
VERGİ reformu olarak adlandırılan ve uzun zamandır beklenen 
“Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” teklifi, nihayet 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ye 
sunulmasının ardından, plan bütçe komisyonunda kabul edilerek, 
genel kurulda görüşülmeye başlandı. Yürütme ve yürürlük 
maddeleri dahil toplam 64 maddeden oluşan Kanun Teklifi ile 
yapılması öngörülen düzenlemelerde öne çıkan bazı önemli 
hususların özeti bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 

KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN BAZI AVANTAJLAR 
1) Geçici vergi dönemi sayısı üçe indiriliyor: Üçer aylık arayla 

yılda dört defa beyan edilen geçici verginin dördüncü döneminin 
beyanı ve ödemesi de kalkmış oluyor. Buna bağlı olarak, yıllık 
Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri birer 
ay öne çekiliyor. Gelir vergisi beyannameleri 
mart ayı yerine şubat ayının ilk 25 gününde ve 
kurumlar vergisi beyannameleri de nisan ayı yerine 
mart ayının ilk 25 gününde verilecek. Söz konusu 
değişiklik, 2022 yılı vergilendirme dönemine 
ilişkin verilecek beyannameler ve sonrası için 
geçerli olup, 2021 yılında verilecek beyannameler 
açısından bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

2) Enflasyon düzeltmesi koşullarının 
oluşmadığı dönemlerde Yeniden Değerleme 
imkanı getiriliyor: VUK’un mükerrer 298’inci maddesi başlığının 
“Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden 
değerleme” şeklinde değiştirilmesi ve maddeye tekrardan, yeniden 
değerleme uygulamasını getiren bir fıkra eklenmesi 
öngörülmektedir. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço 
esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 
(enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi 
dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler 
hariç) enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği 
hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan 
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları 
müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası 
ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup 
bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları bazı şartlar 
doğrultusunda yeniden değerleyebileceklerdir. Değerleme farkları 
bilançonun pasifinde bir fon hesabında tutulacak olup, sermayeye 
ilave dışında işletmeden çekilemeyecek. 

3) Nakdi sermaye artırımı uygulamasında yurt dışından gelen 
sermayeye daha fazla indirim imkanı getiriliyor: Kurumlar 
Vergisi Kanununa göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi 
içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış 
sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan 
sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan 
kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan 
“Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan 
ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap 
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50’sinin kurum 
kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Yeni Kanun 
Teklifine göre, söz konusu yüzde 50 oranının yurt dışından 
gelen sermaye payları için yüzde 75 olarak uygulanması yönünde 

düzenleme yapılmaktadır.
4) Varlık yönetim şirketlerine uygulanan 

bazı istisnalar sürekli hale getiriliyor: Varlık 
yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve 
bunu izleyen beş yıl süresince damga vergisi, 
harç ve KKDF istisnası uygulanmaktaydı. 
Yapılması öngörülen değişiklikle, varlık 
yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı 
ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan 
damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli 

hale getirilmekte, söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta 
muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılmaktadır.

5) Basit usule tabi olanların ticari kazançları gelir 
vergisinden istisna tutuluyor: Kanun Teklifiyle, basit usulde 
vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden 
istisna edilmektedir. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için 
yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla 
beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil 
edilmeyecektir.

6) Şüpheli alacak uygulamasında dava ve icra takibine 
değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin azami bir tutar 
belirleniyor: Kanun Teklifiyle, dava ve icra takibine değmeyecek 
derecede küçük olan alacaklara ilişkin 3.000 TL’lik bir azami tutar 
belirlenerek bu konudaki belirsizlik giderilmektedir. Diğer taraftan 
şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasında defter tutan 
mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanınmaktadır.

7) Yenileme fonu ayrıldığı durumlarda fon hesabındaki 3 
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Uzun zamandır beklenen ve vergi reformu olarak duyurulan kanun teklifi 
nihayet TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi, önemli avantajlar ve düzenlemelere 
yer vermekle birlikte, uzun yıllardır çözüm bekleyen bazı temel sorunlara yönelik 
düzenlemelerle ilgili bazı eksikler söz konusu. 

Yeni vergi kanun teklifi  
ve bazı öneriler
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