulanacak olan aylık brüt ücret 5.004,00 TL,

aylık net ücret 4.253,40 TL, günlük kazanç alt sınırı

ise brüt 166,80 TL olarak belirlendi.

Brüt Ücret ₺5.004,00

SSK Primi İşçi Hissesi (%14) ₺700,56

İSP İşçi Hissesi (%1) ₺50,04

Gelir Vergisi Matrahı ₺0,00

Gelir Vergisi ₺0,00

Asgari Geçim İndirimi ₺0,00

AGİ Sonrası Gelir Vergisi ₺0,00

Damga Vergisi ₺0,00

Toplam Kesinti ₺750,60

Net Ücret ₺4.253,40

SSK primi işveren hissesi (%15,50) ₺775,62

İşsizlik sigortası işveren hissesi (%2) ₺100,08

Asgari ücretin işverene maliyeti ₺5.879,70
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ASGARİ ÜCRETİ AŞAN TUTAR ÜZERİNDEN ÖRNEK HESAPLAMA
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Brüt Ücret ₺8.000,00

SSK Primi İşçi Hissesi (%14) ₺1.120,00

İSP İşçi Hissesi (%1) ₺80,00

Gelir Vergisi Matrahı ₺6.800,00

Gelir Vergisi (%15) ₺1.020,00

Damga Vergisi ₺60,72

Net Tutar ₺5.719,28

Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası ₺638,01

Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası ₺37,98

İstisna Sonrası Kesilecek Gelir Vergisi ₺381,99

İstisna Sonrası Kesilecek Damga Vergisi ₺22,74

İstisnalar Sonrası Net Ücret ₺6.395,27

SSK Primi İşveren Hissesi (%15,50) ₺1.240,00

İşsizlik sigortası işveren hissesi (%2) ₺160,00

Toplam Maliyet ₺9.400,00

*Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

*İlgili bordro örneğinde; ağustos ayından itibaren dilim atlaması

gerçekleşeceği için gelir vergisinden istisna edilen tutar 739,37-TL olacaktır.

Eylül/2022 döneminden itibaren ise 850,68-TL olarak sene sonuna kadar bu

tutar üzerinden hesaplanacaktır.
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GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
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193 sayılı Kanunun 103 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan gelir vergisine tabi gelirlerin 
vergilendirilmesinde esas alınan 

tarife, 

2022 takvim yılı gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas 

alınmak üzere sağ tarafta yer
alan tablodaki gibi yeniden 

belirlenmiştir:

32.000 TL’ye kadar 15%

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20%

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret

gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için

12.400 TL), fazlası

27%

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret

gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için

61.000 TL), fazlası

35%

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için

287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den

fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası

40%
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Taşıt Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar (317 No.lu GV Genel Tebliği 2022 Yılı Hadleri) 

Kiralama

Kiralama yoluyla edinilen

binek otomobillerin her

birine ilişkin aylık kira

bedelinin 8.000 TL’ye

kadarlık kısmı,

Binek Taşıtların Giderlerinde Öngörülen Kısıtlamalar

Bu Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve 68 inci maddelerinde yapılan değişiklikler

ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde

kısıtlamalara gidilmiştir.

Satın alma (ÖTV + KDV)

Binek otomobillerinin

iktisabına ilişkin özel tüketim

vergisi ve katma değer

vergisi toplamının en fazla

200.000 TL’ye kadarlık

kısmı,

Kullanım Giderleri

Binek otomobillere

ilişkin; yakıt, sigorta,

kasko, bakım, tamir gibi

giderlerin en fazla % 70’i

Amortisman

ÖTV + KDV hariç ilk iktisap

bedeli 230.000 TL,

Söz konusu vergilerin

maliyet bedeline eklendiği

veya binek otomobilin

ikinci el olarak iktisap

edildiği hallerde,

amortismana tabi tutarı

430.000 TL’yi aşan binek

otomobiller

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (DEVAMI)
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2022

VERGİSEL DEĞİŞİKLİKLER (DİĞER )
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01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ KIDEM 
TAZMİNAT TAVANI

• 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak

Kıdem Tazminatı Tavanı 01.01.2022

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

10.848,59 TL olarak belirlenmiştir.
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2022 YILI EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

26

Vergilendirme Dönemi 2021

Beyannamenin Verildiği Yıl 2022

Aktif Toplam (TL) 37.703.000’den fazla

Net Satış Tutarı (TL) 83.783.700’den fazla

Düzenlenmesi gereken ek mali tablo Kar dağıtım tablosu

Verilmemesi halinde uygulanacak ceza (VUK md.353/6) 12.000 TL

Aktif toplamı veya net satış tutarlardan birinin bu değerleri aşması halinde Kar Dağıtım

