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26 Ekim 2021 günü Resmi Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ve Gelir Verisi 

Kanunu’nda değişiklik yapan düzenlemede öne çıkan bazı değişikliklerini sizler için 

özetledik.  

Buna göre; 

1. 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 

Vergisi'nden istisna tutulacak olup, bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de 

kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın 

münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak. Bankalar, bu kapsamda 

açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında 

gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ‘muhtasar beyanname' ve ‘vergi 

tevkifatının yatırılması' başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle 

yükümlü olacak olup, bu maddede belirtilen oranı değiştirmeye Cumhurbaşkanı yetkili 

olacaktır.  

 

2. Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek olup, 
elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak 

belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince 

yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından yerine getirilmesini 

temin edecek düzenlemelerin yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki 

verilmiştir.  

 

3. Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir 

İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar 

tarafından doğrudan yurtdışı temsilciliklerine gönderilecektir. 

 

4. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna 

tutulmuştur; bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname 

vermemeleri sağlanmış oldu. 

 

5. "Elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları eklenmiş ve 

mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanmasının 

önü açılmıştır. 
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6. “Karşılıklı Anlaşma Usulü” başlığı altında yeni bir bölüm eklenmiş ve çifte 

vergilendirme yasağı düzenlemelerine aykırı vergi tahakkuku durumda takip edilecek usul 

velirlenmiştir.  

 

7. Yapılan değişiklikle 3.600.-TL’den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde 

ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de 

duyurulabilmesine imkan tanınmış, ve bu konudaki usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

8. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak olup, bu ödemelerden 

herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır.  

 

9. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek olan Konaklama Vergisi'nin yürürlük tarihi 1 Ocak 

2023'e ertelenmiştir.  
 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  


