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7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANMIŞTIR 
 
 
Mecliste 14.10.2021 tarihinde kabul edilen 7338 sayılı “Vergi 
Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” Cumhurbaşkanının onayından sonra 26 Ekim 2021 tarih 
31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bu Kanunla vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmış olup, 
bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 
 

- Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari 
kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu 
mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyanname verme 
yükümlülüklerinin kaldırılması, 

- Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin tevkifat 
suretiyle basit ve etkin bir şekilde vergilendirilmesi ve 
bu kazançlara konu teslim ve hizmetlerin katma değer 
vergisinden istisna edilmesi, 

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan 
tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden 
istisna edilmesi ve geçmişte yapılan kesintilerin iadesi, 

- 4. dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması, 
- Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1 yıl uzatılması, 
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şirketi olan BDO International Limited’in 
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Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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- Vergiye uyumlu mükelleflerde %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanma 
koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki 
yılda tarhiyat yapılmamış olması koşulunun, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi 
olarak değiştirilmesi, 

- Nakdi sermaye artışına ilişkin faiz indirimi uygulamasında, sermaye artışının 
yurtdışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranının %75 olarak 
belirlenmesi, 

- İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı tutarının %10’luk 
kısmının talep edilmesi halinde diğer vergi borçları için kullanılabilmesi, 

- Yeniden değerleme uygulamasının kalıcı hale getirilmesi, 
- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamına alınması, 
- Mükelleflere günlük olarak amortsman ayırma imkanı verilmesi ile Hazine ve 

Maliye Bakanlığının belirlediği faydalı ömür süresinden daha uzun sürelerde 
amortisman ayırabilmesi imkanı getirilmesi, 

- Pişmanlık uygulamasının vergiye uyumu artıracak şekilde etkinleştirilmesi, 
- Vergi cezalarındaki tekerrür uygulamasının vergi uyumunu artıracak şekilde 

revize edilmesi, 
- Karşılıklı anlaşma usulüne ilişkin hükümlerin iç mevzuatımıza eklenmesi, 

Yeni makine ve teçhizatın amortisman oran ve sürelerinin, Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate 
alınmak suretiyle hesaplanabilmesine ilişkin imkanın 2023 yılı sonuna kadar 
alınacak makine teçhizatlara da uygulanması, 

- Vergi incelemesine ilişkin süreçlerin hızlandırılması ile elektronik ortamda 
vergi incelemesi yapılabilmesi, 

- Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesinin yanı sıra vergi dairelerindeki 
bürokratik süreçlerin etkinleştirilmesi, 

- Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerindeki belirsizliklerin giderilmesi ve 
uygulama birliğinin sağlanması, 

- Yenileme fonu uygulamasının uygulamasının revize edilmesi, 
- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin şüpheli alacak karşılığı 

ayırabilmesi imkanı verilmesi, 
- Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin olarak uygulamada tereddüt 

yaşanan konulara açıklık getirilmesi, 
- Tebligat süreçlerinin etkinleştirilmesi, 
- Hayırseverlerin yapacakları bağışlara konu sözleşmelere damga vergisi istisnası 

getirilmesi, 
- ATV (her türlü arazide kullanılan araç)  ile UTV (çok amaçlı hizmet aracı) tipi 

taşıtların ÖTV karşısındaki durumunun netleştirilmesi ve bu araçların 
vergilendirilmesine esas tek bir oran (%25) belirlenmesi, 

- Motorlu karavanların özel tüketim vergisi oranının %45 olarak belirlenmesi. 

Yapılan değişikliklere ilişkin sirkülerlerimiz en kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır. 
 
Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm

