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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 26.04.2012 
Sayı: 2012/95                           Ref: 4/95 
 
 
Konu:  
MAL ĐYE BAKANLI ĞI’NCA HAZIRLANAN KANUN TASARISI TASLA ĞI  
 
Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sunumu yapılan Kanun tasarısı taslağı ile 
yapılması öngörülen düzenlemelerin amaçları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:  
 

• Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması,  
• Yatırım ortamının iyileştirilmesi,  
• Hizmet ihracının teşviki ve cari açık ile mücadele,  
• Esnafa yönelik kolaylaştırmalar,  
• Vergi adaletinin sağlanması,  
• Vatandaşa kolaylıklar,  
• Makro ihtiyati tedbirler. 

 
Yapılması öngörülen düzenlemelerden bazıları hakkında kısaca aşağıda açıklamalar 
yapılacaktır.  
 
Yeni Teşvik Sistemi: 
 
Yatırımcılar yatırıma başladıktan sonra, bütün kazançları için indirimli kurumlar vergisi 
ödemek suretiyle devlet katkısı haklarının bir kısmını yatırım döneminde kullanabileceklerdir. 
 
Büyük ve stratejik yatırımların inşaatında ödenecek K.D.V yatırımcılara iade edilecektir.  
 
En az gelişmiş illerde çalıştırılacak işçilere ödenecek asgari ücret 10 yıl süreyle vergi dışı 
bırakılacak; sigorta primi işçi ve işveren hisselerinin belli bir kısmı Devlet tarafından 
karşılanacaktır.  
 
Hizmet Đhracını Teşvik: 
 
Hizmeti verecek işletmenin ilgili Kamu Kurumu tarafında akredite edilmesi ve verilecek 
hizmetten yurtdışından yararlanılması şartıyla; yurtdışına uzaktan erişim ile verilecek 
aşağıdaki hizmetler üzerinden elde edilecek kazancın yarısının vergi matrahından 
indirilebilmesi ve ayrıca bu hizmetlerin K.D.V’den istisna tutulması öngörülmektedir:  
 

• Muhasebe kaydı tutma,  
• Mimarlık, 
• Mühendislik, 
• Tasarım,  
• Yazılım,  
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• Çağrı Merkezi,  
• Veri Saklama,  
• Tıbbi Raporlama. 

 
Diğer Bazı Düzenlemeler: 
 
Yalnızca yabancılara Eğitim ve sağlık alanında hizmet verecek işletmelerin elde etikleri 
kazancın yarısının vergiden istisna edilmesi öngörülmektedir.  
 
Türkiye’de kurulacak ve yurtdışı fonları yönetecek portföy yönetim şirketlerinin işlerliklerini 
arttırmak amacıyla vergi teşvikleri öngörülmektedir.  
 
Basit usulde vergilendirilme şartlarını kaybedenlerin yeniden basit usule dönebilmesine imkan 
sağlayan düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.  
 
Mükelleflerden fazla ve yersiz olarak tahsil edilen vergilerin faizi ile birlikte iade edilmesi 
öngörülmektedir.  
 
Bakanlar kurulu’na inşaatın yapıldığı arsa değeri, konutun vergi değeri  dikkate alınarak konut 
teslimlerinde K.D.V oranının farklılaştırılabilme yetkisi verilmektedir. Bir diğer söyleyişle, 
lüks bir semtteki konut tesliminde uygulanacak K.D.V oranı ile şehrin merkezden uzak 
yerlerindeki, lüks sayılmayacak sade bir konutun tesliminde uygulanacak K.D.V oranı farklı 
olabilecektir.  
 
Yıllık geliri 88.000.-TL’nı aşanların kira geliri istisnasından faydalanmaması 
öngörülmektedir.  
 
20 yaş ve üzeri taşıtların hurdaya ayrılarak tahakkuk eden M.T.V’nin 1/4’ünün ödenmesi 
şartıyla geriye kalacak;  
 

• Vergi aslı,  
• Gecikme zammı,  
• Gecikme faizi,  
• Vergi cezaları,  
• Đdari para cezalarının 

 
tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
 

DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
            MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
Maliye Bakanlığı’nca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Sunumu  
 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 
 
 



Maliye Bakanlığınca 
Hazırlanan Kanun 
Tasarısı Taslağı 
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Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 



