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            Tarih      : 05.07.2022  

Sayı        : 2022 / 49  

Konu      : Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7417 Sayılı Kanun 

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7417 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda 

başlıklar halinde yer verilmiştir.  

1- Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Kefalet Senetleri Teminat Olarak Kabul 

Edilebilecektir.  

7417 sayılı Kanun’un 24 ve 25’inci maddeleriyle 6183 sayılı Kanun’un 10 ve 85’inci 

maddelerinde yapılan değişiklik ile teminat olarak kabul edilecekler arasına “Sigorta Şirketleri 

Tarafından Verilen Süresiz ve Şartsız Kefalet Senetleri” eklenmiştir. 

Bilindiği üzere mükelleflerin, YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan 

iadelerde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse, 

inceleme yapılmadan aşağıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde iade yapılmakta 

ve teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna 

dayanılarak çözülmektedir. 6183 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle 

şirketlerin özellikle KDV iade taleplerinde bankalarda yaşadıkları teminat mektubu limit 

sorununun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Düzenleme yayım tarihi olan 05.07.2022’de yürürlüğe girmiştir. 

 

2- Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Bildirimi’ne Yasal Dayanak Getirilmiştir. 

7417 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

257 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenerek, daha önce yasal dayanak bulunmaması sebebiyle 

Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Bildirimini Elektronik ortamda vermeyen mükelleflere kesilen 

Özel Usulsüzlük Cezaları’na yönelik eleştiriler ile idare aleyhine sonuçlanan mahkeme 

kararlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

“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 
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belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz 

edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,” 

 

3- Bazı Özel Usulsüzlük Cezalarında Artırıma Gidilmiştir. 

7417 sayılı Kanun’un 27’nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü 

maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan ceza tutarları aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 01.08.2022 olarak belirlenmiştir. 

“1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve 

alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 

verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227, 

231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri 

düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (2022 yılı için 500 TL 

olarak uygulanmaktayken) 1.000  Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması 

gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı 

özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı (2022 yılı için 250.000 TL olarak 

uygulanmaktayken) 500.000  Türk lirasını geçemez. 

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil 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 Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu 

getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen 

belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu 

belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir 

belge için (2022 yılı için 500 TL olarak uygulanmaktayken) 1.000 Türk lirası özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 

her bir tespit için (2022 yılı için 25.000 TL olarak uygulanmaktayken) 50.000 Türk lirasını, 

bir takvim yılı içinde ise (2022 yılı için 250.000 TL olarak uygulanmaktayken) 500.000 Türk 

lirasını geçemez.” 

4-  Bazı Fiiller Özel Usulsüzlük Cezası Kapsamına Alınarak Artırımlı Ceza 

Uygulamasına Gidilmiştir. 

7417 sayılı Kanun’un 28’inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

355 inci maddesine getirilen yeni düzenlemelerle aşağıdaki şekilde artırımlı özel usulsüzlük 

cezaları eklenmiştir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 01.08.2022 olarak belirlenmiştir. 
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➢ Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari 

faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi 

ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi 

aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin getirilen bildirim verme yükümlülüğüne 

uymayan; 

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına 17.000,00-TL,   

- İkinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçilere 8.500,00-TL, 

-  Bunlar dışında kalanlara ise 1.760,00-TL, 

➢ Gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik olarak getirilecek 

yükümlülüklere uymayanlara 10.200,00-TL 

Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

5- Elektrikli Motorlu Araçların ÖTV Oranları Yeniden Düzenlenmiştir. 

7417 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “Sadece elektrik motorlu olanlar” 

satırı altındaki mallar ve özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Düzenleme yayım tarihi olan 05.07.2022’de yürürlüğe girmiştir. 

 

6- Nakdi Sermaye Artırım Teşvikine Süre Sınırı Getirilmiştir. 

7417 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde 
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değiştirilerek, nakdi sermaye artışında uygulanan vergi indirim teşvikine 5 yıl sınırlama 

getirilmiştir.   

“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.” 

Ayrıca 7417 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin 13’üncü fıkrasıyla maddenin yürürlüğe 

girdiği (05.07.2022) tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 

2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

7- Varlık Barışı Düzenlemesi Farklı Düzenlemelerle Yeniden Hayata 

Geçirilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93. Maddesinde yer alan; 

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, 

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 

ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, 

İlişkin ve kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen düzenlemeden yararlanma süresi 

30.6.2022 tarihinde son bulmuştur. 

