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KANUN

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

 
Kanun No. 7338 Kabul Tar�h�: 14/10/2021
MADDE 1 – 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununa mükerrer 20 nc� maddes�nden

sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Bas�t usulde tesp�t olunan kazançlarda gel�r verg�s� �st�snası:
MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları bas�t usulde tesp�t olunan mükellefler�n 46

ncı maddeye göre tesp�t ed�len kazançları gel�r verg�s�nden müstesnadır.”
MADDE 2 – 193 sayılı Kanuna mükerrer 20 nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde

eklenm�şt�r.
“Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� �le mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�r�c�l�ğ�nde kazanç �st�snası:
MÜKERRER MADDE 20/B – İnternet ortamındak� sosyal ağ sağlayıcıları üzer�nden met�n, görüntü,

ses, v�deo g�b� �çer�kler paylaşan sosyal �çer�k üret�c�ler�n�n bu faal�yetler�nden elde ett�kler� kazançlar �le akıllı
telefon veya tablet g�b� mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�renler�n elektron�k uygulama paylaşım ve satış
platformları üzer�nden elde ett�kler� kazançlar gel�r verg�s�nden müstesnadır.

Bu �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n Türk�ye’de kurulu bankalarda b�r hesap açılması ve bu faal�yetlere
�l�şk�n tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahs�l ed�lmes� şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzer�nden, aktarım tar�h� �t�barıyla %15
oranında gel�r verg�s� tevk�fatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddeler�ndek� esaslar çerçeves�nde beyan
ed�p ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzer�nden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevk�fat yapılmaz.

Mükellefler�n b�r�nc� fıkra kapsamı dışında başka faal�yetler�nden kaynaklanan kazanç ya da �ratlarının
bulunması �st�snadan faydalanmalarına engel değ�ld�r.

B�r�nc� fıkra kapsamındak� kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tar�fen�n dördüncü gel�r
d�l�m�nde yer alan tutarı aşanlar �le faal�yete �l�şk�n tüm gel�rler�n� �k�nc� fıkrada bel�rt�len şartlara göre tahs�l
etmeyenler bu �st�snadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında
tevk�fat yapma yükümlülüğü yoktur.

İst�snaya �l�şk�n şartların taşınmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde eks�k tahakkuk etm�ş olan verg�, verg�
z�yaı cezası kes�lmek suret�yle gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l olunur.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevk�fat oranını her b�r faal�yet türü �ç�n ayrı ayrı sıfıra kadar
�nd�rmeye, b�r katına kadar artırmak suret�yle yen�den tesp�t etmeye; Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, madden�n
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 3 – 193 sayılı Kanuna mükerrer 20 nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde
eklenm�şt�r.

“Tarımsal destekleme ödemeler�nde kazanç �st�snası:
MÜKERRER MADDE 20/C – Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme

ödemeler� gel�r verg�s�nden müstesnadır.”
MADDE 4 – 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının üçüncü cümles� yürürlükten

kaldırılmış, fıkrada yer alan “Bu usulde verg�lend�r�lenler,” �bares� “Kazançları bu usulde tesp�t ed�lenler,”
şekl�nde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bas�t usulde verg�lend�r�len”  �bares� “Kazançları bu usulde tesp�t ed�len”
şekl�nde, beş�nc� fıkrasında yer alan “göre verg�lend�r�leceğ�,” �bares� “tab� olacağı,” şekl�nde, altıncı fıkrasında
yer alan “ed�lenler h�çb�r suretle bas�t usulde verg�lend�r�lmezler.” �bares� “ed�lenler�n kazançları h�çb�r suretle
bas�t usulde tesp�t ed�lmez.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (3) numaralı bend�nde yer alan
“veya bas�t usulde verg�lend�r�len” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve (15) numaralı bend� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 6 – 193 sayılı Kanunun 92 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “, gel�r�n sadece bas�t
usulde tesp�t ed�len t�carî kazançlardan �baret olması hal�nde �zleyen yılın Şubat ayının başından y�rm�beş�nc�
günü akşamına kadar,” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 7 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (11) numaralı bend�n�n (d) alt
bend� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 193 sayılı Kanunun 117 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yıllık beyanname �le b�ld�r�len gel�r üzer�nden tahakkuk ett�r�len gel�r verg�s�, Mart ve Temmuz

aylarında olmak üzere �k� eş�t taks�tte öden�r.”
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MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 120 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “altı” �bares� “üç” ve beş�nc�
fıkrasında yer alan “altışar” �bares� “üçer” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“T�car� kazanç sah�pler� �le serbest meslek erbabı car� verg�lend�rme dönem�n�n gel�r verg�s�ne mahsup
ed�lmek üzere, bu Kanunun t�car� veya meslek� kazancın tesp�t�ne �l�şk�n hükümler� uyarınca �lg�l� hesap
dönem�n�n �lk dokuz ayı �ç�n bel�rlenen üçer aylık dönem kazançları üzer�nden 103 üncü maddede yer alan
tar�fen�n �lk gel�r d�l�m�ne uygulanan oranda geç�c� verg� öderler. Şu kadar k�; 42 nc� madde kapsamına g�ren
kazançlar �le noterl�k görev�n� �fa �le mükellef olanların bu �şlerden sağladıkları kazançlar geç�c� verg� matrahına
dâh�l ed�lmez. Geç�c� verg� matrahının hesaplanmasında Verg� Usul Kanununun değerlemeye a�t hükümler� �le
bu Kanunda düzenlenen �nd�r�m ve �st�snalar d�kkate alınır. Dönem sonundak� mal mevcutları, �sten�rse sadece
kayıtlar üzer�nden de tesp�t ed�lerek, geç�c� verg� matrahının hesabında d�kkate alınab�l�r.”

MADDE 10 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve dördüncü fıkrasının �k�nc� cümles� yürürlükten kaldırılmıştır.

“2. (1) numaralı bentte bel�rt�len süre �çer�s�nde kes�nleşm�ş olması koşuluyla verg� beyannameler�ndek�
verg� türler� �t�barıyla �kmalen, re’sen veya �darece yapılmış b�r tarh�yat bulunmaması (Kes�nleşen tarh�yatların,
�nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �ç�n geçerl� olan, b�r�nc� fıkradak� �nd�r�m tutar sınırının
%1’�n� aşmaması durumunda bu şart �hlal ed�lm�ş sayılmaz.),”

MADDE 11 – 193 sayılı Kanuna geç�c� 91 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� geç�c� madde
eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 92 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılan tarımsal destek ödemeler� üzer�nden tevk�f ed�lerek tahs�l ed�len gel�r verg�s�, ç�ftç�ler�n
düzeltme zamanaşımı süres� �çer�s�nde tarha yetk�l� verg� da�reler�ne başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeler� şartıyla, 213 sayılı Verg� Usul Kanununun düzeltmeye �l�şk�n hükümler� uyarınca,
tahs�l tar�h�nden �t�baren aynı Kanunun 112 nc� maddes�n�n (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak
fa�z� �le b�rl�kte red ve �ade ed�l�r.

Bu madde hükümler�nden yararlanmak üzere vazgeç�len davalarla �lg�l� olarak daha önce ver�lm�ş ve
kanun yolu tüket�lmem�ş kararlar uyarınca, taraflara tebl�ğ ed�l�p ed�lmed�ğ�ne bakılmaksızın �şlem yapılmaz,
�darece de açılmış davalar sürdürülmez, fa�z, yargılama g�derler� ve vekâlet ücret�ne hükmed�lmez,
hükmed�lm�şse ödenmez. Hakkında kes�nleşm�ş yargı kararı bulunanların �ade talepler�yle �lg�l� olarak bu
madde hükmü uygulanmaz.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 12 – 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının

�k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, gerekl� gördüğü hallerde; mükellefler�n �ş yer� ve adres kayıt s�stem�nde bulunan
yerleş�m yer� adresler� �le �l ve �lçeler�n �dar� sınırlarına bağlı kalmaksızın elektron�k ortamda kurulanlar dah�l
olmak üzere verg� da�reler� ve bölge b�lg� �şlem merkezler� kurmaya, verg� da�reler�ne bağlı şubeler açmaya,
verg� da�reler�n� d�ğer verg� da�reler�n�n şubes� olarak bel�rlemeye, şubeler�n yetk�, görev ve sorumluluklarını
tesp�t etmeye, verg� da�reler�n�n yetk� alanı �le verg� türler�, meslek ve �ş grupları �t�barıyla mükellefler�n bağlı
olacakları verg� da�res�n� bel�rlemeye, bağlı olunan verg� da�res� tarafından yapılan �şlemler�n d�ğer verg�
da�reler� tarafından yapılab�lmes�ne ve verg� da�res�nce yapılan �şlemler�n elektron�k ortamda yapılmasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 13 – 213 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�ne beş�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.

“Gel�r İdares� Başkanlığının görev alanına �l�şk�n �şlerde h�zmet alımı yoluyla çalıştırılanlar �le h�zmet
alımı yapılanların ortak ve yönet�c�ler� öğrend�kler� sırlar ve g�zl� kalması gereken d�ğer hususlar açısından bu
maddede yazılı yasaklara, bu görevler�nden ayrılsalar dah�, uymak zorundadır.”

MADDE 14 – 213 sayılı Kanunun 97 nc� maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdak�
cümleler eklenm�şt�r.
“Bu hâlde b�ld�r�m� Türk�ye elç�l�ğ� veya konsolosluğu veya bunların görevlend�receğ� b�r memur yapar.
Tebl�ğ�n konusu �le hang� merc� tarafından çıkarıldığı b�lg�ler�n�n yer aldığı ve otuz gün �ç�nde başvurulmadığı
takd�rde tebl�ğ�n yapılmış sayılacağı �htarını �çeren b�ld�r�m, muhataba o ülken�n mevzuatının �z�n verd�ğ�
yöntemle gönder�l�r. B�ld�r�m�n o ülken�n mevzuatına göre muhataba tebl�ğ ed�ld�ğ� belgelend�r�ld�ğ�nde, tebl�ğ
tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde Türk�ye elç�l�ğ� veya konsolosluğuna başvurulmadığı takd�rde tebl�gat
otuzuncu günün b�t�m�nde yapılmış sayılır. Muhatap, Türk�ye elç�l�ğ� veya konsolosluğuna başvurduğu takd�rde
tebl�ğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tar�h�nde tebl�ğ yapılmış sayılır. Evrak
beklet�lmeks�z�n merc��ne �ade ed�l�r.”
“Şu kadar k�, verg� da�reler�n�n yabancı memleketlerde bulunan k�mselere tebl�ğ olunacak evrakları, verg�
da�res� başkanlıkları; verg� da�res� başkanlığı bulunmayan yerlerde �se defterdarlıklar tarafından doğrudan
Türk�ye elç�l�k veya konsolosluğuna gönder�l�r.”
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MADDE 15 – 213 sayılı Kanunun 104 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent ve maddeye
aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“4. İlan yolu �le yapılan tebl�ğ�n konusu her b�r� �ç�n ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk l�rasından fazla
verg� veya verg� cezasına taalluk ett�ğ� takd�rde �lan ayrıca Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı verg� da�reler�
açısından Gel�r İdares� Başkanlığının, d�ğerler� �ç�n �lg�l� �daren�n resm� �nternet s�tes�nde de duyurulab�l�r.”

“Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, b�r�nc� fıkranın (4) numaralı bend�nde yer alan tutarı on katına kadar
artırmaya, sıfıra kadar �nd�rmeye, duyurunun kapsamı, şekl�, zamanı ve süres� �le madden�n uygulamasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 16 – 213 sayılı Kanunun 120 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Gel�r İdares� Başkanlığı, verg� ve mükellef�yet türü �le düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya b�rl�kte

d�kkate alarak düzeltme yetk�s�n�n devred�lmes� �le düzeltmen�n bağlı olunan verg� da�res� dışındak� verg�
da�reler� tarafından yapılmasına �z�n vermeye ve uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 17 – 213 sayılı Kanunun 139 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�ncelemeye tab�
olanın �ş yer�nde” �bares� “da�rede” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü
fıkrasında yer alan “Bu takd�rde �ncelemeye” �bares� “İncelemeye” şekl�nde, dördüncü fıkrasında yer alan
“İncelemen�n da�rede yapılması hal�nde �sten�len” �bares� “İsten�len” şekl�nde, “da�reye get�rmes�” �bares� “�braz
etmes�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“İncelemen�n da�rede yapılması, �ncelemeye tab� olanın �ş yer�nde tesp�t yapılmasına ve çalışmalarda
bulunulmasına man� değ�ld�r.

Mükellef ve verg� sorumlusunun talep etmes� ve �ş yer�n�n müsa�t olması hal�nde �nceleme �ş yer�nde de
yapılab�l�r.

Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca çıkarılan
yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 18 – 213 sayılı Kanunun 140 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (2) numaralı bend� yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı bend�nde yer alan “Nezd�nde”
�bares� “İncelemen�n �ş yer�nde yapılması hal�nde nezd�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve altıncı fıkrasına
“çerçeves�nde,” �bares�nden sonra gelmek üzere “verg� �ncelemes�ne �l�şk�n �şlemler�n elektron�k ortamda
yürütülmes�, yazı, b�ld�r�m ve tutanakların elektron�k ortamda düzenlenmes� �le” �bares� eklenm�şt�r.

“1. İncelemeye tab� olana, verg� �ncelemes�n�n konusunu ve �ncelemeye başlanıldığı hususunu b�r
yazıyla b�ld�r�rler. Ayrıca, yazının b�r örneğ�n� bağlı olduğu b�r�me ve �lg�l� verg� da�res�ne gönder�rler.”

MADDE 19 – 213 sayılı Kanuna 170 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde
eklenm�şt�r.

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan b�ld�r�m:
MADDE 170/A – Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükellefler�n b�ld�rmeye mecbur olduğu

b�lg�ler�n, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektron�k olarak b�ld�r�lmes�
durumunda, bu b�ld�r�m� mükellefler tarafından yapılmış b�ld�r�m olarak kabul etmeye, bu şek�lde kabul
ed�lecek b�ld�r�mler� faal�yet konusu, gel�r unsuru �le mükellef�yet, verg�, �ş yer� ve ş�rket türler�n� ayrı ayrı veya
b�rl�kte d�kkate alarak tesp�t etmeye ve uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 20 – 213 sayılı Kanuna 226 ncı maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Elektron�k olarak tutulan defterlerde tasd�k:
MADDE 226/A – Türk T�caret Kanununun 64 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan yetk�

kapsamında Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le T�caret Bakanlığınca müştereken bel�rlenen usul, esas ve süreler
dah�l�nde elektron�k ortamda tutulan defterler �ç�n berat alınması, elektron�k ortamda tutulan d�ğer defterler�n �se
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından bel�rlenen usul, esas ve süreler dah�l�nde onaylanması bu Kanun
uygulamasında tasd�k hükmünded�r.

Berat ve onayın bel�rlenen usul, esas ve süreler dah�l�nde alınmaması veya yapılmaması durumunda
defterler tasd�k ett�r�lmem�ş sayılır.”

MADDE 21 – 213 sayılı Kanunun 227 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Kanuna” �bares�
“Elektron�k belge olarak düzenlenmes� gerekenler de dâh�l olmak üzere, bu Kanuna” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının b�r�nc� cümles�nde
yer alan “tasd�k raporunu zamanında �braz etmeyen mükellefler tasd�ke konu hakdan yararlanamazlar.” �bares�
“tasd�k raporunun zamanında �brazı şarttır.” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Şu kadar k�, tasd�k raporunun zamanında �braz ed�lmemes� hal�nde, mükellefe tebl�ğ ed�lmek şartı �le 60
günlük b�r mühlet ver�l�r. Tasd�k raporunun bu süre �ç�nde de �braz ed�lmemes� hal�nde mükellefler tasd�ke konu
haktan yararlanamazlar.”

