
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                  01.11.2021 

                Sirküler, 2021/29 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 
26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 

sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununda değişiklikler yapılmış ve Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi 1/1/2023 olarak yeniden 

belirlenmiştir. 

 

7338 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur. 

 

- Ticari kazancı Basit Usulde vergilendirilen mükelleflere bu kazançlarından dolayı “kazanç 
istisnası” getirilmiştir. (Md.1, 4, 5,6, 9) 

 

- “Sosyal içerik üreticiliği” ile “mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği”nde belirli tutarın altında 
kalan kazançlara, gelir vergisi istisnası getirilmiştir. (Md.2, 55 ) 

 

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan 
ödemelere kazanç istisnası getirilmiş, daha önce yapılan kesintilerin red ve iadesine imkan 
sağlanmıştır. (Md.3,7, 11)  

- Geçici Vergi 4'üncü Dönem Beyannamesi 2022 yılından itibaren kaldırılmıştır. 
(Md.9) 
 

- Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında kesinleşmeyen tarhiyatların ihlal 
sayılmayacağına ilişkin değişiklik yapılmıştır. (Md.10)  

- Vergi dairesi tanımında değişiklik yapılmıştır. (Md.12)  

- Vergi  mahremiyetine  uyması  gereken  kişilerin  kapsamı  genişletilmiştir.  

(Md.13) 
 

- Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ konusunda düzenleme yapılmıştır.  

(Md.14) 
 

- Yerel ve ulusal basın yoluyla ilan yapılması uygulaması kaldırılmıştır. (Md. 15)  

- Düzeltme yapma konusunda yetki genişletilmiştir. (Md. 16) 
 

 
 



                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

- Vergi incelemesinin dairede yapılmasına yönelik düzenleme yapılmış ve İncelemeye Başlama 
Tutanağı alınmasına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.  

(Md.17, 18) 

 

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına yapıldığına 
ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Md.19). 

 

- Defterler için berat alınmasının tasdik hükmünde olduğu düzenlenmiştir. (Md. 20). 
 

- Yeminli Mali Müşavir tasdik raporlarının ibrazına ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Md. 22, 40). 
 

- Gider pusulasına ilişkin fiili durum ile hukuki durum arasında uyum sağlanmıştır. (Md. 23, 40 )  

- Vergi Usul Kanuna “Alış Bedeli” adı ile yeni bir değerleme ölçüsü eklenmiştir. (Md. 26,28)  

- Maliyet bedeli tanımına açıklık getirilmiştir. (Md.27, 29, 30) 
 

- Yeniden değerlemeye uygulamasının kalıcı hale gelmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (Md. 
31, 52) 

 

- Günlük amortisman uygulaması konusunda düzenleme yapılmıştır. (Md. 32, 33,34) 
 

- Şüpheli alacaklara ilişkin alt sınır belirlemesi yapılmış ve işletme hesabı esasında defter tutan 
mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanınmıştır. (Md. 35) 

 

- Yenileme fonu uygulamasına ve amortismana tabi malların sigorta tazminatına ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. (Md. 36, 37)  

- Pişmanlık hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. (Md.42)  

- Ceza indiriminin kapsamı değiştirilmiştir. (Md. 43) 
 

- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, uzlaşma kapsamına alınmıştır. (Md. 44, 45) 
 

- VUK’da “karşılıklı anlaşma” usulü adı altında yeni bir müessese ihdas edilmiştir. (Md. 46, 47,48, 
49, 50)  

- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen makina ve teçhizata ilişkin 
amortisman uygulamasında yeniden düzenleme yapılmıştır.  

(Md. 51) 
 

- Damga Vergisi Kanununda resmi daire tanımı değiştirilmiştir. (Md. 53)  

- Damga vergisinde istisna uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. (Md. 54)  

- Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır. ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ile 
UTV (çok amaçlı hizmet aracı) tipi taşıtların ÖTV karşısındaki durumunun netleştirilmesi ve bu 
araçların vergilendirilmesine esas tek bir oran (%25) belirlenmesi ile motorlu karavanların özel 
tüketim vergisi oranının (%45) olarak belirlenmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. (Md. 56, 57) 
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- Varlık Yönetim Şirketlerinin vergilendirilmeleri konusunda değişiklik yapılmıştır. (Md. 58) 
 

- Nakdi sermaye artışına ilişkin faiz indirimi uygulamasında, sermaye artışının yurtdışından 
getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranının %75 olarak uygulanması yönünde KVK’ da 
değişiklik yapılmıştır. (Md. 59) 

 

- İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı tutarının %10’luk kısmının talep edilmesi 
halinde diğer vergi borçları için kullanılabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (Md. 60) 

 

7338 sayılı Kanunun tam metni aşağıdaki linkte belirtilmiştir. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm 

 

Bilgilerinize Sunarız. 

     Saygılarımızla, 

                                                                                           PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm

