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İSMMMO, Gelir Vergisi Reformu’nun ciddi sıkıntılara yol açacağını belirtti

Arıkan: “Reform ’Kaos’a
Neden Olur!”
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dr. Yahya
Arıkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündeminde olan; Gelir Vergisi ile
Kurumlar Vergisi kanunlarının birleştirilmesiyle ilgili olarak 26 maddelik
değişiklik önerisinde bulundu. Arıkan, ‘Gelir Vergisi Reformu’nun uygulamada
çok ciddi sıkıntılara yol açacağını ifade ederek, sadece Gelir Vergisi Kanun’un
yeniden yazılmasının daha doğru olacağını, aksi halde bir kaos yaşanacağını
söyledi.
BASIN AÇIKLAMASI - Hükümetin gündeminde olan Gelir Vergisi Reformu

ilgili ‘Gelir Vergisi Tasarısı Değişiklik Önerisi’ hazırlayarak, TBMM Plan Bütçe
Komisyonu’nu ve siyasi partileri bilgilendirecek olan İSMMMO, 26 maddelik
öneride; vergiye gönüllü uyumun artırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin
hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi adaletinin pekiştirilmesini
amaçlıyor.
İSMMMO’da alanında uzman akademisyenlerden oluşturulan bir
Komisyon’la hazırlanan önerilerin önemine değinen İSMMMO Başkanı Dr.
Yahya Arıkan, zaman içersinde yasa metinlerinde yapılan ilave maddelerle
yasaların sistematiğinin bozulduğunu ve bütünlüklerinin kaybolduğunu, bu
nedenle bir reforma hemen her kesim tarafından ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Komisyonun taslak tasarı üzerinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın birleştirilmesi ile bir kaos yaşanacağı

sonucuna varıldığını belirten Arıkan, sadece Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden
yazılmasının daha doğru olacağını ifade etti.
Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi
uygulanmasının farklılıklar taşıdığını dile getiren Arıkan, “28 Avrupa Birliği ülkesi
içinden 16 tanesinde Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ayrıdır. 8
tanesinde tek kanun adı altında, farklı düzenlemeler yer alırken, sadece 4
ülkede tek kanun içindedir ve Türkiye’de gündemde olan yeni tasarı gibi,
konular iç içe ve birleşik vaziyette düzenlenmektedir.
Dolayısıyla artık dünyada ve Avrupa Birliği’nde birçok ülkede gelir ve
kurumlar vergisinin birleştirilmiş vaziyette tek bir kanunla düzenlendiği söylemi
doğru değildir” diye konuştu.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olduğunu ve Kıta Avrupa’sı hukuk
sisteminin dikkate alındığını hatırlatan Arıkan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
egemen olan vergi sistemi anlayışına uyumlu ve yapı itibariyle bu sisteme daha
yakın olması gerektiğini söyledi.
Gelir ve Kurumlar Vergilerinin nitelik olarak farklı olduğunu ve
birleştirmeye gidilmesinin uygun olmadığını sözlerine ekleyen Arıkan şöyle
devam etti: “Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin
hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi, vergi adaletinin pekiştirilmesi,
ancak bireysel kazançların vergi ağına alınması ile mümkündür.
Bu bağlamda da, Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını veya
yenilenmesini, bu nedenle de ekte sunduğumuz modelin değerlendirmeye
alınmasını, yapılacak değerlendirmede aşağıdaki önerilerinde dikkate alınarak
gerekli değişikliklerin yapılması, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ise bu günkü hali
ile yürürlükte kalmasını uygun olacağı görüşündeyiz.”

Taslak Tasarıda Yapılması
Gereken Değişiklik Önerileri
 Yıllara yaygın inşaat işlerinde faiz gelirlerinin beyan dönemi işin bittiği yıl
olarak düzeltilmelidir
 Özel inşaat işlerinin vergilendirilmesinde yapılan hatalar düzeltilmelidir

 Basit usule tabi olanların kayıtları bunların bağlı bulundukları meslek
odalarının oluşturdukları bürolarda tutulmalı ve bu bürolarda 3568 Sayılı
Kanun'a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun
çalıştırılmalıdır
 Ticari kazancın tespitinde uygulanan götürü gider hükmü yargı kararları
ile uyumlu hale getirilerek netleştirilmelidir
 Ticari ve mesleki kazancın tespitinde Özel İletişim Vergisinin indirimine
izin verilmelidir
 Ticari kazancın tespitinde eş ve çocuklara ödenen aylıkların indirimine izin
verilmelidir
 Taşınmaz satış kazancı istisnası serbest meslek erbabına da sağlanmalı ve
istisnaya getirilen kısıtlama kaldırılmalıdır
 Taşınmaz ve iştirak satışında KDV istisnası gerçek kişiler için de
getirilmelidir
 Serbest meslek erbabı açısından KDV’de vergiyi doğuran olay tahsilâta
bağlanmalıdır
 Serbest meslek kazanç sahipleri için de yüzde 25 götürü gider usulü
getirilmelidir
 Mesleki kazancın tespitinde aşağıda yazılı giderlerin indirimi açık olarak
düzenlenmelidir
 Serbest meslek kazancı istisnasına (telif kazançları istisnasına) getirilen
sınır kaldırılmalıdır
 Ücretin safi tutarının tespitinde yol ve giyim giderlerinin indirimine izin
verilmelidir
 Asgari ücretliden alınan gelir vergisi kaldırılmalıdır
 Stajyerlerin ücretlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden
istisna edilmelidir

 Ücretler için uygulanan indirimli tarife serbest meslek erbabı için de
uygulanmalıdır
 GMSİ’de götürü gider uygulamasına getirilen kısıtlama kaldırılmalıdır
 Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırmasında karşı kurum düzeltmesi
hükümleri netleştirilmelidir
 Yıllık gelirin beyannamede toplanması düzeltilmelidir. İhtiyari beyan
sistemi getirilmelidir
 Tek işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirinin
beyanı engellenmelidir
 Yıllık beyanname verme ve ödeme süreleri yeniden düzenlenmelidir
 Engellilik indirimi ticari kazanç sahipleri ile zirai kazanç sahiplerine de
tanınmalıdır
 Gerçek kişilerin sağlık ve eğitim harcamaları indirimine getirilen kısıtlama
kaldırılmalıdır
 Kanuna geçici madde eklenmeli ve 193 Sayılı Kanun tamamı ile
yürürlükten kaldırılmalıdır
 Gerçek kişilerin taşınmaz satışları ile hisse senedi satışları için kazanılmış
haklarının korunması gerekmektedir
 Kurumların taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasından
yararlanmaları açısından kazanılmış hakları korunmalıdır.
NOT: ÖNERİLERİN TAMAMINI EKTE SUNULAN RAPORDA GÖREBİLİRSİNİZ.
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