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ANKARA
Başbakanlık tarafından TBMM Sunulan “GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI” nın
bazı maddeleri hakkında görüşümüz ve tasarıya eklenmesi istediğimiz konular aşağıda
bilgileriniz arz edilmiştir.

Saygılarımla,
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A)-DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİĞİMİZ MADDELER:
MADDE 6b) Mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100.000.000 lira”, “50.000.000
lira” ve “25.0.000.000 lira” ibareleri “1.000 Türk Lirası”, “500. Türk Lirası” ve “250 Türk
Lirası” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının Sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca
yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak
bildirilme şartı aranmaz.”
“Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin
sonundan itibaren 15 gün içinde verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ¼
oranında, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanır.
“Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu
maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci dirice usulsüzlüklerle ilgili (1)

numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza
kesilmez.”
Maddenin aşağıdaki gibi değiştirilmesi :
MADDE 6b) Mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100.000.000 lira”, “50.000.000
lira” ve “25.0.000.000 lira” ibareleri “1.000 Türk Lirası”, “500. Türk Lirası” ve “250 Türk
Lirası” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının Sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca
yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak
bildirilme şartı aranmaz.”
“Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formların, belirlenen
sürelerin sonundan itibaren 15 gün içinde verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük
cezası ¼ oranında, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanır.
“Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu
maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci dirice usulsüzlüklerle ilgili (1)
numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza
kesilmez.”
MADDE 11- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Hayri ve ilmi kuruluşlar, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı
hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların
bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların
yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği görevleri ile bilirkişilik ve tasfiye
memurluğu meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz.”
Maddenin aşağıdaki gibi değiştirilmesi :
MADDE 11- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Hayri ve ilmi kuruluşlar, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı
hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların
bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların
denetçiliği ile bilirkişilik ve tasfiye memurluğu meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz.”

Gerekçe: Madde metninde belirtilen kurum ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı
ve üyeliğinin “Meslek ile Bağdaşmayan” işlerden sayılmaması halinde Muhasebe ve
denetim mesleğinin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve ticaret yasağı ile uyuşmamaktadır. Bu
maddenin emsal gösterilmek suretiyle genişletilmesinin yolu açılacaktır. Yukarıda
sayılan kurumların özellik ile Belediyelerin İktisadi İşletmelerinde böyle bir yasağın
kaldırılması politik sonuçlar doğuracaktır. Ancak; söz konusu kurumlarda
Deneticiliğin, Bilirkişiliğin ve Tasfiye memurluğunun meslek mensuplarınca ifa edilmesi
yerinde bir değişikliktir.
B)-İLAVE EDİLMESİNİ İSTEDİĞİMİZ MADDELER:
1- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu:
31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 92. Maddesi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.
Yıllık Beyannamenin Verilmesi
Madde 92 –Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından otuzuncu
günü akşamına kadar , gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret
olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından yirmiyedinci günü akşamına kadar ,
tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi
muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa
işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi
dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden
15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 98. Maddesinin (a) fıkrası
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir
Muhtasar Beyanname
a) Verilme Zamanı
Madde 98 –94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde
yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri
vergileri ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı
yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen
mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.
Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait
vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.
Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet
erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94'üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili
muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her

ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmibeşinci günü akşamına kadar
verebilirler.
31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer Madde 120’nin ikinci
ve üçüncü fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir
Geçici Vergi
Mükerrer Madde 120 –Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile
serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu
Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar
ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili
hesap döneminin altışar aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik
görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103
üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler.
Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden
tespit edilebilir
Bakanlar Kurulu geçici vergi dönemlerini üç aya indirmeye, geçici verginin beyan süresini üç
aylık dönemi izleyen ikinci ayın onaltıncı , ödeme süresi ise onyedinci günü akşamı olarak
belirlemeye yetkilidir.
Hesaplanan geçici vergi, dönemi izleyen ikinci ayın onaltıncı günü akşamına kadar bağlı
olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem
içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan
tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.
2- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu:
13/06/2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun14. maddesinin (3). Fıkrası
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir
Beyan esası
MADDE 14(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın
birinci gününden yirmisekizinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesine verilir.

3- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu:
25/0610/1984 tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 41.maddesinin 1. ve
4. Fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir
Beyanname Verme Zamanı
Madde 41 - 1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer
Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmibeşinci günü
akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
4. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen
ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar verilir.
Değişikliklerin ortak gerekçesi:
Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi ile tahakkuk fişinin bankalara yansıması anında
yapılabilmektedir. Bu durumda madde metninin daha önceki zamanlarda değiştirilmesinin
gerekçesi ortadan kalkmıştır.
Yapılan düzenleme ile 3568 Sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının işlerinin
yoğunluğu nedeni ile her beyan döneminde muhasebe örgütlerinin Maliye Bakanlığına süre
uzatılması konusundaki yetkisinin kullanılmasının talep edilmesi önlenmiştir.

