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Tarih : 17.11.2020 

Sayı : 2020 / 50 

Konu : Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler 

 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

ile çeşitli vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmış olup aşağıda yer almaktadır.  

1. Vergi ve İstihdam Kanunlarında Yapılan Değişiklikler  

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

ile vergi ve istihdam konularında pek çok mühim düzenleme yapılmıştır. 

1.1. İhracata Yönelik Vergi Teşviki (16. Madde) 

Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. maddesi 

kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler 

tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde 

ettikleri kazancın %50’si vergi matrahından indirilebilecektir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda 

sayılan; 

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 

kendilerinin sigortalı olması, 

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 

kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 

kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 

kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.) 

1.2. Sermaye Azaltımı Kapsamında Kar Dağıtımı Düzenlemesi (17. Madde) 

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını, 

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının 

itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih, 

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma 

bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi, 

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya 

elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki 

fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü, 

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra 

kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.  

1.3. GVK Geçici 67. Maddede Yapılan Değişiklikler (19. Madde) 

Kanunun 19. maddesiyle, GVK Geçici 67. maddesinde yapılan değişiklik ile menkul kıymetler ve diğer sermaye 

piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo 

gelirleri ve özel fınans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Geçici 67. 

maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta, istisna kapsamındaki kazançların hangi 

durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmektedir. 

Bu kapsamda;  

Diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü 

mevcut olmadığı sürece söz konusu gelirler için Geçici 67. madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmektedir. 
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Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen 

gelirlerin Geçici 67. madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi düzenlenmektedir. 

1.4. KDV Kanununda Süre Uzatımlarına İlişkin Düzenlemeler (23, 24 ve 25. Maddeler) 

- Kanunun 23. maddesiyle, KDV Kanunun geçici 17. maddesinde yer alan dahilde işleme rejiminin süresi 

31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta olup dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin 

edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında 

işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır. 

- Kanunun 24. maddesiyle, KDV Kanununun geçici 23. maddesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar 

ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı 

yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnası uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar 

uzatılmaktadır.  

- Kanunun 25. maddesiyle, KDV Kanununun geçici 40. maddesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 

ilişkin KDV istisnası 2021 yılı finali olarak yeniden düzenlenmiştir.   

1.5. Turizm Tesislerinin Ödedikleri Payların Ertelenmesine Dair Düzenleme (29. Madde) 

İlgili Kanunlar uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu 

arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip 

edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki 

dönemde geçici 25 inci madde kapsamında ertelenen bedeller de dâhil tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin 

tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine 

taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, 

başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz 

uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez. 

1.6. Kurumlar Vergisi Oranında İndirim (35. Madde) 

Kanunun 35. maddesiyle, sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/6. maddesi ile Payları Borsa İstanbul Pay 

Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka 

arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 

2 puan indirimli olarak uygulanması düzenlenmektedir. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap 

dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilecektir.  

Bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para 

kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans 

şirketleri ve emeklilik şirketleri indirimden hariç tutulmuştur. 

1.7. KVK’nunda Süre Uzatımına İlişkin Düzenlemeler (36 ve 37. Maddeler) 

- Kanunun 36. maddesiyle, KVK geçici 2/1. maddesinde yer alan, dernek veya vakıflarca elde edilen GVK 

94/5 madde ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi 

işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin düzenlemenin süresi 31/12/2020 tarihinden 31/12/2025 tarihine 

uzatılmıştır. 

- Kanunun 37. maddesiyle, KVK geçici 11/1. maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 

sağlanan muafiyet 2021 olarak düzeltilmesi sağlanmıştır. 

Saygılarımızla…  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm  

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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