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SĐRKÜLER         Đstanbul, 28.05.2010 
Sayı: 2010/64         Ref: 4/64 
 
 
Konu: 
TBMM’NE SUNULAN KANUN TASARISINDA VERG Đ MEVZUATINA ĐLĐŞKĐN 
OLARAK YER ALAN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA B ĐLGĐ VERĐLMESĐ  
 
TBMM’ne sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda vergi mevzuatına ilişkin 
bazı düzenlemeler hakkında aşağıda bilgilendirme mahiyetinde açıklamalarımız yer 
almaktadır.  
 
1. Yatırım Đndirimi Uygulaması: 
 
Aynen yasalaşması halinde, tasarının 5. maddesinde yatırım indirimi istisnası uygulamasına 
dair aşağıdaki düzenlemeye yer verilmektedir.  

“193 sayılı Kanunun geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yine bu tarihteki 
mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dâhil) çerçevesinde kazançlarından 
indirebilirler." ibaresi "yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ili şkin hüküm dâhil) çerçevesinde 
kazançlarından indirebilirler." şeklinde değiştirilmi ş ve bu ibareden sonra gelmek üzere " Şu 
kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu 
yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki 
vergi oranına göre vergi hesaplanır." cümleleri eklenmiştir.” 
 
Yukarıda yer verilen düzenlemeden anlaşılan; mükellefler 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut 
olup bugüne kadar kazanç yetersizliği sebebiyle indiremedikleri yatırım indirimi haklarını 
gerekli endekslemeleri yaparak süre sınırı olmaksızın kullanabileceklerdir. Ancak 
indirilebilecek yatırım indirimi vergiye tabi kazancın %25’ini aşamayacaktır. Bize göre bu 
sınırlama da Anayasa Mahkemesine götürülmesi halinde iptal edilebilecek bir düzenlemedir.  
 
Diğer taraftan, “Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına  göre vergi hesaplanır” 
denmek suretiyle bize göre yatırım indirimi istisnasından faydalanan mükelleflere 31.12.2005 
tarihi itibariyle mevcut vergi oranı (%30 kurumlar vergisi) değil, bugün itibariyle geçerli olan 
oran (%20) uygulanacaktır. Ancak, GVK geçici md. 61’e göre yatırım indiriminden 
yararlanan mükelleflerden %19,8 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.  
 
Tasarının yürürlük maddesinde bu değişikliklerin yürürlük tarihi “2010 takvim yılı 
kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde” şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda, 2010 
yılı birinci geçici vergi döneminde vergiye tabi kazancının %25’inden fazla yatırım indirimi 
hakkı kullanan mükellefler açısından bir sıkıntı oluşmayacaktır. Bununla birlikte, bu 
mükellefler %30 vergi ödemişlerse bu fazla ödedikleri geçici vergi daha sonraki geçici vergi 
dönemleri için hesaplanan geçici vergilerinden mahsup edilebilecektir.  
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2. Elektronik Ortamda Tebli ğ: 
 
Aynen yasalaşması halinde tasarının 7. maddesinde “Elektronik ortamda tebliğ” konusu 
aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir.  
 
"Elektronik ortamda tebliğ 
 
MADDE 107/A- Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede 
sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla 
elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. 
 
Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı 
kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 
zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik 
tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tebliğler esas olarak posta yoluyla yapılmaktadır. 
Öngörülen düzenlemeyle vergi mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek tüm tebliğlerin 
elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Tebliğin elverişli elektronik bir 
adrese yapılması suretiyle, veri güvenliği ve muhatabın hukuki sonuçlar açısından tebliğden 
haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığına elektronik ortamda tebliğ ile 
ilgili altyapıyı kurma veya kurulmuş olanları kullanma ve uygulamayı yaygınlaştırma 
hususunda görevler yüklenirken, diğer esas ve usulleri belirleme yetkisi de verilmektedir. 
 
3. Vergi Đncelemeleri: 
 
Vergi incelemeleri, vergi incelemelerinin koordinasyonu, vergi inceleme elemanlarının 
durumları, incelemeye alınacak firmalar, inceleme süreleri konusunda tasarıda bir çok 
düzenleme yapılmaktadır. Bunlardan bazılarına kısaca değineceğiz; 
 
- Mükellefler iş hacimlerine, aktif ve özsermaye büyüklüklerine göre üç ayrı gruba 
ayrılacaktır. Birinci gruba dâhil olanlar üç yılda en az bir kez, ikinci gruba dâhil olanlar altı 
yılda en az bir kez, üçüncü gruba dâhil olanlar ise dokuz yılda en az bir kez tam veya sınırlı 
vergi incelemesine tabi tutulacaktır.  
 
- Vergi inceleme elemanları vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel 
tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemeyeceklerdir. Ancak, bu 
düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları 
birimler aracılığıyla Gelir Đdaresi Başkanlığına yazılı olarak bildireceklerdir.  
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- Đncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, 
sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemelerin bitirilmesi esas 
olacaktır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilecektir. Bu 
talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilecek ve 
altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.  
 
- Maliye Bakanlığı nezdinde vergi inceleme ve denetim amaçlarına ulaşmasını sağlamak, 
vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri 
geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili 
olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, vergi inceleme birimleri arasında 
koordinasyonu, bilgi akışını ve uygulama birliğini temin etmek, Bakanlığın vergi inceleme ve 
vergi denetim birimlerinin uygulayacağı yıllık vergi inceleme ve denetim planını hazırlamak ve 
uygulamayı izlemek üzere Vergi Đnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu 
oluşturulacaktır.  
 
