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İZMİR
06.07.2022

Sayı : YMM.03.2022-60
Konu: 7417 sayılı kanun ile VUK ve KV nakit sermaye indiriminde değişiklikler yapılmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
5.5.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7417 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan
değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1) 6183 sayılı kanunun 10 maddesinde teminat olarak kabul edilen arasına “sigorta şirketleri
tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri” eklenmiştir.
2) Fatura vb belgelerin düzenlenmemesi veya alınmamasındaki özel usulsüzlük cezaları
artırılmıştır.
VUK nun 353. Maddenin birinci fıkrasında yer alan Elektronik belge olarak düzenlenmesi
gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil
makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde
gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi
gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi
durumunda her bil belge için öngörülen asgari tutar 240 TL den 1.000 TL’ye, yıllık olarak kesilebilecek
azami ceza ise 120.000 TL den 500.000 TL ye yükseltilmiştir.
3) Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara bilgi
vermeye ilişkin ödevlerini yerine getirmemesinde özel usulsüzlük cezaları, bilgi vermeye ilişkin
cezalar artırılarak uygulanacaktır.
VUK mükerrer 355 maddesine eklenen fıkra ile elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan

gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara kesilecek özel usulsüzlük cezaları mükellef
olmayanlarda 2 kat, diğerlerinde 3 kat olarak uygulanacaktır.
4) Kurumlar vergisi kanunda nakit sermaye indirimi müessesesinde 5 yıl sınırlama getirilmiş,
önceki dönemlerde artırım yapanlarda ise, 2022 ve dört yıl daha yararlanma hakkı getirilmiştir.
Kurumlar vergisi kanunda nakit sermaye indirimi maddesini düzenleyen 10. Maddesi (ı)
bendine
“Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin
tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu
dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate
alınmaz”
Paragrafı eklenmiştir.
Yine KV geçici 15. Maddesine
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“Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
yapılan değişiklik hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk
defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır.”
Eklenmiştir.
Kanunun değişmeden önceki halinde nakit sermaye artışı süre sınırlaması olmadan her yıl ayrı
ayrı hesaplanırken, yeni düzenleme ile bu süre artırılan yıl dahil 5 yıl ile sınırlanmıştır.
Düzenlemeler yayımı tarihinde (5.7.2022) yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

2

