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Sirküler, 2022/19
Sayın Meslektaşımız;
Konu: 7394 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında.
15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete' de 7394 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.
7394 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yapılan bazı düzenlemeler şöyledir;

-

Finans Sektöründe Kurumlar Vergisi Oranının %25 Olarak Uygulanması :
Bu Kanunun 25 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı”
başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; bankalar, finansal kiralama, faktoring,
finansman 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 oranının %25 olarak
uygulanması düzenlenmiştir.
Buna göre, yukarıda belirtilen kurumlar için 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminden itibaren
kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanmaya başlanacaktır.
Diğer kurumlar için bu oran, 2022 yılı için %23, eğer yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, 2023'ten
itibaren yüzde 20 olarak uygulanacaktır.

-

Sermayenin Tamamlanmasına Karar Verilmesi Durumunda Ortaklarca Şirketlere Aktarılan
"Sermaye Tamamlama Fon Tutarlarının" Kurum Kazancının Tespitinde Dikkate Alınmaması:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi sermayenin kaybı veya borca batık olma
durumuna ilişkindir.
Sermayenin tamamlanması, bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından
kapatılmasıdır. Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde her ortak zarar sebebiyle
karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı vermekle yükümlü olmaktadır. Bu yükümlülük,
sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır.
Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar
içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanmakta ve takip edilmektedir. Sermaye
tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilmektedir.
Kanunun 23 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı
maddesine eklenmesi öngörülen fıkra ile sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde
ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması
sağlanmaktadır. Yürürlük tarihi: 15.4.2022
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-

Katılma Paylarının Fona İadesinden Doğan Gelirlerin İstisna Kapsamına Alınması:
Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi uyarınca kurumların, 1.1.2022 tarihinden itibaren, tam mükellefiyete tabi diğer
yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden
varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım
fonlarından elde edilen kazançlar hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.
Kanunun 22 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinde yapılması öngörülen
değişiklikle belirtilen yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona
iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da istisna kapsamına alınmakta, bu payların dönem sonu
değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da istisna olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca, yatırım fonlarının katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde tutulması halinde satışından
doğan kazançların da %75 oranında istisnaya tabi olması sağlanmaktadır.
Yürürlük tarihi: 15.4.2022

-

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Tanınan Kazanç İstisnasının Kapsamı:
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi
uyarınca gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
Kanunun 22 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci 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.
Yürürlük tarihi: 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere 15.4.2022
tarihinde.

-

Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin
İadesine İlişkin Düzenlemenin İstisna Uygulaması Kapsamına Alınması:
Kanunun 11 inci maddesi ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan
yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi
uygulaması, istisna uygulamasına çevrilmekte, ayrıca turizme yönelik yatırım teşvik belgesi
kapsamında yapılan inşaat işleri de bu istisna kapsamına alınmakta ve süresi 31.12.2025 tarihine
kadar uzatılmıştır.
Buna göre, imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar katma
değer vergisinden istisna edilmiştir.
Yürürlük tarihi: 1.5.2022
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-

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Soruşturma Ve Kovuşturma Aşamasında Yararlanılmasına
İmkân Verilmesi:
Kanunun 4 üncü maddesi ile Vergi Usul Kanunun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu
maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle pişmanlık hükümlerinden soruşturma ve kovuşturma
aşamasında yararlanılmasına imkân verilmiştir.
Buna göre, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı
olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve
buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı
oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte
bir oranında indirilecektir.
Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza
yarı oranında indirilecektir.
Belirtilen bu ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa
feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şart olarak
sayılmaktadır.
Ayrıca, bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde
aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü
maddesi uygulanır denilerek hapis cezalarının üst sınırı artırılmaktadır.
Yürürlük tarihi: 15.4.2022

-

Bir Veya Birden Fazla Özel Sağlık Kuruluşu İle Sözleşme Düzenleyerek Hekimlik Faaliyetini
Yürüten Hekimlerin Serbest Meslek Erbabı Olarak Kabul Edilmesi:
Kanunun 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Erbabı” başlıklı 66’ncı
maddesinin ikinci fıkrasına eklenmesi öngörülen bentle bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile
sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul
edilmesi

ve

kazançlarının

serbest

meslek

kazancı

hükümlerine

göre

vergilendirilmesi

düzenlenmektedir.
Yürürlük tarihi: 15.4.2022
7394 Sayılı Kanuna aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm
Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