MADDE 23 – 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
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“B�r�nc� ve �k�nc� sınıf tüccarlar, kazancı bas�t usulde tesp�t ed�lenlerle defter tutmak mecbur�yet�nde
olan serbest meslek erbabı ve ç�ftç�ler, bu Kanun kapsamındak� belgeler� düzenleme zorunluluğu
bulunmayanlara yaptırdıkları �şler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde verg�lend�r�lmeyen
ç�ftç�lerden satın aldıkları mallar har�ç) �ç�n �ş� yapana veya malı satana �mza ett�recekler� g�der pusulası
düzenlerler. Verg�den muaf esnaf �ç�n düzenlenen g�der pusulası, bu k�ş�ler tarafından ver�lm�ş fatura
hükmünded�r.”

“G�der pusulası, malın tesl�m� veya h�zmet�n yapıldığı tar�hten �t�baren azam� yed� gün �ç�nde düzenlen�r.
Bu süre �çer�s�nde düzenlenmeyen g�der pusulası h�ç düzenlenmem�ş sayılır.

İk�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�ler� �ht�va etmeler� kaydıyla;
a) Malın veya h�zmet�n bedel�n�n, dördüncü fıkrada bel�rt�len süre dâh�l�nde satıcıya; 19/10/2005 tar�hl�

ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tar�hl� ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat S�stemler�, Ödeme H�zmetler� ve Elektron�k Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında
yetk�lend�r�lm�ş ödeme kuruluşları veya 9/5/2013 tar�hl� ve 6475 sayılı Posta H�zmetler� Kanununa göre kurulan
Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� aracılığıyla ödenmes� hal�nde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

b) 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan
malların g�der pusulası düzenlemek zorunda olanlara �ade ed�lmes�nde, 6502 sayılı Kanun uyarınca �ade
ed�lecek tutarların, (a) bend�nde yer alan kurumlar aracılığıyla �ades�nde bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tab�
oldukları �lg�l� mevzuat dâh�l�nde, yaptıkları �şler veya sattıkları mallar �ç�n düzenled�kler� belgeler,

g�der pusulası yer�ne geçer.
Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 24 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 242 nc� maddes�n�n (2) numaralı fıkrasının b�r�nc�

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraflar eklenm�ş, son paragrafında yer alan “tutulması ve
düzenlenmes�” �bares� “tutulması, düzenlenmes� ve �braz ed�lmes�” şekl�nde ve “tutulmasına ve
düzenlenmes�ne” �bares� “tutulmasına, düzenlenmes�ne ve �braz ed�lmes�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve paragrafın
son cümles�ne  “çalışanları” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le elektron�k defter, belge ve kayıtların
oluşturulması, �mzalanması, �let�lmes� ve saklanması hususlarından herhang� b�r� �ç�n h�zmet verme konusunda
yetk�lend�r�lenler�n ortak, yönet�c� ve çalışanları” �bares� eklenm�şt�r.

“Elektron�k defter beratı, elektron�k ortamda tutulan defterlere �l�şk�n olarak, Gel�r İdares� Başkanlığı
tarafından bel�rlenen standartlara uygun b�lg�ler� �çeren ve Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından onaylanmış
elektron�k dosyayı �fade eder.

Elektron�k muhasebe f�ş�, şek�l hükümler�nden bağımsız olarak Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından
bel�rlenen standart ve �çer�ğe uygun olarak elektron�k ortamda düzenlenen, �mzalanan, muhafaza ve �braz
ed�leb�len muhasebe f�ş�ne a�t elektron�k kayıtlar bütünüdür.”

MADDE 25 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (3) numaralı bend�ne
“ortamlarında saklanması” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya �braz ed�lmes�” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 26 – 213 sayılı Kanunun 261 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“9. Alış bedel�.”
MADDE 27 – 213 sayılı Kanunun 262 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Aşağıda sayılan g�derler de mal�yet bedel�ne dâh�l ed�l�r:
a) İkt�sad� kıymet�n �kt�sap ed�lmes� veya değer�n�n artırılması �le doğrudan �lg�l�; gümrük verg�ler�,

gümrük kom�syonları, yükleme, boşaltma, nakl�ye ve montaj g�derler�,
b) İkt�sad� kıymet�n �kt�sap ed�lmes� veya değer�n�n artırılması �le doğrudan �lg�l�; res�m ve harçlar, noter,

tapu, mahkeme, değer tesp�t�, danışmanlık, kom�syon ve �lan g�derler�,
c) İkt�sad� kıymet�n f�nansmanında kullanılan kred�lere a�t fa�z g�derler� ve bunlara �l�şk�n kur

farklarının; emt�ada emt�anın stoklara g�rd�ğ� tar�he kadar, d�ğer �kt�sad� kıymetlerde �se �kt�sad� kıymet�n
envantere alındığı hesap dönem�n�n sonuna kadar olan kısmı �le söz konusu kred�lere �l�şk�n g�derler (Fa�z
g�derler� �le kur farklarının d�ğer kısımlarını mal�yet bedel�ne �thal etmekte veya genel g�derler arasında
göstermekte mükellefler serbestt�rler.),

ç) İkt�sad� kıymet�n stoklara veya envantere alındığı tar�he kadark� depolama ve s�gorta g�derler�,
d) Gayr�menkullerde mevcut b�r b�nanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesv�yes�nden

mütevell�t g�derler.
Gayr�menkullerle doğrudan �lg�l� olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönem� sonuna kadar

alınan h�beler mal�yet bedel�nden �nd�r�l�r.
İkt�sad� kıymet�n (emt�a har�ç) �kt�sap ed�lmes� veya değer�n�n artırılması �le �lg�l� olan özel tüket�m

verg�s�, �nd�r�lemeyecek katma değer verg�s�, banka ve s�gorta muameleler� verg�s� �le kaynak kullanımını
destekleme fonunu mal�yet bedel�ne �thal etmekte veya genel g�derler arasında göstermekte mükellefler
serbestt�rler.

Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
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MADDE 28 – 213 sayılı Kanuna 268 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde
eklenm�şt�r.

“Alış bedel�:
MADDE 268/A – Alış bedel�, b�r �kt�sad� kıymet�n satın alma bedel�d�r. İkt�sad� b�r kıymet�n �kt�sap

ed�lmes� �le �lg�l� d�ğer g�derler alış bedel�ne dâh�l değ�ld�r.”
MADDE 29 – 213 sayılı Kanunun 270 �nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 30 – 213 sayılı Kanunun 273 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles� yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 31 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n başlığı “Enflasyon düzeltmes�, yen�den

değerleme oranı ve yen�den değerleme:” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Ç) Tam mükellef�yete tab� ve b�lanço esasına göre defter tutan gel�r veya kurumlar verg�s� mükellefler�

(kollekt�f, adî komand�t ve adî ş�rketler dâh�l, (A) fıkrasının (9) numaralı bend� kapsamında söz konusu fıkranın
(1) numaralı bend�nde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmes� yapanlar �le kayıtlarını Türk para
b�r�m� dışında başka b�r para b�r�m�yle tutmalarına �z�n ver�lenler har�ç), (A) fıkrasında yer alan enflasyon
düzeltmes� yapma şartlarının gerçekleşmed�ğ� hesap dönemler�n�n sonu �t�barıyla, b�lançolarına dâh�l bulunan
amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler�n� (bu n�tel�kler�n� korudukları müddetçe sat-k�rala-ger� al �şlem�ne veya
k�ra sert�f�kası �hracına konu ed�lenler har�ç) ve bunlar üzer�nden ayrılmış olup b�lançolarının pas�f�nde
göster�len amort�smanları aşağıda bel�rt�len şartlar doğrultusunda yen�den değerleyeb�l�rler.

1. İkt�sad� kıymetler�n mal�yet bedeller�ne eklenm�ş bulunan (�kt�sad� kıymetler�n akt�fleşt�r�ld�ğ� hesap
dönem�ne �l�şk�n olanlar har�ç) kur farkları ve kred� fa�zler� (bunlara �sabet eden amort�smanlar dâh�l) yen�den
değerleme kapsamına g�rmez.