- Tasarının 12. maddesi ile VUK’na “ Đncelemelerde yetkili gelir uzmanı çalıştırılması”  
başlıklı 141/A maddesi eklenmektedir. Buna göre, vergi denetim kapasitesinin arttırılması 
amacıyla inceleme yapmaya yetkili olanlar, vergi incelemeleri sırasında gerekli görmeleri 
halinde refakatlerinde çalıştırmak üzere, Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek usul 
ve esaslar çerçevesinde, yetkili gelir uzmanı görevlendirilmesini talep edebileceklerdir. Bu 
şekilde görevlendirilen yetkili gelir uzmanları, nezdinde vergi incelemesine başlanılan 
mükelleflere ait beyanname, bildirim, defter ve belgeler üzerinde kontrol yapabilecek, 
gerektiğinde mükelleften izahat isteyebilecek, lüzumunda iş yerinin her tarafını gezip 
görebilecek, fiili envanter çalışmalarına katılabilecek ve vergilendirme ile ilgili olaylar ve 
hesap durumları hakkında tespit ettikleri hususları tutanağa bağlayacaklardır.   
 
4. Elektronik Ortamda YMM Tasdik Đşlemleri: 
 
Tasarının aynen yasalaşması halinde, tasarının 13. maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer 
verilmektedir.  
 
“213 sayılı Kanunun mükerrer 227’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 
 
"3. Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik 
ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik 
konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya,"” 
 
YMM tasdik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin usul ve esasları hakkında 
Maliye Bakanlığı tarafından başta bilgi işlem alt yapısı olmak üzere tebliğ ve yönetmelik 
bazında düzenlemeler yapılması gerekecektir. 
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5. Süresinden Sonra Gönderilen E-Beyanname, E-bildirim, Ba-Bs Formları Đçin 
Uygulanacak Özel Usulsüzlük Ceza Oranları  
 
Bilindiği üzere, VUK Mükerrer 355. madde gereği,  
 
- E-beyannamelerin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde 
verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün 
içinde verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır. Tasarının aynen 
yasalaşması halinde 1/4 oranı 1/8, 1/2 oranı ise 1/4 olarak değişecektir.  
 
- Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim ve formlara ilişkin olarak 
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin 
sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 
15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında 
uygulanır. Tasarının aynen yasalaşması halinde 1/2 oranı 1/4 olarak değişecektir.  
 
VUK Mükerrer 355. maddeye göre özel usulsüzlük cezaları 2010 yılı için;  
 
- Birinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı için 1.000 TL  
- Đkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 500 
TL,  
- Diğerleri için 250 TL  
 
olarak uygulanmaktadır.  
 
6. Mukteza Taleplerinin Ücrete (Harca) Bağlanması: 
 
Tasarının aynen yasalaşması halinde, bundan böyle mukteza talebinde bulunacak 
mükellefler ücret (harç) ödemek zorunda kalacaklardır. Tasarının 22. maddesi ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye aşağıdaki bölüm eklenmektedir: 
 

“492 sayılı Kanuna ekli (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

"XIV- Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesine göre 
bulunacakları izahat taleplerinden 

Sermaye şirketlerinden 2.000 TL 
Gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında 
dar mükellef sayılanlardan 1.500 TL 
Sermaye şirketleri dışındaki I inci sınıf tüccar 
ve serbest meslek erbabından 1.000 TL 
II nci sınıf tüccarlardan 200 TL" 
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7. Kamu Hastanelerinin Kendi Aralarında Yapacakları Teslim ve Hizmetlere KDV 
Đstisnası Getirilmektedir: 
 
Tasarının aynen yasalaşması halinde KDV Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasının (a) 
bendinde tasarının 30. maddesine göre aşağıdaki değişiklik yapılacaktır.  
 
“25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (a) bendinin sonunda yer alan "teslim ve hizmetleri" ibaresi "teslim ve 
hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine 
yapacakları teslim ve hizmetler" şeklinde değiştirilmi ştir .” 
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında, sağlık 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları 
teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmektedir. Aynı zamanda tasarının 48. 
maddesi ile kamu hastanelerinin bu şekilde kendi aralarındaki yapacakları bu teslim ve 
hizmetlerin 5520 sayılı kanunun madde 4/1-b’den kaynaklanan muafiyetlerini etkilemeyeceği 
de hüküm altına alınmaktadır. Madde gerekçelerine göre bu düzenlemelerin amacı, kamu 
kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık kuruluşlarının ihtiyaç fazlası mallarının birbirleri arasında 
devri ve mevcut kapasiteleri dahilinde arz edilebilecek hizmetlerden birbirlerini 
yararlandırmaları suretiyle kamu kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği 
artırmaktır. 
 
8. Finansman Şirketlerinde Kullandırılacak Krediler ile Tarım Kan unu Çerçevesinde 
Üretici ve Alıcı Arasında Düzenlenen Tarımsal Üretim Sözleşmelerine Damga Vergisi 
Đstisnası Getirilmektedir: 
 
Tasarının aynen yasalaşması halinde 20. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa 
ilave bazı istisnalar getirilmektedir. Hâlihazırda tüketici finansman şirketlerinin 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10’uncu maddesi çerçevesinde kullandırdıkları 
tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenledikleri kağıtlar damga 
vergisinden istisnadır. Tasarının 20. maddesi ile söz konusu istisnanın tüketici kredisi 
tanımına bağlı olmaksızın finansman şirketlerince kullandırılacak tüm kredilerin  temini 
ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar kapsam altına alınmaktadır. Diğer taraftan, 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun (33) numaralı fıkrasında 
yapılması öngörülen değişiklikle, sözleşmeli tarımı teşvik etmek amacıyla, 5488 sayılı Tarım 
Kanunu çerçevesinde tarım ürünlerine ilişkin olarak üretici ile alıcı arasında düzenlenen 
tarımsal üretim sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır. 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun TASARISI  




































































