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İZMİR
24.01.2022

Sayı : YMM.03.2022-13
Konu: İmalatçılar ile ihracatçıların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara KV 1 puan
indirimli uygulaması da getiren 7351 sayılı yasa yayınlanmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
22.01.2022 tarihli resmi gazetede “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle
Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
yayınlanmıştır.
Yasa ile yapılan değişiklerden vergi ile ilgili olanalar değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1)

Vergi İadesi davalarında yürütmenin durdurulması kararı için %50 teminat

verilmesi.
577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava
konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”
Değişiklik ile yürütmenin durdurulması kararı için teminat gösterilmesi sadece iade talep
edilen vergilerle ilgilidir.
Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2)

Kurumların diğer yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamına

alınmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
iştirak kazançları istisnası yer almaktadır. Yapılan değişiklik ile istisna maddesinin (a) bendine
aşağıdaki alt bent eklenmiş ve bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları
(portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara
dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç).”
“Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan
yararlanamaz.”
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Düzenleme 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim
yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3) İmalatçılar ve ihracatçılarda kurumlar vergisi oranı 1 puan indirilmiştir.
Kurumlar Vergisi kanunun 32. Maddesine eklenen fıkralar ile;
- İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına,
- Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran
üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına
kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacağı düzenlemesi getirilmiştir.
Bir puanlık indirim 32. Madde de yazılı diğer indirimler uygulandıktan sonra uygulanacağı
hususu kanuna eklenmiştir.
Değişiklik 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim
yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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