Bu sefer, 7417 sayılı Kanun’un 50’nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na eklenen Geçici 15’inci maddeyle Verlık Barışı düzenlemesi bir çok farklılıkla 

yeniden hayat bulmuştur. 

Yeni gelen Varlık Barışı müessesesine ilişkin düzenlemeleri Yurtdışı Varlıklar ve Yurt 

İçi Varlıkların Bildirilmesi olarak iki başlık altında açıklamak doğru olacaktır. 

A. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi; 

• Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçları 31/3/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara 

bildirileceği, 

• Yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin 

yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine 

kadar kapatılmasında kullanılabileceği, bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, 

borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu 

madde hükümlerinden yararlanılabileceği, 

• Maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 

yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 

maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması 
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hâlinde, söz konusu avansların en geç 31/3/2023 tarihine kadar defter kayıtlarından düşülmesi 

kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabileceği, 

• Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim 

sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden; 

-30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,  

-1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için 

%2,  

-31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında, 

Peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına 

kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan 

edecekleri ve aynı sürede ödeyecekleri, 

• Yukarıda belirtilen vergi oranının; bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı 

kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara 

yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde %0 olarak uygulanacağı ve 

banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen 

verginin, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edileceği, 

Hüküm altına alınmıştır. 

B. Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Bildirilmesi; 

• Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 

kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları ile taşınmazların, 31/3/2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan 

edileceği, 

• Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh 

edileceği ve bu verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeneceği, 

Hüküm altına alınmıştır. 

C. Ortak Hususlar; 

• Bildirilen veya beyan edilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan 

mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedileceği, 

• Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, madde hükümleri uyarınca kanuni 

defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacakları, bu fon hesabı 

bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyeceği, 

sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı, işletmenin tasfiye edilmesi 

halinde ise vergilendirilmeyeceği, 

• Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun 

amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmayacağı, bu varlıkların elden çıkarılmasından 

doğan zararların, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim 

olarak kabul edilmeyeceği, 
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• Ödenen vergilerin, hiçbir suretle gider yazılamayacağı ve başka bir vergiden mahsup 

edilemeyeceği, 

• Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi 

incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı, 

• Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu 

bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 

ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına 

eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmayacağı, 

• Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya 

çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece 

aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılacağı, 

•  Yurt dışındaki varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye 

getirilmemesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer 

edilmemesi ile bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde 

ödenmemesi ve maddede yer alan diğer şartların yerine getirilmemesi hallerinde bu 

hükümlerden yararlanılamayacağı, 

•  Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme 

yapılamayacağı, 

• Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra 

madde kapsamında yapılan bildirim ve beyanlar dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir 

komisyonu kararları sonucunda yapılacak tarhiyatlar için de varlık barışı hükmü 

uygulanmayacağı, 

Hüküm altına alınmıştır. 

Düzenleme yayım tarihi olan 05.07.2022’de yürürlüğe girmiştir. 

8- Defter ve belgelerin zayi olma durumunda dava açma süresi 30 güne 

uzatılmıştır. 

7417 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesiyle tacirlerin saklamakla yükümlü olduğu defter 

ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii 

olması durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’nci maddesinin yedinci fıkrasının 

birinci cümlesinde tanınan 15 günlük dava açma süresi 30 güne uzatılmıştır. Düzenleme yayım 

tarihi olan 05.07.2022’de yürürlüğe girmiştir. 

9- Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranı Kalıcı Olarak %25’e 

Çıkarılmıştır. 

7417 sayılı Kanun’un 57’nci maddesiyle bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki 

şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 

şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik 

şirketlerinin kurumlar vergisi oranı kalıcı olarak %25’e çıkarılmıştır. 

Düzenleme yayım tarihi olan 05.07.2022’de yürürlüğe girmiştir. 
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Saygılarımızla, 

 

İlgili Kanuna ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf 

Varlık Barışı’na ilişkin GİB duyurusuna ulaşmak için; 

            https://www.gib.gov.tr/yeni-varlik-barisi-yururluge-girmistir 

            Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf
https://www.gib.gov.tr/yeni-varlik-barisi-yururluge-girmistir
https://www.gcymm.com/sirkuler

