
 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. NO; 22/2 BAKIRKÖY/İST. 
  TEL:0 (212) 660 92 13      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 
1

SİRKÜLER NO: YORDAM–2010/S–17     İST. 11.08.2010 
 
 

BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 

 
6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birçok kanunda değişiklik yapılmıştır. Vergi 
kanunlarında yapılan önemli değişlilikler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur. (01.08.2010 
tarihli R. Gazetede Yayınlanan 6009 sayılı kanun)  
 
 
YATIRIM İNDİRİMİ 
 
Gelir Vergisi Kanunun geçici 69 maddesinde yer alan ve işletmelerin yatırım indirimi 
haklarını 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlayan düzenleme Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmesi üzerine, 6009 sayılı kanunla yeni düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre 
2008 yılında mevcut olup, ancak indirilemeyen yatırım indirimi tutarlarına indirim hakkı 
verilmiştir. Vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu 
yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'i ile sınırlandırılmıştır. Yapılan yeni düzenlemenin de 
ayrı bir hukuki problem meydana getireceği açıktır. Daha önce edinilmiş bir hakka yeni 
düzenleme ile kısıtlamalar getirilmiştir. Kanun koyucu, Anayasa Mahkemesi kararının 
sağlayacağı vergi avantajını bertaraf etmiş, bir şekilde yanından dolanmıştır. Yeni düzenleme, 
yıl sınırlaması kaldırılmakta, vergi matrahının ¼ kadarlık kısmına yatırım indirimi istisnası 
verilmektedir.   Ayrıca yatırım indirimi uygulandıktan sonra kalan kurum kazancı % 20 
oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.  
 
 
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN MENKUL KIYMET ALIM SATIM 
KAZANÇLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLDU. 
 
Önceki düzenlemede menkul kıymet alım satım kazançları ile menkul kıymet faiz gelirlerinde 
sadece yabancılara sağlanan %0 stopaj uygulaması yeni düzenlemeyle Türkiye’de kurulu 
sermaye şirketlerinede sağlanmıştır.   
 
 
ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ 
 
Vergi Usul Kanunun 107/A maddesi ile yapılan bir düzenleme ile vergi idaresince yapılacak 
tebliğler kanunda yer alan diğer tebliğ usullerine bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik 
bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilecektir.  
 
Ayrıca 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 yetkili kılınmıştır.  
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TAKDİR KOMİSYONUNA MATRAH TAKDİRİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU TARH 
ZAMANAŞIMINI EN FAZLA BİR YIL SÜRE İLE DURDURACAKTIR  
 
Vergi Usul Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, 
zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine 
tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen 
süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz." 
  
 
KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA BAZI DÜZENLEMELER 
YAPILDI 
 
 

1- Vergi Usul kanunun Mükerrer 355 maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlemesi yapılan 
tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta aracılığı ile 
yapmayan mükelleflere her bir belge nevi için kesilen %5 nispetindeki özel usulsüzlük 
cezası yıllık 770.000 TL ile sınırlanmıştır. 

2- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde 
kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası beyannamenin kanuni süresinin sonunda 
başlayarak elektronik ortamda 30 günde verilmesi halinde 1/10, bu sürenin dolmasını 
takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası 
uygulanacaktır. 

3- Ba ve Bs formlarının süresinden sonra düzeltme amacıyla 10 gününü takip eden 15 
gün içinde verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ½ yerine 1/5 
şeklinde uygulanacaktır.  

 
SAYGILARIMIZLA,… 

 
 

 


