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Sirküler, 2022/27
Sayın Meslektaşımız;
Konu: 5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunla birlikte aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.


Kanunun 26. maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. Maddesinin
birinci fıkrasına (8) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ilave
edilmiştir. Vergi Usul Kanununun “Yetki” başlıklı mükerrer 257/1. maddesine eklenen
bent ile, Hazine ve Maliye Bakanlığına Vergi Usul Kanununda yer alan mevcut
yetkilerine ilave olarak özel bir yetki tanınmıştır.
“9. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel,
tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye,
bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart,
verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme
yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu
bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi
yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

 Kanunun 27. Maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 353. Maddesinin birinci
fıkrasının (1ve (2) numaralı bentlerinde değişiklik yapılmıştır. (Yürürlük tarihi 01.08.2022)
Söz konusu değişiklikten sonra;
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması
icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi
ve alınmaması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir
belge için belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde kesilecek
özel usulsüzlük cezasının alt sınırı 240 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor)
1.000 TL’ye; bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek cezanın üst sınırı ise
120.000 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 250.000 TL olarak uygulanıyor) 500.000 TL’ye
yükseltilmiştir.
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Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi,
ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen
belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge
için kesilecek özel usulsüzlük cezası 240 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor)
1.000 TL’ye; bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek cezanın üst sınırı ise
12.000 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 25.000 TL olarak uygulanıyor) 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.



Kanunun 49. Maddesi ile Nakdi Sermaye Faiz İndirimi 5 yılla sınırlandırılmıştır.

Bu maddeye göre;
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu indirimden, sermaye artırımına
ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile
bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye
azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.”


Kanunun 50. Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna geçici 15. Madde
eklenmiştir.

Bu maddeye göre;
Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmek suretiyle milli ekonomiye
kazandırılmasına,
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası
araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına
alınabilmesine,
imkan sağlanmaktadır.
Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışı ve yurt içi yeni Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023 tarihine
kadar bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabileceklerdir.
Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk
vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir.
Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden;
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30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,
1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için %2,
1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3,

oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin olarak
ödenecektir.
Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl
süreyle tutulması halinde vergi %0 olarak uygulanacak ve peşin olarak ödenmiş olan vergi bildirim
sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecektir.
Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edilecek
ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Gelir ve kurumlar
vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın varlıklarını
beyan edebilirler.
Beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda
yapılacak işlemlerden harç alınmayacaktır. Ayrıca, taşınmazların işletmeye devri, elden çıkarma
sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacaktır.
Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi
ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 Kanunun 55. Maddesine göre; Defter ve Belgelerin Zayi Olması Durumunda Dava Açma

Süresinin 30 Güne Çıkarılmıştır.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “onbeş” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.
Mevcut uygulamada saklamakla yükümlü olunan defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer
sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayi olması halinde, ziyaı öğrenme anından itibaren
15 gün içinde dava açılarak zayi belgesi alınması gerekmektedir.
İlgili maddeye göre sözü edilen sürenin, dava açma süresi 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.
Bilgilerinize Sunulur.
Söz konusu kanunun linki aşağıdadır.
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7417sayilikanun.pdf
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