2. Yen�den değerlemede, �kt�sad� kıymetler�n ve bunlara a�t amort�smanların, bu Kanunda yer alan
değerleme hükümler�ne göre tesp�t ed�len ve değerlemen�n yapılacağı hesap dönem� sonu �t�barıyla yasal defter
kayıtlarında yer alan değerler� d�kkate alınır. Amort�smanın herhang� b�r yılda yapılmamış olması durumunda,
yen�den değerlemeye esas alınacak tutar bu amort�smanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak bel�rlen�r.

3. İkt�sad� kıymetler�n (2) numaralı bende göre tesp�t ed�len değerler� ve bunlara �l�şk�n amort�smanların,
yen�den değerlemen�n yapılacağı yıla a�t olan yen�den değerleme oranı �le çarpılması suret�yle yen�den
değerleme sonrası değerler� bulunur.

Yapılacak değerlemede yen�den değerleme oranı olarak (B) fıkrasında bel�rt�len oran d�kkate alınır.
Kend�ler�ne özel hesap dönem� tay�n olunan mükellefler �ç�n, özel hesap dönem�n�n başladığı takv�m yılına a�t
oran esas alınır.

Geç�c� verg� dönemler� �t�barıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yen�den değerleme oranı, b�r
öncek� yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda b�r öncek� 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre
Türk�ye İstat�st�k Kurumunun Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks�nde meydana gelen ortalama f�yat artış oranı esas
alınmak suret�yle bel�rlen�r.

4. Yen�den değerleme net�ces�nde �kt�sad� kıymetler�n değer�nde meydana gelen değer artışı, yen�den
değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n her b�r�ne �sabet eden değer artışı ayrıntılı olarak görünecek
şek�lde, b�lançonun pas�f�nde özel b�r fon hesabında göster�l�r. Değer artışı, �kt�sad� kıymetler�n yen�den
değerleme sonrası ve yen�den değerleme önces� net b�lanço akt�f değerler� arasındak� farktır. Net b�lanço akt�f
değer�, �kt�sad� kıymetler�n b�lançonun akt�f�nde yazılı değerler�nden, pas�fte yazılı amort�smanların tenz�l�
suret�yle bulunan değer� �fade eder. İkt�sad� kıymetler �ç�n amort�smanın herhang� b�r yılda yapılmamış olması
durumunda söz konusu değer, bu amort�smanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak bel�rlen�r.

5. İkt�sad� kıymetler�n� bu fıkra kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutan mükellefler bu kıymetler�n�,
yen�den değerleme sonrasında bulunan değerler� üzer�nden amort�smana tab� tutmaya devam ederler. Yen�den
değerlemeye tab� tutulanların her b�r�ne �sabet eden değer artışları �le bunların hesap şek�ller� amort�sman
kayıtlarında ayrıntılı olarak göster�l�r.

6. Pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışı tutarının, sermayeye �lave ed�lme dışında
herhang� b�r şek�lde başka b�r hesaba nakled�len veya �şletmeden çek�len kısmı, bu �şlem�n yapıldığı dönem
kazancı �le �l�şk�lend�r�lmeks�z�n bu dönemde gel�r veya kurumlar verg�s�ne tab� tutulur. Sermayeye eklenen
değer artışları, ortaklar tarafından �şletmeye �lave ed�lm�ş kıymetler olarak kabul ed�l�r. Bu �şlemler kâr dağıtımı
sayılmaz.

7. Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n elden çıkarılması (satış, dev�r, �şletmeden çek�ş,
tasf�ye g�b�) hal�nde, bunlara �sabet eden pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışları aynen
amort�smanlar g�b� muameleye tab� tutulur.

8. Her yılın yen�den değerleme oranı ancak o yıla a�t değerlemede nazara alınab�l�r. Yen�den
değerlemen�n herhang� b�r yıl yapılmamasından veya değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha
sonrak� yıllarda geçm�ş dönemlere �l�şk�n yen�den değerleme yapılamaz.

9. Hesap dönem� �ç�nde akt�fe g�ren �kt�sad� kıymetler �ç�n akt�fe g�rd�ğ� hesap dönem�nde, yen�den
değerleme yapılmaz.
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10. Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n elden çıkarılmasından önce (A) fıkrasında
bel�rt�len enflasyon düzeltmes� yapılmasına �l�şk�n şartların oluşması hal�nde, anılan fıkranın (7) numaralı bend�
uyarınca enflasyon düzeltmes� yapılır. Söz konusu bent gereğ� öz sermaye kalemler�n�n düzelt�lmes�nde bu
madde kapsamındak� yen�den değerleme değer artış fonu öz sermayeden düşülür. Ayrıca mezkûr değer artış
fonunun sermayeye �laves� neden�yle oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak d�kkate alınmaz ve
enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulmaz.

11. (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmes�ne �l�şk�n şartların oluştuğu dönemlerde, bu fıkra uyarınca
yen�den değerleme yapılmaz. Anılan fıkrada bel�rt�len enflasyon düzeltmes�ne �l�şk�n şartların oluşmadığı �lk
hesap dönem�nden �t�baren, bu fıkra hükümler� uyarınca yen�den değerleme uygulamasına devam olunab�l�r. Bu
durumda �kt�sad� kıymetler�n yen�den değerlemes�ne esas değerler olarak, enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulmuş
son b�lançoda yer alan değerler d�kkate alınır. Bu değer�n tesp�t�nde, �kt�sad� kıymetler �ç�n amort�smanın
herhang� b�r yılda yapılmamış olması durumunda, bu amort�smanlar tam olarak ayrılmış varsayılır.

12. Bu fıkra kapsamında yen�den değerleme yapılan hesap dönem�nden sonra (A) fıkrası uyarınca
enflasyon düzeltmes� şartlarının yen�den oluşması durumunda, bu fıkra hükümler�ne göre yen�den değerlemeye
tab� tutulmuş olan �kt�sad� kıymetler �le bunlara �l�şk�n amort�smanlar düzelt�lm�ş son değerler� d�kkate alınarak
enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulur.

13. Yen�den değerlemen�n herhang� b�r yılda yapılmaması durumunda, sonrak� hesap dönemler�ne �l�şk�n
olarak bu fıkra kapsamında yen�den değerleme yapılab�l�r.

14. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
yetk�l�d�r.”

MADDE 32 – 213 sayılı Kanunun 315 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “kıymetler�n�” �bares�nden
sonra gelmek üzere “, 320 nc� madden�n dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 33 – 213 sayılı Kanunun 318 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ayrı ayrı tesp�t ed�len n�spetler, 320 nc� madden�n üçüncü fıkrası uygulamasında müracaat tar�h�nden �t�baren
geçerl�d�r.”

MADDE 34 – 213 sayılı Kanunun 320 nc� maddes�ne �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkralar ve maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“D�leyen mükellefler, amort�sman �şlem�ne, �şletme akt�f�ne yen� kayded�lecek �kt�sad� kıymetler (�k�nc�
fıkra kapsamındak�ler har�ç) �ç�n bunların kullanıma hazır olduğu tar�hte başlayıp ve her b�r hesap dönem� �ç�n
kıymet�n akt�fte kaldığı süre kadar gün esasına göre amort�sman ayırab�l�r. Süren�n gün olarak hesaplanması �ç�n
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca tesp�t ve �lan ed�len faydalı ömür süreler� üçyüzaltmışbeş �le çarpılır.

Mükellefler, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının �kt�sad� kıymetler �ç�n tesp�t ve �lan ett�ğ� faydalı
ömürlerden kısa olmamak üzere amort�sman süres�n�, her yıl �ç�n aynı n�spet olmak kaydıyla, bel�rlemekte
serbestt�r. Şu kadar k�, bu süre Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen süren�n �k� katını ve ell� yılı aşamaz.
Mükellefler bu terc�hler�n� �kt�sad� kıymet�n envantere alındığı geç�c� verg� dönem� sonu �t�barıyla kullanırlar.
Bu şek�lde bel�rlenen amort�sman süres� ve oranı �zleyen dönemlerde değ�şt�r�lemez.”

“Bu madden�n b�r�nc� ya da üçüncü fıkrasına göre amort�sman hesaplanmasına başlandıktan sonra bu
hesaplama şekl�nden vazgeç�lemez.

Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 35 – 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde yer

alan “dava ve �cra tak�b�ne değmeyecek derecede küçük” �bares� “ve 3.000 Türk l�rasını aşmayan” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdak� fıkralar kapsamında tesp�t ed�len şüphel�
alacaklarını defterler�n�n g�der kısmına ve bunlardan sonradan tahs�l ed�len m�ktarları �se tahs�l ed�ld�kler�
dönemde defterler�n�n gel�r kısmına, hang� alacaklara a�t olduğunu gösterecek şek�lde, kaydederler.”

MADDE 36 – 213 sayılı Kanunun 328 �nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“B�lanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Satılan �kt�sad� kıymetler�n yen�lenmes� veya benzer mah�yettek� b�r �kt�sad� kıymet�n �kt�sabı, �ş�n

n�tel�ğ�ne göre zorunlu bulunur veya bu hususta �şletmey� �dare edenlerce karar ver�lm�ş ve teşebbüse geç�lm�ş
olursa bu takd�rde, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tar�h� tak�p eden üçüncü takv�m yılının sonuna kadar
pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulab�l�r. Bu süre �ç�nde, satılan �kt�sad� kıymetler�n yen�lenmes� veya benzer
mah�yettek� b�r �kt�sad� kıymet�n �kt�sabı gerçekleşmezse, geç�c� hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı tak�p
eden üçüncü takv�m yılının kâr ve zarar hesabına eklen�r.

b) Pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulan kâr, f�nansal k�ralama yoluyla ed�n�lenler de dâh�l olmak üzere (a)
bend�ndek� esaslar dâh�l�nde �kt�sap ed�len b�r veya b�rden fazla kıymet�n bu Kanun hükümler�ne göre ayrılacak
amort�smanlarına mahsup ed�l�r. Bu mahsup tamamlandıktan sonra �tfa ed�lmem�ş olarak kalan değerler�n
amort�smanına devam olunur.
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c) Pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulan kâr, satışı yapılan �kt�sad� kıymet�n yer�ne �kt�sap ed�len yen�
kıymetler�n amort�sman ayrılab�lecek tutarından fazla �se bu fazlalık, satışın yapıldığı yılı tak�p eden üçüncü
takv�m yılının kâr ve zarar hesabına eklen�r.

ç) Satışın yapıldığı yılı tak�p eden üçüncü takv�m yılının sonundan önce �ş�n terk�, devr� veya �şletmen�n
tasf�yes� hâl�nde pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulan kâr o yılın kâr ve zarar hesabına eklen�r.

Madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 37 – 213 sayılı Kanunun 329 uncu maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�ş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“B�lanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Alınan s�gorta tazm�natı �le tamamen veya kısmen zarar gören amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler�n

yen�lenmes� veya benzer mah�yettek� b�r �kt�sad� kıymet�n �kt�sabı, �ş�n n�tel�ğ�ne göre zorunlu bulunur veya bu
hususta �şletmey� �dare edenlerce karar ver�lm�ş ve teşebbüse geç�lm�ş olursa tazm�nat fazlası, tazm�natın
alındığı tar�h� tak�p eden üçüncü takv�m yılının sonuna kadar pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulab�l�r. Her ne
sebeple olursa olsun bu süre �ç�nde zarar gören �kt�sad� kıymetler�n yen�lenmes� veya benzer mah�yettek� b�r
�kt�sad� kıymet�n �kt�sabı gerçekleşmezse, geç�c� hesapta tutulan tazm�nat fazlası, tazm�natın alındığı yılı tak�p
eden üçüncü takv�m yılının kâr ve zarar hesabına eklen�r.

b) Pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulan tazm�nat fazlası, f�nansal k�ralama yoluyla ed�n�lenler de dâh�l olmak
üzere (a) bend�ndek� esaslar dâh�l�nde �kt�sap ed�len b�r veya b�rden fazla kıymet�n bu Kanun hükümler�ne göre
ayrılacak amort�smanlarına mahsup ed�l�r. Bu mahsup tamamlandıktan sonra �tfa ed�lmem�ş olarak kalan
değerler�n amort�smanına devam olunur.

c) Pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulan tazm�nat fazlası, zarar gören �kt�sad� kıymet�n yer�ne �kt�sap ed�len
yen� kıymetler�n amort�sman ayrılab�lecek tutarından fazla �se bu fazlalık, tazm�natın alındığı yılı tak�p eden
üçüncü takv�m yılının kâr ve zarar hesabına eklen�r.

ç) Tazm�natın alındığı yılı tak�p eden üçüncü takv�m yılının sonundan önce �ş�n terk�, devr� veya
�şletmen�n tasf�yes� hâl�nde pas�fte geç�c� b�r hesapta tutulan tazm�nat fazlası o yılın kâr ve zarar hesabına
eklen�r.

Madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 38 – 213 sayılı Kanunun 339 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 339 – Verg� z�yaına sebeb�yet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kes�len ve cezası

kes�nleşenlere, verg� z�yaı cezasında cezanın kes�nleşt�ğ� tar�h� �zleyen günden �t�baren beş�nc� yılın �sabet ett�ğ�
takv�m yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın kes�nleşt�ğ� tar�h� �zleyen günden �t�baren �k�nc� yılın �sabet
ett�ğ� takv�m yılının sonuna kadar tekrar ceza kes�lmes� durumunda, verg� z�yaı cezası yüzde ell�, usulsüzlük
cezası yüzde y�rm�beş oranında artırılmak suret�yle uygulanır. Şu kadar k�, artırım tutarı kes�nleşen cezadan
(kes�nleşen b�rden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar �t�barıyla en yükseğ�nden) fazla olamaz.

B�r�nc� fıkrada yer alan beş ve �k� yıllık süreler�n hesabında, artırıma esas alınan cezaların kes�nleşme
tar�h� d�kkate alınır.”

MADDE 39 – 213 sayılı Kanunun 352 nc� maddes�n�n I �nc� derece usulsüzlüklerle �lg�l� (6) numaralı
bend�nde yer alan “(Madde 215  – 219)” �bares� “(Madde 215  – 219 �le mükerrer madde 242)” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 40 – 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend�nde yer
alan “227 nc� ve 231 �nc�” �bares� “227, 231 ve 234 üncü” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkranın (8) numaralı bend�n�n
b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, bende b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle
�le fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“Belge basımı �le �lg�l� b�ld�r�m görev�n� bel�rlenen sürede yer�ne get�rmeyen ya da b�ld�r�m� eks�k veya
hatalı yapan matbaa �şletmec�ler�ne 1.400 Türk l�rası özel usulsüzlük cezası kes�l�r.”

“B�ld�r�m görev�n�n bel�rlenen sürede yer�ne get�r�lmemes� durumu �le b�ld�r�m�n eks�k veya hatalı
yapılması durumunda kes�lmes� gereken özel usulsüzlük cezası, b�ld�r�m�n bel�rlenen süren�n sonundan
başlayarak 30 gün �ç�nde yapılması ya da eks�k veya hatalı yapılan b�ld�r�m�n aynı süre �çer�s�nde tamamlanması
veya düzelt�lmes� durumunda 1/2 oranında uygulanır.”

“11. Bu Kanunun mükerrer 227 nc� maddes� uyarınca tasd�k kapsamına alınan konularda yem�nl� mal�
müşav�r tasd�k raporunun aynı madden�n üçüncü fıkrasının b�r�nc� cümles�nde bel�rt�len sürede �braz
ed�lmemes� durumunda, tasd�k raporu �braz şartı get�r�len mükellef adına 50.000 Türk l�rasından az ve 500.000
Türk l�rasından fazla olmamak üzere, yararlanılması tasd�k raporunun �brazı şartına bağlanan tutarın %5’�
n�spet�nde özel usulsüzlük cezası kes�l�r.”