Tablosunun düzenlenmesi zorunludur.
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KAR DAĞITIM STOPAJ ORANI

Kar dağıtımında Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre yapılacak vergi kesintisine ilişkin 21 Aralık

4936 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış

olup karara ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

• Tam mükellef kurumlar tarafından; tam ve dar mükellef gerçek kişilere, vergiden muaf kurumlara, gelir

ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kâr

paylarından,

• Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde

edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar

mükelleflere dağıtılan kâr paylarından,

• Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki

kurum kazancından, kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar

üzerinden, yapılan gelir/kurumlar vergisi stopaj oranı % 15’den % 10’a indirilmiştir.
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İHRACAT BEDELİ DÖVİZİN MERKEZ BANKASINA SATILMASI

• 16.01.2020 tarihli “İhracat Genelgesi” 
kapsamında İhracat Bedeli Kabul 
Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım
Belgesine(DAB) bağlanan ihracat bedeli
dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın
düzenlendiği tarihteki işlem kuru 
üzerinden Merkez Bankasına satılmak
üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen
bankaya satılacaktır.

• 03.01.2022 tarihinde uygulanmaya
başlanacaktır.

İstisna sayılan ihracat işlemleri

• Hizmet İhracatı

• Transit Ticaret

• Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile
yapılan satışlar,

• Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV 
Hesaplanarak yapılan satışlar,

• Mikro ihracatlar,

• Serbest bölge işlem formu kapsamında
gerçekleştirilen 5.000 USD veya karşılığı döviz
yada TL geçmeyen tutardaki ihracatlar
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İHRACAT BEDELİ DÖVİZİN MERKEZ BANKASINA SATILMASI

❑ Hizmet ihracatı, mikro ihracat ve transit ticarete ilişkin bedeller

için İBKB düzenlenmesi ve TCMB’ye satışı söz konusu değildir.

❑ Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000

ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen

tutardaki ihracat işlemleri muafiyet kapsamındadır. Ayrıca,

serbest bölgelerde yerleşik firmalar kambiyo mevzuatı

kapsamında yurtdışında yerleşik sayıldığından bu firmalara

gelen bedeller için İBKB düzenlenmesine ve Merkez Bankasına

satış yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

❑ 03.01.2022 ve ileri tarihli düzenlenmiş olan İBKB’lerin TCMB’ye

satışı zorunludur.

29

Ek:3 tablosundaki ülkelere yapılacak ihracat işlem bedellerinin

%50’sinin tasarrufu serbest bırakılmıştır. Kalan %50’sinin ise

%25’i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankalara satılacaktır.

1- Azerbaycan 6- Özbekistan

2- Cezayir 7- Tunus

3- Fas 8- Türkmenistan

4- Kazakistan 9- Ukrayna

5- Mısır 10- Yemen

1- Afganistan 11- Gine 21- Nijerya

2- Angola 12- İran 22- Senegal

3- Belarus 13- Kamerun 23- Somali

4- Benin 14- Kenya 24- Sudan

5- Cibuti
15-
Kırgızistan 25- Suriye

6- Etiyopya
16- Kuzey 
Kore

26- Suudi 
Arabistan

7- Fildişi Sahili 17- Küba 27- Tacikistan

8- Filistin 18- Liberya 28- Tanzanya

9- Gabon 19- Lübnan 29- Venezuela

10- Gana 20- Moldova

Aşağıda yer alan ülkelere yapılan ihracat

bedelleri için İBKB düzenlenmesi ve dolayısıyla

TCMB’ye satış yapılması zorunlu değildir.
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DAMGA VERGİSİ TAVANI

21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de her

bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı

yayımlanmış olup, 2022 yılında uygulanmak

üzere 4.814.234,00 TL olarak belirlenmiştir.
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7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN DÜZENLEMELERİ

Varlık Barışı (Madde 21)

7256 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93. Madde ile yeni bir Varlık

Barışı getirilmişti. 31 Aralık 2021 tarihinde başvuru süresi biten söz konusu varlık barışı uygulamasındaki sürelerin, 31

Aralık 2021 tarih 31706 sayılı 6 ncı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30

Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı ilan edilmiştir.
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(Hatırlatma)

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI
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FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

• 4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi
için finansman gider kısıtlaması uygulanacaktır.

• Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi
mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla finansman gider
kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanunu’na göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle
öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup
olmayacaklarını tespit edeceklerdir.

• Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla
sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur
farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'luk kısmı,
kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
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