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İstanbul, 09.11.2022  

DUYURU 568 
   

Konu: 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk. 

 

09.11.2022 Tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “77420 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

ile çalışma hayatı ve diğer kimi konularda çalışanları ve işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu düzenlemelerden önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. İşyerinde Yemek Verilmeyen Hallerde Çalışanlara Belli Tutarı Aşmayan Nakit 

Ödemeler Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu (Yürürlük:01.12.2022) 

 

 Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca işverenlerce, 

işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek 

bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisi istisnası kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı 

aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.  

 

2. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerde 

Çalışan Hizmet Erbabına Ödenecek Ücretler Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu 

(Yürürlük:01.12.2022) 

 

 Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Yurt dışında yapılan 

inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki 

çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir 

vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.  

 

3. Sermaye Azaltımı Halinde Vergilendirmeye İlişkin Düzenleme Yapıldı (Yürürlük: 

Yayım tarihinde) 

 

Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 32/B maddesi 

ile sermaye azaltımında vergilendirme konusuna açıklık getirilmiştir. 

 

“Sermaye azaltımında vergileme 

MADDE 32/B- (1) Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, 

sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye 

azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer 

unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye 

unsurları tespit olunur. Söz konusu oranın tespitinde; 

a) Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye 

hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana merkeze 

aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin, 

b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi 

tutulacak öz sermaye kalemlerinin, 
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c) Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek 

olan ayni ve nakdî sermayenin 

toplam sermaye içindeki payları dikkate alınır. 

(2) Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye ekledikleri tarihten itibaren beş tam yıllık 

süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla birinci fıkranın 

(a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul edilir. 

(3) Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, 

sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilir. 

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı suretiyle 

tespit olunan sermaye unsurlarından; birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar kurumlar 

vergisine ve vergi kesintisine, (b) bendi kapsamında olanlar sadece vergi kesintisine tabi tutulur. 

Kurumlar vergisine ve vergi kesintisine tabi sermaye unsurlarında, kesinti matrahı hesaplanan 

kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olup, bu tutar üzerinden Kanunun 15 inci ve 30 

uncu maddeleri ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükmü kapsamında kesinti yapılır. 

(5) Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde 

azaltıma konu edilen sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre tespit edilir 

ancak bu tutarlar üzerinden dördüncü fıkra kapsamında vergi kesintisi yapılmaz. 

(6) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.” 

 

4. 30.06.2023 Tarihine  Kadar Çalışanlara Yapılacak Aylık 1.000 TL’yi Geçmeyen 

Yardımlar Gelir Vergisi ve Sigorta Priminden İstisna Tutuldu (Yürürlük: Yayım 

tarihinde) 

 

7420 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık 

olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına 

ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu 

tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi 

hesaplanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. 

 

5. Kur Korumalı Mevduata İlişkin İstisna Uygulaması İçin  TL’ye Dönüşüm Süresi 

2023 yılının Sonuna Uzatıldı 

 

Yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüştüren mükelleflerin elde etikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi 

istisnası uygulamasının, dönüşüm için 2022 yılı sonunda sona erecek olan uygulama süresi 2023 

yılının sonuna uzatılmıştır. 

 

6. Diğer Değişiklikler 

 

Değersiz alacak sayılabilecek tutarlar ile ilgili düzenleme: 7420 sayılı Kanunun geçici 

2. maddesi uyarınca 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 

ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına 

İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, 

borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi 

başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile 

bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış 

tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların 
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bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat 

ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu 

alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında alacak 

kabul edilir. 

 

Melek yatırımcı indirimine ilişkin düzenlemeler: Bilindiği üzere Gelir Vergisi 

Kanununun geçici 82. maddesi uyarınca 31/12/2022 tarihine kadar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı 

Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına 

giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl 

elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre 

hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından 

hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik 

programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel 

katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. Yine madde uyarınca yıllık indirim tutarı 

1.000.000 TL’yi aşamaz.  

7420 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmek 

üzere maddenin uygulanma süresi 31.12.2027 tarihine uzatılmış, 1.000.000 TL’lik azami indirim 

tutarı da 2.500.000 TL’ye çıkarılmıştır.  

 

Gerçek kişilerin elektrik enerjisi satışlarında gelir vergisinden muafiyeti için azami kw 

sınırı yükseltildi: Gelir Vergisi Kanununun yürürlükte olan 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(9) numaralı bendi uyarınca, yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde istifade etme hedefi 

doğrultusunda elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, sahibi oldukları veya 

kiraladıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız 

yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 25 kW (25 kW dahil) olan, elektrik üretim tesisinden 

ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, gelir vergisinden 

muaf esnaf kapsamındadır. Günümüzde, özellikle çevresel etkiler dikkate alındığında, enerji 

ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması artık bir tercihten ziyade zorunluluk 

haline gelmiştir. Bu amaçla sahibi olunan veya kiralanan konutlarda halen 25 kW’lık sınır dahilinde 

sağlanmış olan teşvikin sınırı 50 kW olarak yeniden belirlenmiştir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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