AMAÇLAR  

Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının 

azaltılması 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi 

Hizmet ihracının teşviki  ve cari açıkla mücadele 

Esnafa yönelik kolaylaştırmalar 

Vergi adaletinin sağlanması 

Vatandaşa kolaylıklar 

Makro ihtiyati tedbirler 
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Yatırımcılar yatırıma başladıktan sonra,  
bütün kazançları için indirimli Kurumlar 
vergisi ödemek suretiyle devlet katkısı 
haklarının bir kısmını yatırım döneminde 
kullanabilecekler 

 

 

Yatırımlara  yapılış aşamasında teşvik 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  ( I ) 



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  

Büyük ve stratejik yatırımların inşaatında 
ödenecek KDV  yatırımcılara iade edilecek 

 

 

 

Büyük ve stratejik yatırımlara KDV iadesi 
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( II ) 



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  

En az gelişmiş illerde  çalıştırılan işçilerin 
asgari ücreti üzerinden hesaplanan;  

 Gelir vergisi 10 yıl süreyle alınmayacak 

 Sigorta primi işçi ve işveren payının bir 
kısmı devletçe karşılanacak 

En az gelişmiş illerde  işçi çalıştırmanın teşviki 
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( III ) 



CARİ AÇIKLA MÜCADELE  

Yurt dışına uzaktan erişimle verilecek; 
 

 

 

 

 

Hizmetlerinden elde edilen kazançların yarısı 
vergi matrahından düşülecek, 

Bu hizmetlerden KDV’de alınmayacak. 

HİZMET İHRACINI TEŞVİK    ( I ) 
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 mimarlık,                          

 mühendislik,  

 tasarım,  

 yazılım,  

 

 

 

 

 muhasebe kaydı tutma,  

 çağrı merkezi,  

 veri saklama  

 tıbbi raporlama 
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YERLEŞİM YERİ, İŞYERİ, KANUNİ 
VE İŞ MERKEZİ YURT DIŞINDA 

BULUNAN MÜŞTERİ 

HİZMET İŞLETMELERİ 
(TASARIM, YAZILIM, MİMARLIK, 

MÜHENDİSLİK, ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ) 

AKREDİTASYONDAN 
SORUMLU KAMU 

KURUMU 

BAĞLI BULUNULAN 
VERGİ DAİRESİ 

 
HİZMETTEN YURT DIŞINDA 

YARALANILACAK 

AKREDİTASYON BELGESİ YILLIK 
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
EKİNDE VERGİ DAİRESİNE 
VERİLİR. 

GEREKLİ ŞARTLAR İLE 
İŞYERİ ALT YAPISI VE 
DONANIMIN MÜSAİT 
OLDUĞU HUSUSLARI 
AKREDİTE EDİLİR.  

ELDE EDİLEN KAZANCIN %50’Sİ 
BEYANNAME ÜZERİNDEN 
İNDİRİLEBİLECEK 

 

FATURA  

DÖVİZ  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 
  

 

 

 
  

 



CARİ AÇIKLA MÜCADELE  

Yalnızca yabancılara: 

 Eğitim, 

 sağlık  

alanında hizmet verecek işletmelerin elde 
ettikleri kazancın yarısı  vergiden istisna ediliyor 

 

HİZMET İHRACINI TEŞVİK    ( II ) 
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YABANCI MÜŞTERİ 

 
HİZMET İŞLETMELERİ 

(OKUL, HASTANE) 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
VE M.E.B. 

ONAYLAYACAK 

BAĞLI BULUNULAN 
VERGİ DAİRESİ 

 
HİZMET YURT İÇİNDE 

SADECE YABANCILARA 
VERİLECEK 

AKREDİTASYON BELGESİ YILLIK 
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
EKİNDE VERGİ DAİRESİNE 
VERİLİR. 

GEREKLİ ŞARTLAR İLE 
İŞYERİ ALT YAPISI VE 
DONANIMIN MÜSAİT 
OLDUĞU HUSUSLARI 
AKREDİTE EDİLİR.  