MADDE 41 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 �nc� maddes�n�n başlığına “107/A,” �bares�nden sonra
gelmek üzere “mükerrer 242,” �bares� ve madden�n b�r�nc� fıkrasına “150,” �bares�nden sonra gelmek üzere
“mükerrer 242,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 42 – 213 sayılı Kanunun 371 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde yer alan
“her hang� b�r verg� �ncelemes�ne başlandığı veya olayın” �bares� “haber ver�len olayın �lg�l� olduğu verg� türüne
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�l�şk�n b�r verg� �ncelemes�ne başlandığı veya olayın ve �lg�l� olduğu verg� türünün” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
MADDE 43 – 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde yer alan

“verg� z�yaı cezasının” �bares� “verg� cezalarının” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 44 – 213 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan

“cezalarının” �bares�nden önce gelmek üzere “cezaları �le 5.000 Türk l�rasını aşan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük” �bares� ve �k�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Uzlaşmaya konu ed�leb�lecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tesp�t�nde cezayı gerekt�ren f��l bazında
kes�lecek toplam ceza tutarı d�kkate alınır ve 5.000 Türk l�rasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
�ç�n Kanunun 376 ncı maddes�ndek� �nd�r�m oranı %50 artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 45 – 213 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�le bunlara �l�şk�n
kes�lecek verg� z�yaı cezalarında” �bares� “ve bunlara �l�şk�n kes�lecek verg� z�yaı cezaları �le 5.000 Türk l�rasını
aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Uzlaşmaya konu ed�leb�lecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tesp�t�nde, cezayı gerekt�ren f��l
bazında kes�lecek toplam ceza tutarı d�kkate alınır.”

MADDE 46 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere bölüm başlığı �le b�rl�kte
aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karşılıklı Anlaşma Usulü

Karşılıklı anlaşma usulüne başvuru:
EK MADDE 14 – Mükellefler, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş b�r ç�fte verg�lend�rmey� önleme

anlaşması hükümler�ne aykırı olarak verg�lend�r�ld�ğ� veya bu şek�lde verg�lend�r�leceğ�ne �l�şk�n kuvvetl�
emareler bulunduğu �dd�asıyla anlaşmanın “Karşılıklı Anlaşma Usulü” hükümler�ne göre Gel�r İdares�
Başkanlığına başvurab�l�r. Ç�fte verg�lend�rmey� önleme anlaşması hükümler�ne bağlı olarak bu başvuru,
anlaşmaya taraf d�ğer Ak�t Devlet yetk�l� makamları aracılığıyla da yapılab�l�r.

Verg�lend�rmen�n matrah veya verg� farkları �t�barıyla bölüneb�ld�ğ� durumlarda başvuru, sadece toplam
farkın ç�fte verg�lend�rmey� önleme anlaşmaları kapsamındak� bölümüne �sabet eden kısmı �ç�n yapılab�l�r.

Yapılan başvurunun değerlend�r�leb�lmes� �ç�n ç�fte verg�lend�rmey� önleme anlaşmasında öngörülen
süre ve usulde yapılması şarttır. Anlaşmada başvuru �ç�n süre bulunmadığı veya �ç mevzuat hükümler�ne atıf
yapıldığı durumda başvurunun, anlaşma hükümler�ne aykırı olduğu �dd�a ed�len b�r verg�lend�rme �şlem�nden
mükellef�n �lk haberdar olduğu tar�hten �t�baren üç yıl �çer�s�nde yapılması esastır.  Her hâlükârda başvuru
süres�; �hbarnamen�n tebl�ğ ed�ld�ğ�, �ht�raz� kayıtla ver�len beyannamede verg�n�n tahakkuk ett�ğ�, verg�
kes�nt�s� yapıldığı durumda �se kes�nt�n�n yapıldığı tar�hten �t�baren anlaşmada öngörülen süren�n b�t�m�nde,
böyle b�r süre yoksa üç yıl tamamlanınca sona erer.”

MADDE 47 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� ek madde
eklenm�şt�r.

“Karşılıklı anlaşma usulü ve dava açma:
EK MADDE 15 –  Karşılıklı anlaşma usulüne göre başvuru; başvuru kapsamındak� tarh ve tebl�ğ ed�len

verg� ve cezalar �le �ht�raz� kayıtla ver�len beyanname üzer�ne tahakkuk eden verg�ye �l�şk�n dava açma süres�n�
durdurur.

Yapılan başvuruya konu taleb�n redd� veya d�ğer Ak�t Devlet�n yetk�l� makamı �le anlaşmaya
varılamaması durumunda bu durum b�r yazı �le mükellefe tebl�ğ ed�l�r. Mükellef, söz konusu yazının tebl�ğ
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren kalan dava açma süres� �çer�s�nde verg� mahkemes� nezd�nde dava açab�l�r. Dava açma
süres�, on beş günden az kalmış �se bu süre yazının tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren on beş gün olarak uzar.”

MADDE 48 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� ek madde
eklenm�şt�r.

“Karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun net�celend�r�lmes�:
EK MADDE 16 – Başvurunun, Gel�r İdares� Başkanlığı �le d�ğer Ak�t Devlet�n yetk�l� makamı arasında

anlaşmaya varılarak sonuçlandırılması hâl�nde durum mükellefe b�r yazı �le tebl�ğ ed�l�r.
Yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde mükellef�n varılan anlaşmayı kabul ed�p etmed�ğ�n�

Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�rmes� şarttır. Mükellef bu süre �ç�nde b�ld�r�mde bulunmadığı takd�rde, varılan
anlaşmayı kabul etmem�ş sayılır. Anlaşma sonucunun kabul ed�lmemes� veya kabul ed�lmem�ş sayılması
durumunda, otuz günlük süren�n b�t�m�nden �t�baren dava açma süres� yen�den �şlemeye başlar ve verg�
mahkemes� nezd�nde dava açılab�l�r. Dava açma süres�, on beş günden az kalmış �se bu süre on beş gün olarak
uzar.

Gel�r İdares� Başkanlığı �le d�ğer Ak�t Devlet�n yetk�l� makamı arasında varılan anlaşmanın mükellef
tarafından süres� �ç�nde kabul ed�lmes� durumunda karşılıklı anlaşma vak� olur ve varılan anlaşmaya göre verg�
ve cezalarda düzeltme yapılır. Anlaşma üzer�ne tahakkuk eden verg�lere 6183 sayılı Kanuna göre tesp�t ed�len
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gec�kme zammı oranında gec�kme fa�z�; verg�n�n kend� verg� kanunlarında bel�rt�len ve tarh�yatın �lg�l�
bulunduğu döneme �l�şk�n normal vade tar�h�nden �t�baren, mükellef�n karşılıklı anlaşma sonucunu kabul ett�ğ�n�
b�ld�rd�ğ� tar�he kadar geçen süre �ç�n uygulanır.

Karşılıklı anlaşmanın vak� olduğu durumda üzer�nde anlaşılan hususlar ve anlaşma uyarınca düzelt�len
verg� ve cezalar hakkında dava açılamaz ve h�çb�r merc�e ş�kayette bulunulamaz, Kanunun 376 ncı maddes�ne
göre ceza �nd�r�m�nden faydalanılamaz ve uzlaşma hükümler�nden yararlanılamaz. Söz konusu verg� ve cezalar,
düzeltme �şlem�n�n mükellefe tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �çer�s�nde öden�r. Düzeltme �şlem�ne konu
verg�n�n tamamı �le cezaların yarısının bu süre zarfında ödenmes� hal�nde cezanın yarısı �nd�r�l�r.”

MADDE 49 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� ek madde
eklenm�şt�r.

“Başvuru önces� açılan davalar ve uzlaşma taleb�:
EK MADDE 17 – Mükellef, Kanunun ek 14 üncü maddes� hükümler�ne göre yaptığı başvurudan önce;
a) Dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan verg� mahkemeler�nce

�ncelenmez; herhang� b�r sebeple �ncelen�r ve karara bağlanırsa, karşılıklı anlaşma başvurusuna �l�şk�n sonuç
d�kkate alınır. Anlaşma sonucu �dare tarafından yargı merc�ler�ne b�ld�r�l�r. Karşılıklı anlaşmanın vak� olmaması
hal�nde, durdurulmuş olan davanın görülmes�ne, verg� mahkemes�nde devam olunur.

b) Uzlaşma taleb�nde bulunmuşsa uzlaşma, karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun sonuca bağlanmasına
kadar ertelen�r. Şu kadar k�, mükellef anlaşmanın sonucunu beklemeks�z�n uzlaşma hakkını kullanmayı talep
ett�ğ� takd�rde başvurusundan vazgeçm�ş sayılır ve uzlaşmanın vak� olduğu durumda, d�ğer Ak�t Devlete yönel�k
düzeltme taleb� har�ç, tekrar karşılıklı anlaşma usulü başvurusunda bulunamaz. Uzlaşmanın vak� olmadığı
durumda �se mükellef, Kanunun ek 14 üncü maddes� hükümler�ne göre tekrar karşılıklı anlaşma usulü
başvurusunda bulunab�l�r.”

