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            Tarih      : 26.11.2022  

Sayı        : 2022 / 82  

Konu      : Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7421 Sayılı Kanun 

26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7421 sayılı Vergi Usul 

Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile vergi kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.  

1- Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden 60 milyon TL’ye kadar teminat 

alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda 

yer alan (10) numaralı bent eklenmiştir. 

 

Eklenen bentten görüleceği üzere tüm usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla, iş ve üretim ile ürün ve mükellef grupları da dahil olmak üzere 

teminatın nakdi olup olmayacağı veya tutarın 0-60 Milyon TL sınırları içerisinde hangi tutarda 

belirleneceği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile düzenlenecektir. 

Bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinde 

yapılan değişiklikle Mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi uyarınca 

getirilen zorunluluklara uymayanlara, (2022 yılı için) 34.000,00-TL’den az 1.300.000,00-

TL’den fazla olmamak üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü 

tutarında özel usulsüzlük cezası kesileceği düzenlenmiştir. 

2- İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyet gösteren kurumlara bazı 

faaliyetlerinden elde edilen kazancın yarısını kurumlar vergisi matrahından indirim 

imkanı tanınmıştır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu 

maddesine eklenen aşağıda yer verdiğimiz bent ile  katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans 

Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlara münhasıran bu faaliyet kapsamında; 

1-Yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında 

satmalarından, (Kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer etmeleri şartıyla), 



G&C Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Mall of İstanbul The Residence                  

B Blok D:33 Başakşehir / İstanbul                                              S a y f a  2 | 2   

0(212) 809 0 809       

2-Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden (Malların satıcısı 

ve alıcısının Türkiye’de olmaması şartıyla), 

Elde ettikleri kazancın %50’sini Kurumlar Vergisi matrahından indirmelerine imkan 

tanınmıştır. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı’na, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir 

katına kadar artırmaya yetki verilmiştir. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

İlgili Kanuna ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-1.htm 

            Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 
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