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            Tarih      : 28.10.2021  

Sayı        : 2021 / 1  

Konu      : Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7338 Sayılı Kanun 

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında yapılan 

değişikliklere aşağıda başlıklar halinde özet olarak yer verilmiştir.  

1- 2022 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere geçici vergi dönemleri dörtten 

üçe indirilerek dördüncü geçici vergi dönemi kaldırılmaktadır. (Md-9) 

2- Vergiye uyumlu mükelleflere yönelik uygulanan %5 vergi indirimiyle ilgili şartlarda 

mükellef lehine iyileştirme sağlanmaktadır. (Md-10) 

3- Vergi dairesi tanımında değişiklik yapılarak elektronik vergi daireleri için yasal 

altyapı sağlanmaktadır. (Md-12) 

4- Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi ile ilgili hizmet sunan şirketlerde çalışanlar da vergi 

mahremiyetiyle sorumlu kişiler kapsamına alınmaktadır. (Md-13) 

5- Yabancı memlekette bulunanlara tebligat yapılma usulüne yönelik düzenleme 

yapılmaktadır. (Md-14) 

6- İlanen tebligat usulünde önemli değişiklikler yapılarak yerel ve ulusal basın yoluyla 

ilan yapılmasına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır. (Md-15) 

7- Vergi dairelerinin düzeltme yapabilmesi konusunda yetkileri genişletildi. (Md-16) 

8- Vergi incelemelerinin denetim biriminde yapılmasının esas olduğu yönünde 

değişiklik yapılarak, vergi incelemelerinin İnceleme Başlama Tutanağı ile başlanılması 

uygulaması kaldırıldı. (Md-17 ve 18) 

9- Defterler için berat alınmasının tasdik hükmünde olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı. 

(Md-20) 

10- Yeminli Mali Müşavir tasdik raporlarının ibrazında ek süre getirilmesi şartlara 

bağlanmaktadır. (Md-22 ve 40) 

11- Gider pusulalarına yönelik önemli değişiklikler yapılarak banka dekontlarının gider 

pusulası olarak kabulü sağlanmaktadır. (Md-23 ve 40) 

12- Vergi Usul Kanununa “Alış bedeli” değerleme ölçüsü eklenmektedir. (Md-26 ve 28)  

13- Maliyet bedelinin tanımında yer alan giderlerin ne olduğuna yönelik açıklık 

getirilmektedir. (Md-27, 29 ve 30) 

14- Yeniden değerleme uygulaması ihtiyari şekilde kalıcı uygulama haline 

getirilmektedir. (Md-31 ve 52) 
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15- Gün esasına göre amortisman hesaplanması ihtiyari şekilde mümkün hale 

getirilmektedir. (Md-32, 33 ve 34) 

16- Şüpheli alacak uygulamasında küçük alacağa ilişkin azami tutar belirlemesi 

yapılmıştır. (Md-35) 

17- Yenileme fonun uygulamasında üç yıllık süresinin hangi yıldan başlayacağına 

yönelik düzenleme yapılmıştır. (Md-36 ve 37) 

18- Tekerrür nedeniyle artırımlı kesilecek vergi cezalarına üst sınır getirilmektedir. (Md-

38) 

19- Vergi incelemesi sürecinde inceleme konusu dışındaki vergi türleri için pişmanlık 

talepli beyanname verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. (Md-42) 

20- Ceza indiriminin kapsamı genişletilerek uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezaları için de uygulanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (Md-43) 

21- 5.000-TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına 

alınmaktadır. (Md-44 ve 45) 

22- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen makine ve 

teçhizata ilişkin amortisman uygulamasında yeniden düzenleme yapıldı. (Md- 51) 

23- Nakdi sermaye artırımlarında uygulanan faiz indirimi oranı yurtdışından getirilecek 

sermayeler için yükseltildi. (Md-59) 

24- İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı tutarlarının kısmi olarak 

diğer vergi borçlarına mahsup edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. (Md-60) 

 