MADDE 50 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� ek madde
eklenm�şt�r.

“D�ğer hususlar:
EK MADDE 18 – Gel�r İdares� Başkanlığına yapılan karşılıklı anlaşma usulü başvurusu, başvuruya

konu verg� ve cezalar �ç�n, başvuru tar�h� �t�barıyla bu Kanunda yazılı zamanaşımı süreler�n� durdurur. Duran
zamanaşımı, ek 16 ncı madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca mükellef tarafından anlaşma sonucunun kabul
ed�lmemes� veya kabul ed�lmem�ş sayılması durumunda bu durumların ortaya çıktığı tar�h� tak�p eden günden
�t�baren kaldığı yerden �şlemeye devam eder.

Karşılıklı anlaşma sonucuna göre Türk�ye’de düzeltme yapılmasının gerekmes� durumunda, anlaşma
sonucu, Kanunun zamanaşımı hükümler�ne bakılmaksızın uygulanır. Şu kadar k�, anlaşma sonucunun
uygulanması �ç�n ç�fte verg�lend�rmey� önleme anlaşmasında b�r süre öngörülmüş �se bu süre �le �lg�l� hükümler
saklıdır.

Mükellef, karşılıklı anlaşmanın sonucunu kabul ett�ğ� durumlar har�ç olmak üzere,  sürec�n herhang� b�r
aşamasında başvurusunu ger� çekeb�l�r, bu durumda duran zamanaşımı kaldığı yerden �şlemeye devam eder.
Mükellef�n, başvurusunu ger� çekt�ğ� durumda, Kanunun d�ğer hükümler� kapsamındak� başvuru hakları
saklıdır.

Karşılıklı anlaşma usulüne başvurulması, tahakkuk eden verg� ve cezaların tahs�latını durdurmaz.
Karşılıklı anlaşma usulü hükümler�n�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve

Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 51 – 213 sayılı Kanunun geç�c� 30 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten 31/12/2023 tar�h�ne (bu tar�hler dâh�l) kadar, b�r�nc� fıkrada

bel�rt�len kapsam ve şartlar dâh�l�nde �kt�sap ed�len yen� mak�na ve teçh�zat �ç�n aynı fıkra uygulamasından
yararlanılab�l�r. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
yetk�l�d�r.”

MADDE 52 – 213 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 32 – Bu maddey� �hdas eden Kanunla mükerrer 298 �nc� maddeye eklenen (Ç) fıkrası

kapsamında yen�den değerleme yapab�lecek olan mükellefler, anılan fıkra uyarınca �lk kez yen�den değerleme
yapacakları hesap dönem�nden öncek� hesap dönem�n�n sonu �t�barıyla b�lançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar
�le amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n� (bu n�tel�kler�n� korudukları müddetçe sat-k�rala-ger� al �şlem�ne
veya k�ra sert�f�kası �hracına konu ed�len taşınmaz ve �kt�sad� kıymetler har�ç) aşağıdak� şartlarla yen�den
değerleyeb�l�rler.

a) Yen�den değerlemede, taşınmazlar �le amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n ve bunlara a�t
amort�smanların, bu Kanunda yer alan değerleme hükümler�ne göre tesp�t ed�len ve bu Kanunun mükerrer 298
�nc� maddes�n�n (Ç) fıkrası uyarınca �lk kez yen�den değerleme yapılacak hesap dönem�nden öncek� hesap
dönem�n�n sonu �t�barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler� d�kkate alınır. Amort�smanın herhang� b�r
yılda yapılmamış olması durumunda, yen�den değerlemeye esas alınacak tutar bu amort�smanlar tam olarak
ayrılmış varsayılarak bel�rlen�r.
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b) Taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n (a) bend�ne göre tesp�t ed�len değerler� ve
bunlara �l�şk�n amort�smanların yen�den değerleme oranı �le çarpılması suret�yle yen�den değerleme sonrası
değerler� bulunur.

Yapılacak değerlemede esas alınacak yen�den değerleme oranı olarak;
1. Bu Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulan;
�) En son b�lançoda yer alan taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler �le bunların

amort�smanları �ç�n, anılan madden�n (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yen�den değerlemen�n �lg�l� olduğu
hesap dönem�nden öncek� hesap dönem�n�n son ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, söz konusu b�lançonun a�t
olduğu tar�h� tak�p eden aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

��) En son b�lanço tar�h�nden sonra �kt�sap ed�len taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad�
kıymetler �le bunların amort�smanları �ç�n, anılan madden�n (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yen�den
değerlemen�n �lg�l� olduğu hesap dönem�nden öncek� hesap dönem�n�n son ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n,
bunların �kt�sap ed�ld�ğ� ayı �zleyen aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

2. Daha önce Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�n�n;
�) B�r�nc� fıkrasında yer alan tar�he kadar yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazlar ve

amort�smanları �ç�n, mükerrer 298 �nc� madden�n (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yen�den değerlemen�n �lg�l�
olduğu hesap dönem�nden öncek� hesap dönem�n�n son ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, 2018 yılı Mayıs ayına
�l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

��) Yed�nc� fıkrasında yer alan tar�he kadar yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazlar ve amort�smana
tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler �le bunların amort�smanları �ç�n, mükerrer 298 �nc� madden�n (Ç) fıkrası
kapsamında yapılacak yen�den değerlemen�n �lg�l� olduğu hesap dönem�nden öncek� hesap dönem�n�n son ayına
�l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, 2021 yılı Haz�ran ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

d�kkate alınır. Bu bent uyarınca d�kkate alınacak Yİ-ÜFE �bares�; Türk�ye İstat�st�k Kurumunun her ay
�ç�n bel�rled�ğ� 1/1/2005 tar�h�nden �t�baren üret�c� f�yatları endeks� (ÜFE) değerler�n�, 1/1/2014 tar�h�nden
�t�baren yurt �ç� üret�c� f�yat endeks� (Yİ-ÜFE) değerler�n� �fade eder.

c) Yen�den değerleme net�ces�nde taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n değer�nde
meydana gelecek değer artışı, yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad�
kıymetler�n her b�r�ne �sabet eden değer artışları ayrıntılı olarak göster�lecek şek�lde, b�lançonun pas�f�nde özel
b�r fon hesabında göster�l�r. Değer artışı, taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n yen�den
değerleme sonrası ve yen�den değerleme önces� net b�lanço akt�f değerler� arasındak� farktır. Net b�lanço akt�f
değer�, taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n b�lançonun akt�f�nde yazılı değerler�nden,
pas�fte yazılı amort�smanların tenz�l� suret�yle bulunan değer� �fade eder.

Taşınmaz ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n� bu madde kapsamında yen�den değerlemeye
tab� tutan mükellefler bunları, yapılan yen�den değerleme sonrasında bulunan değerler� üzer�nden amort�smana
tab� tutmaya devam ederler.

Pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışı tutarı üzer�nden %2 oranında hesaplanan verg�,
yen�den değerleme �şlem�n�n yapıldığı tar�h� �zleyen ayın sonuna kadar b�r beyanname �le gel�r veya kurumlar
verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne beyan ed�l�r ve �lk taks�t� beyanname verme süres� �ç�nde, �zleyen
taks�tler beyanname verme süres�n� tak�p eden �k�nc� ve dördüncü ayda olmak üzere üç eş�t taks�tte öden�r. Bu
fıkra kapsamında ödenen verg�; gel�r ve kurumlar verg�s�nden mahsup ed�lmez, gel�r ve kurumlar verg�s�
matrahının tesp�t�nde g�der olarak kabul ed�lmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden
verg�n�n süres�nde ödenmemes� hal�nde bu madde hükümler�nden faydalanılamaz.

Pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışı tutarının, sermayeye �lave ed�lme dışında herhang�
b�r şek�lde başka b�r hesaba nakled�len veya �şletmeden çek�len kısmı, bu �şlem�n yapıldığı dönem kazancı �le
�l�şk�lend�r�lmeks�z�n bu dönemde gel�r veya kurumlar verg�s�ne tab� tutulur.

Yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmaz ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n elden
çıkarılması hal�nde, pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışları, kazancın tesp�t�nde d�kkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yen�den değerleme sadece b�r kez, bu Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n
(Ç) fıkrası uyarınca yapılacak yen�den değerleme önces�nde olmak üzere yapılab�l�r. Bu madde kapsamında
yen�den değerleme yapmakla b�rl�kte yen�den değerlemen�n �lg�l� olduğu hesap dönem�nden sonrak� hesap
dönem� �ç�n mükerrer 298 �nc� madden�n (Ç) fıkrası kapsamında yen�den değerleme yapmayan mükellefler,
daha sonrak� dönemlerde mezkûr fıkra kapsamında yapacakları yen�den değerlemede tekrar bu madde
kapsamında yen�den değerleme yapamazlar.

Bu madde kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazlar ve amort�smana tab� d�ğer �kt�sad�
kıymetler�n elden çıkarılmasından önce bu Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n (Ç) fıkrası uyarınca yen�den
değerleme yapılmadan mezkûr madden�n (A) fıkrası gereğ�nce enflasyon düzeltmes� yapılmasına �l�şk�n
şartların oluşması hal�nde, bu madde gereğ�nce oluşan değer artışı fonu özsermayeden düşülmek suret�yle
mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmes� yapılır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
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MADDE 53 – 1/7/1964 tar�hl� ve 488 sayılı Damga Verg�s� Kanununun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasına “�l özel �dareler�,” �bares�nden sonra gelmek üzere “yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlıkları,”
�bares� eklenm�şt�r.

MADDE 54 – 488 sayılı Kanuna ekl� (2) sayılı tablonun “IV – T�car� ve meden� �şlerle �lg�l� kağıtlar”
başlıklı bölümünün (36) numaralı fıkrasına, “Sermaye p�yasası araçlarının �hracına” �bares�nden sonra gelmek
üzere “ve 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 31/B maddes� kapsamında tem�nat
yönet�c�s�n�n taraf oldukları dah�l bu �hraca konu tem�natlara” �bares� �le bölüme aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“55. Genel ve özel bütçel� �darelere, �l özel �dareler�ne, yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlıklarına,
beled�yelere ve köylere yapılacak bağışlara �l�şk�n olarak �lg�l� �dare �le bağışlayanlar arasında düzenlenen
kağıtlar.”

MADDE 55 – 25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun 17 nc� maddes�n�n (4)
numaralı fıkrasının (a) bend�nde yer alan “bas�t usulde verg�lend�r�len” �bares� “kazançları bas�t usulde tesp�t
ed�len” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve bende “aynı Kanunun mükerrer 20/B maddes� kapsamında verg�lend�r�len
kazançlara konu tesl�m ve h�zmetler,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 56 – 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun 12 nc� maddes�n�n (2)
numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentler�nde yer alan “b�r katına” �bareler� “üç katına” şekl�nde ve (c) bend�nde yer
alan “malların” �bares� “mallar �ç�n farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü,”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 57 – 4760 sayılı Kanunun ek�nde yer alan (II) sayılı l�steye,
a) 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdak� sıra eklenm�şt�r.

“

87.01 Traktörler (87.09 poz�syonuna g�ren traktörler har�ç)
[Yalnız ATV (her türlü araz�de kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı h�zmet
aracı)] 25

”
b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-D�ğerler�” satırından önce gelmek üzere karşılarında göster�len

oranlarıyla b�rl�kte aşağıdak� satırlar eklenm�şt�r.
“

- ATV (her türlü araz�de kullanılan araç) ve
  UTV (çok amaçlı h�zmet aracı)
 
- Motorlu karavanlar

25
 

45
”

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-D�ğerler�” satırından önce gelmek üzere karşısında göster�len
oranıyla b�rl�kte aşağıdak� satır eklenm�şt�r.

“

- ATV (her türlü araz�de kullanılan araç) ve
  UTV (çok amaçlı h�zmet aracı) 25

”
MADDE 58 – 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddes�n�n altıncı

fıkrasında yer alan “kuruluş �şlemler� de dâh�l olmak üzere kuruldukları takv�m yılı ve bunu �zleyen beş yıl
süres�nce” �bares� ve “her ne nam altında olursa olsun tahs�l ed�lecek tutarlar 6802 sayılı G�der Verg�ler� Kanunu
gereğ� ödenecek banka ve s�gorta muameleler� verg�s�nden,” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 59 – 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (ı) bend�n�n b�r�nc� paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“Nakd� sermaye artışlarının, yurt dışından get�r�len nak�tle karşılanan kısmı �ç�n bu oran %75 olarak
uygulanır.”

MADDE 60 – 5520 sayılı Kanunun 32/A maddes�n�n yed�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(8) Yatırım teşv�k belges� bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla
bel�rlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken ayı tak�p eden �k�nc� ayın
sonuna kadar talep ed�lmes� şartıyla,  özel tüket�m verg�s� ve katma değer verg�s� har�ç olmak üzere tahakkuk
etm�ş d�ğer verg� borçlarından terk�n ed�lmek suret�yle kullanılab�l�r. Terk�n taleb�nde bulunulab�lecek tutar, hak
ed�len yatırıma katkı tutarından �nd�r�ml� kurumlar verg�s� yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının
düşülmes�nden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz. D�ğer verg� borçlarının terk�n� suret�yle kullanılan
tutarın b�r katına �sabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeç�ld�ğ� kabul ed�l�r, d�ğer verg�lerden terk�n� talep
ed�len tutar �le vazgeç�len yatırıma katkı tutarları dolayısıyla verg� matrahına �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s�
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uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında d�ğer verg� borçlarından terk�n ed�leb�lecek toplam tutar, �lg�l� yatırım teşv�k
belges� kapsamında f��len yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suret�yle hesaplanan
tutarın %10’undan fazla olamaz.”

MADDE 61 – 5/12/2019 tar�hl� ve 7194 sayılı D�j�tal H�zmet Verg�s� �le Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 52 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(b) bend�nde yer alan “1/1/2022” �bares� “1/1/2023” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 62 – Bu Kanunun;
a) 1, 4, 5 ve 8 �nc� maddeler� 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren elde ed�len kazançlara uygulanmak üzere

yayımı tar�h�nde,
b) 2 nc� maddes� 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren elde ed�len kazançlara uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) 9 uncu maddes� 2022 yılı verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n ver�lecek beyannamelerden �t�baren

uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
ç) 10 uncu maddes� 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren ver�lmes� gereken yıllık gel�r ve kurumlar verg�s�

beyannameler�nde uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
d) 15 �nc� maddes� 1/6/2022 tar�h�nde,
e) 17 ve 18 �nc� maddeler� 1/7/2022 tar�h�nde,
f) 23 üncü maddes� yayımı tar�h�n� tak�p eden ayın başında,
g) 31, 52 ve 58 �nc� maddeler� 1/1/2022 tar�h�nde,
ğ) 46, 47, 48, 49 ve 50 nc� maddeler� 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren yapılacak başvurulara uygulanmak

üzere yayımı tar�h�nde,
h) 55 �nc� maddes�n�n, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes�ne �l�şk�n hükmü 1/1/2022 tar�h�nden

�t�baren söz konusu madde kapsamında verg�lend�r�len kazançlara konu tesl�m ve h�zmetlere uygulanmak üzere
yayımı tar�h�nde, d�ğer hükmü yayımı tar�h�nde,

ı) 59 uncu maddes� bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren madde kapsamında yapılacak nakd� sermaye
artışlarına uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,

�) 60 ıncı maddes� 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere
yayımı tar�h�nde,

j) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 63 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

25/10/2021

 
 


