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Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançlarının Gelir Vergisinden İstisna Tutulması 

 

Basit Usulde Vergilendirilen Esnafa Vergi İstisnası Getirilmiştir: Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 

mükerrer 20/A maddesiyle, basit usulde vergilendirilenlerin kazançları gelir vergisinden istisna 

edilmiştir. Bu kapsamda olan esnafın, bu faaliyetleri dışında elde ettikleri kazançlara istinaden 

verecekleri beyannamelerde de söz konusu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. 

 

Basit usulde vergilenen esnafa getirilen istisna, 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 

uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Sosyal Medya İçin İçerik Üretenler ve Mobil Cihaz Geliştirenler İçin Gelir Vergisi İstisnası ve 

Kazançlara Konu Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası 

 

Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Gelirleri Kaynakta Kesinti Yolu İle Vergilenecektir: GVK’ya 

eklenen Mükerrer Madde 20/B ile sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama 

geliştiricilere yapılacak ödemeler üzerinden kaynakta kesinti yapılması suretiyle vergileme 

yapılması esası getirilmiştir. 

 

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler 

paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya 

tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış 

platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulmuş olup, bu 

istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere 

ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. 

 

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla 

%15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaki ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar 

üzerinden başkaca bir tevkifat yapılmayacaktır. 

 

Bu kapsamdaki mükelleflerin başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının 

bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. 

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer 

alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu 

istisnadan faydalanamayacak olup, bu durumda olanların, (yaptıkları ödemelerden) tevkifat yapma 

yükümlülüğü yoktur. 
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Sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilere getirilen istisna, 

1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Katma Değer Vergisi’nin 17. maddesinde yapılan değişiklikle, sosyal medya içerik üreticileri ve 

mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerine ilişkin gelir vergisi kanununda yapılan düzenlemeye 

paralel olarak, anılan kanun kapsamında vergilenen bu kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV 

istisnası kapsamına alınmıştır. Uygulama 1.1.2022 tarihinden itibaren söz konusu düzenleme 

kapsamında vergilenen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası Getirilmesi 

 

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası Getirilmiştir: GVK’na eklenen Mükerrer 

Madde 20/C ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir 

vergisinden istisna edilmiştir. 

 

GVK’na eklenen Geçici Madde 92 ile, daha önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif 

edilerek tahsil edilen gelir vergisi çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine 

başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri halinde hesaplanacak faizi ile 

birlikte iade edilecektir. 

 

Tarımsal üreticilere getirilen bu istisna, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Cumhurbaşkanına Tütün Mamulleri ile Araçlarda ÖTV Oranını 3 Katına Kadar Artırma Yetkisi 

 

Özel Tüketim Vergisi’nin 12. maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı tütün mamullerinde 

asgari maktu ÖTV tutarını ve taşıtlarda ÖTV oranlarını ve ÖTV matahlarının alt ve üst sınırlarını üç 

kata kadar artırmaya yetkili kılınmış, diğer yandan ATV (Ali Terrain Vehicle/her türlü arazide 

kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinin ÖTV 

karşısındaki durumları netleştirilmiş, motor silindir hacmine ve ÖTV matrahına göre farklı oranlarda 

vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmiştir. 

 

Bu düzenleme yayımı tarihinde (26.10.2021) yürürlüğe girmiştir. 
 

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Ertelendi 

 

Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihi 7194 sayılı kanunun 52. maddesinde yapılan değişiklikle, 1 

Ocak 2022’den 1 Ocak 2023’e ertelenmiştir 
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Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları 

dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak 

düzenlenen makbuz ve kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanması 

 

Damga Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan değişiklikle, “yatırım izleme ve koordinasyon 

başkanlıkları” Resmi Daire kapsamına alınmış, aynı kanunun 2 sayılı tablosunda düzenlenen damga 

vergisi istisnalarına Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin 

taraf oldukları dâhil bu ihraca konu teminatlara ilişkin makbuz ve kâğıtlar ile “genel ve özel bütçeli 

idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve 

köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kâğıtlar” 

da dâhil edilmiştir. 

 
Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 

Varlık Yönetim Şirketlerine Uygulanan Bazı İstisnaların Sürekli Hale Getirilmesi 

 

Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde yapılan değişiklikle varlık yönetim şirketlerine kuruldukları 

takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli 

hale getirilmiş, söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna 

ise kaldırılmıştır. 

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında uygulanan Karşılıklı Anlaşma Usulüne 

ilişkin düzenlemeler 

 

VUK’nun ek 13. maddesinde yapılan ilave ve değişiklikler ve aynı kanuna ilave edilen 14, 15, 16, 17 ve 

18 numaralı ek maddeler ile mükelleflerin usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiği veya bu şekilde 

vergilendirileceğine ilişkin kuvvetli emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın “Karşılıklı Anlaşma 

Usulü” hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığına veya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 

hükümlerine bağlı olarak diğer ülke yetkili makamlarına da başvurabileceği belirlenerek, Karşılıklı 

Anlaşma Usulü, başvuru şartları ve buna bağlı diğer yasal düzenlemeler hükme bağlanmıştır. 

Anılan hükümler 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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