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SİRKÜLER NO: YORDAM–2012/S–17 İST. 20.06.2012

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Yapılan
bu değişikliklerden hatırlanmasını gerekli bulduklarımız aşağıda özet halinde sunulmuştur.
(15.06.2012 tarihli 28324 Sayılı R.Gazete yayınlanan 6322 Sayılı Yasa)

GELİR VE/VEYA KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI

Esnaf Muaflığı Genişletildi

Kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere, el dokuma işleri, bakır işlemeciliği,
çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik,
yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve
bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek
kollarında faaliyette bulunanlar; Bazı büyüklük ölçüleri içinde kalmak şartıyla vergiden muaf
kılınmıştır.

Mesken Kira Gelirindeki İstisna İçin Düşük Gelir Şartı Getirildi

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde elde edilen hasılatın 2012 yılı için 3.000 TL’si
vergiden istisna idi. Yapılan yeni düzenlemeye göre; bu geliri elde edenlerin, beyanı gerekip
gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı,
gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları 103. madde de
yazılı tarifenin 3. dilimindeki ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan
yararlanamayacaklar.

Ancak, bu hüküm 2012 yılı kira gelirlerine uygulanmayacaktır. 2013 yılı ve takip eden yıllar
gelirlerine uygulanacaktır.

Finansman Gider Kısıtlaması Yeniden Geri Geldi

Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak
üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin
faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet
unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı gider
olarak kabul edilmeyecektir. 2013 yılı ve takip eden yıllar kazançları tespit edilirken
uygulanacak.
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Cami Yaptırmak Vergiye Tabi Kazançtan İndirilecek

İbadet yerleri(Cami, Kilise. Vb) ve kuran kurslarına yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımlar
ile bunların inşası için yapılan harcamaların tamamı gelir ve kurumlar vergisi
beyannamesindeki kazanç tutarından indirilecektir. Bunun yanı sıra Türkiye Yeşilay
Kurumuna yapılacak her türlü nakdi yardım ve bağışta gelir ve kurumlar vergisi
beyannamesinden indirilecektir.  15.06.2012 tarihinden itibaren yapılan bu tür harcamalar için
geçerli olacak. Konuya ilişkin usul esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.

Türkiye’de Yerleşmiş Sayılmayan Kişi ve Kurumlara Verilen Sağlık, Eğitim v.b Hizmet
Gelirlerinin %50 vergiden İstisna

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen mühendislik, tasarım,
yazılım, çağrı merkezi hizmetleri ile eğitim ve sağlık alanında verilen hizmetlerden elde
edilen kazancın  %50 si vergi kazancının hesaplanması sırasında indirilebilecektir. Bakanlar
kurulu %50 oranını artırabilir veya düşürebilir.

15.06.2012 tarihinden itibaren yapılan hizmetlerde uygulanacak. Gerçek kişinin TC uyruklu
olması istisna uygulamasına engel değildir. Yurt dışında yerleşik olduğunu belgelendirmesi
yeterlidir.

Yeni Teşvik Kanununa Göre Yapılacak Yatırımlarda Çalışanlar için Gelir Vergisi
Stopajı ve Sigorta Teşviki Getirildi

Gelir Vergisi Kanuna eklenen Geçici 80 inci Madde ile Bakanlar Kurulunca kişi başına düşen
milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen
illerde yapılacak yatırımlar için 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik
belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin brüt
tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya
tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Aynı şekilde işveren hisseleri
ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden
karşılanabilecek. 01.07.2012 tarihinden itibaren uygulanacak.

Fazla ve Yersiz Ödenen Vergiler Faizi ile Birlikte Geri Alınabilecek

Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften
kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili
tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için belirlenen
tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, mükellefe red ve iade edilecek.
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Girişim Sermayesi Yatırımları İçin Kazançtan Fon Ayırabilme Avantajı Getirildi

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya
kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya
girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından
veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının veya
beyan edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamaz. Beyan edilen gelirin
%10’nu aşmayan kısmı gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. 15.06.2012 tarihinden
itibaren uygulanacak.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

İnşaatlarda KDV Oranı

01.06.2012 tarihinden önce alınan konut inşat projeleri hariç olmak üzere, lüks konutlarda
m2’sine bakılmaksızın KDV oranını belirlemeye Bakanlar Kurulu inşaatın yapıldığı arsanın
veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için yetkili
kılınmıştır.

NATO ya Yapılan Teslimler KDV’den İstisna Edilmiştir

Birleşmiş Milletler teşkilatı yanı sıra Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)
temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı kuruluşlara mal ve hizmet teslimi KDV’den istisna
edilmiştir. 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanacak.

6111 SYILI AF KANUNU İLE İLGİLİ

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunla kısaca “AF KANUNU” ile yeniden yapılandırılan her türlü
kamu alacağı için (vergi, sigorta, idari para cezaları, devlet hissesi, devlet hakkı, belediyelerin
yeniden yapılandırdıkları alacakları v.b) ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek
Kanun hükümlerini ihlal edenler ; bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 2012 Ekim ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla
Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam ederler. Bu hüküm 15.06.2012 tarihinde
yürürlüye girer.

SAYGILARIMIZLA, .....
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