ELDE EDİLEN KAZANCIN %50’Sİ 
BEYANNAME ÜZERİNDEN 
İNDİRİLEBİLECEK 

 

FATURA  

DÖVİZ  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 
  

 

 

 
  

 



BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞİN HIZLANDIRILMASI 

İş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından 
uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik  
makineler arası iletişimde 37 ¨ olarak alınan ilk 
tesis özel iletişim vergisi alınmayacak 

İlk tesiste alınan özel iletişim vergisinin M2M’de alınmaması 
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İSTANBULUN FİNAS MERKEZİ YAPILMASI 

Türkiye’de kurulacak ve yurt dışı fonları 
yönetecek portföy yönetim şirketlerinin 
işlerlikleri artırılıyor, 

Vergi istisnasından yararlanabilmeleri için bu 
şirketlerin; 

 Kuruluş,  

 Faaliyette bulunma  

 Yönetilen fonların  portföy yapısı 

koşulları kolaylaştırılıyor 

Portföy yönetimi teşvik ediliyor 
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ESNAFIN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIYOR 

Halihazırda gerçek usulde vergilendirilen 
mükellef, onun eş ve çocukları bir daha hiç 
bir şeklide basit usulden yararlanamazken, 
basit usul mükellef olma şartlarını 
kaybedenlerin tekrar basit usule dönmelerine 
imkân sağlanıyor 
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Gerçek usulden basit usule geçiş olabilecek 



ESNAFIN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIYOR 

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve 
kaybolmaya yüz tutan; 

 

 

 

 

 

meslekleri yapanlar işyeri açsa bile vergiden muaf 
olacak 
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Esnaf muafiyeti kapsamı genişletiliyor 

 Bastonculuk,  

 Semercilik,  

 Yazmacılık,  

 Yorgancılık,  

 Keçecilik, 

 

  

 Lüle ve oltu taşı işçiliği,  

 Çarıkçılık, yemenicilik,   

 Oyacılık ve bunlar 
gibi… 



ESNAFIN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIYOR 

Vergiden muaf olanlardan talep edenlere 
herhangi bir bedel alınmadan «Küçük 
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi» 
verilecek 
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Esnaf muafiyeti belgesi verilecek 



MÜKELLEFİN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIYOR 

Mükelleflerden Fazla veya yersiz olarak tahsil 
edilen vergiler faizi ile iade edilecek 
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Fazla ve yersiz alınan vergilerin iadesinde  faiz ödenmesi 



MÜKELLEFİN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIYOR 

Halihazırda, Büyükşehirlerde kamu borcu 
ödemesi yalnızca ikamet edilen ilçe tahsil 
dairelerine yapılabilirken, ödemelerin  herhangi 
bir tahsil dairesinden yapılabilmesi imkanı 
getirilmekte 
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Kamu borcu herhangi bir tahsil dairesine yatırılabilecek 



VERGİ ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

Konut teslimlerinde; 

 inşaatın yapıldığı arsanın değeri, 

 konutun vergi değeri  

dikkate alınarak, katma değer vergisi oranını 
farklılaştırılabilme konusunda Bakanlar 
Kuruluna yetki alınıyor. 
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Rantı yüksek yerlerdeki konutlarda KDV oranı 
farklılaştırabilecek  



VERGİ ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep 
telefonlarından, kullanıma açılması sırasında, 
ithal edilen cep telefonlarına benzer şekilde  
telefon başına 100 ¨ vergi alınacak 
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Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından vergi 
alınması 



VERGİ ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

88 bin ¨’yi aşan yıllık geliri olanlar; Kira 
geliri istisnasından yararlanamayacak 
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Konut kira geliri istisnasının kapsamı daraltılıyor 



 VERİLEMEDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI-AB UYUM 

Tütün ve mamullerinin vergilemesinde, 
Avrupa Birliği Ülkeleri örneklerine  de uygun 
bir vergileme modeli getirilmektedir. 
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Tütün vergilemesinde yeni sistem 



DİĞER VERGİ DÜZENLEMELERİ 
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Yeşilay’a yapılacak  bağış ve yardımlar vergi 
matrahından indirilebilecek 

Hazinenin yurtdışında Kira Sertifikası (SUKUK) ihracı  
vergisel açıdan kolaylaştırılıyor 

Firmaların borçlanma yerine öz kaynaklarını 
kullanmaları özendiriliyor 



20 yaş ve üzeri olan taşıtların hurdaya ayrılması 
halinde; 

tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 
ödenmesi şartıyla, kalan;  

 vergi aslı,  

 gecikme zammı,  

 gecikme faizi,  

 vergi cezaları 

 tescil plakasına kesilen idari para cezaları 

tahsilinden vazgeçilecek 
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DİĞER VERGİ DÜZENLEMELERİ 

20 yaş üzeri taşıtların hurdaya ayrılması teşvik ediliyor 


