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            Tarih      : 09.11.2022  

Sayı        : 2022 / 77  

Konu      : Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7420 Sayılı Kanun 

09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7420 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile vergi kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde yer 

verilmiştir.  

1- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminde gelir 

vergisi muafiyet sınırı 25 kW’den 50kW’ye çıkarılmıştır.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı 

bendinde yer alan “25 kW” ibareleri “50 kW” şeklinde değiştirilmiştir. 

Eski hali; 

 

2- Personel için verilen bir günlük yemek bedelinin 51-TL’lik kısmının istisna 

olabilmesi için ödemenin yemek şirketine yapılma şartı kaldırılmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı 

bendinin parantez içi hükmünde yapılan değişiklikle, işyerinde yemek verilmeyen durumlarda 

işverenler tarafından hizmet erbabı için verilen bir günlük yemek bedelinin 51-TL’ye kadarlık 

kısmının gelir vergisinden istisna tutulabilmesi için ödemenin hizmeti sağlayan mükellefe 

yapılmasına ilişkin şart kaldırılmıştır. 

İlgili düzenlemeye göre bir günlük yemek bedelinin 51-TL’ye kadar olan kısmının 

doğrudan personele ödenmesi durumunda da gelir vergisi stopajı vergisi uygulanmayacaktır. 

Maddenin yürürlük tarihi 01.12.2022 olarak belirlenmiştir. 

Eski hali; 
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Yeni hali; “işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda 

çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna 

kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer 

menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” 

Bununla birlikte mevcut uygulamada aşağıdaki şekilde 12,94-TL olarak uygulanan prim 

kesintisi yapılmayacak tutarın kısa süre içerisinde vergi istisnasına paralel olarak günlük 51-

TL’ye çıkarılması beklenmektedir. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Sigorta Primine Esas Kazançlar başlıklı 

97’nci maddesi; 

 

3- Yurt dışında yapılan inşaat işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara ödenen ücretler 

gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 19 

sayılı bent eklenmiştir. 

Maddenin yürürlük tarihi 01.12.2022 olarak belirlenmiştir. 

“19. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan 

hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından 

karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.” 

4- Bireysel katılım yatırımcılığı indiriminden faydalanılmasına ilişkin maddede yer 

alan süre ve tutar güncellenmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 82 nci maddesinde yer alan; 

 -“31/12/2017” ibareleri “31/12/2027” şeklinde,  

-“9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun ek 5 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü” şeklinde,  

-“4059 sayılı Kanunun ek 5 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

253 üncü” şeklinde,  

-“1.000.000 TL’yi” ibaresi “2.500.000 TL’yi” şeklinde,  

-“Hazine Müsteşarlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde,  

-“Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde,  

-“Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken” ibaresi “Hazine ve Maliye 

Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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İlgili değişiklik 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

5- Sermaye azaltımı durumunda vergisel uygulamanın nasıl olması gerektiği konusu 

netleştirilmiştir. 

7420 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/B 

maddesi eklenmiş ve düzenlemenin yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

İlgili madde ile uzun süredir tartışma konusu olan sermaye azaltımı durumunda vergisel 

uygulamanın nasıl olması gerektiği konusu netleştirilmiştir. 

Bilindiği üzere şirketlerin sermayeleri içerisinde azaltım halinde; 

1-Hiç vergilendirilmeyecek (ortakça konulan sermaye gibi), 
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2-Sadece kar dağıtım stopajı hesaplanacak (geçmiş yıl karları gibi), 

3-Hem kurumlar vergisi hem kar dağıtım stopajı uygulanacak (sermayeye eklenen KV 

istisnasından yararlanılmış bazı özel fonlar gibi), 

Kalemler bulunabilmektedir. 

İlgili maddeyle özet olarak; 

-Sermayeye eklenen tutarların ekleme tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra azaltımı 

halinde sermayenin içerisinde var olan kalemlerin oranına göre vergileme yapılması (1. Fıkra), 

-Sermayeye eklenen tutarların ekleme tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden önce azaltımı 

halinde ise azaltımın en çok vergileme gerektiren kalemden başladığı varsayımı ile hareket 

edilmesi (2. Fıkra), 

-Sermaye içerisinde ekleme tarihi hem 5 yılı geçmiş hem 5 yıldan az kalemler yer 

alıyorsa sermaye azaltımı durumunda vergilemenin 5 yıldan az (en çok vergileme gerektiren) 

kalemlerden başlanacağı (3. Fıkra), 

-Bilançonun temizlenmesi amacıyla geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi için 

sermaye azaltımı yapılıyorsa yine 5 yıllık süre ayrımına bakılarak azaltılan kalemlerin 

vergileme durumunun tespit edileceği ancak işletmeden bir çıkış bulunmaması sebebiyle her 

halükârda kar dağıtım stopajı uygulanmayacağı (5. Fıkra), 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 



G&C Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Mall of İstanbul The Residence                  

B Blok D:33 Başakşehir / İstanbul                                              S a y f a  5 | 5   

0(212) 809 0 809       

 

 

6- Kur korumalı mevduata uygulanan vergi istisnalarına ilişkin süre uzatımı 

yapılmıştır. 

7420 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 

geçici 14’üncü maddesindeki süre 31.12.2023’e kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanı’na her bir 

geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan 

yabancı paralar için uygulatmak üzere yetki verilmiştir. 

 Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş, sadece 7’nci fıkrada yapılan değişikliğin 

yürürlük tarihi 26.05.2022 olarak belirlenmiştir. 

 

7- Çalışanlara ısınma giderlerine karşılık 30.06.2023 tarihine kadar yapılacak 

1.000-TL’yi aşmayan ödemeler sigorta primi ve gelir vergisi stopajı dışı bırakılmıştır. 

7420 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesiyle geçici süreyle vergileme dışı bir alan 

yaratılmış ve çalışanlara ısınma giderlerine karşılık 30.06.2023 tarihine kadar yapılacak 1.000-

TL’yi aşmayan ödemeler sigorta primi ve gelir vergisi stopajı dışı bırakılmıştır. 

Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kısa süre içerisinde uygulamaya 

ilişkin alt düzenlemelerin yayımı beklenmektedir. 

 

Saygılarımızla, 

İlgili Kanuna ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm 

            Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 
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