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İstanbul, 20.08.2004 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında 
bazı değişiklikler yapılmış olup, genel hatları ile aşağıda açıklanmıştır. 

I- VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 
 
 
• VUK’nun “Mühlet Verme” başlıklı 17. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile yapılan 
değişiklik: 
 
Maliye Bakanlığının zor durumda olan ve bu sebeple de vergi ödevlerini zamanında yerine 
getiremeyenlere ek süre verme konusundaki yetkisi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Maliye 
Bakanlığınca vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, 
kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere mühlet 
verilebilecektir. Öte yandan Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline 
devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla 
yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilecektir. 
 
• VUK’nun “Beyannamelerin Elektronik Ortamda Verilmesi” başlıklı 28. maddesinde, 5228 Sayılı 
Kanun’un 3. maddesi ile yapılan değişiklik: 
 
Beyannamenin posta ile olduğu gibi elektronik ortamda da gönderilebilmesine olanak tanıyan yasal 
düzenleme yapılmıştır. Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik 
ortamda düzenlenecek ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği 
yerine geçecek olup, bu hususa ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. 
 
• VUK’nun “İşi Bırakma” başlıklı 160. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 6. maddesi ile yapılan 
değişiklik: 
 
Yapılan düzenleme ile ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge 
düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen 
rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi 
halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış sayılacak ve 
mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilecektir. 
 
• VUK’nun “Yasal Kayıtların Türkçe Tutulma Zorunluluğu” başlıklı 215. maddesinde, 5228 Sayılı 
Kanun’un 7. maddesi ile yapılan değişiklik: 
 
Yapılan düzenleme ile mükelleflere Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt 
yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik 
ettirilecek diğer defterlere de yapılabilecektir. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, 
yabancı para birimine göre de düzenlenebilecektir. Ayrıca ödenmiş sermayesi en az 100 milyon ABD 
Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az % 40'ı ikametgâhı, kanunî 
ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında 
başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilecektir. 
 
• VUK’nun “Enflasyon Düzeltmesi” başlıklı Mük. 298. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 9’uncu 
ve 60/1-a  maddesi ile yapılan değişiklik: 
 
5228 sayılı Kanun ile VUK’nun Mük 298’nci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 2004 
yılı düzeltme işlemlerinde; 
 
- Reel olmayan finansman maliyetinin tespitinde; her türlü borçlanmada, borç tutarlarına (yabancı para 
üzerinden borçlanmalarda düzeltme tarihi yerine borcun alındığı tarihteki TL karşılıkları üzerinden 
hesaplanan borç miktarından hareket edilmesi gerekecektir. 
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- Özsermaye hesaplarına ilişkin enflasyon farkları geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilecek ya da 
sermayeye eklenebilecektir. 
 
- Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflere 
gerçekleşen enflasyon oranlarına bakılmaksızın sürekli olarak enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu 
getirilmiştir. 
 
VUK’nun Mük. 298/A-4’ncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, borsada kayıtlı olan 
hisse senetlerinin düzeltilmesinde de diğerlerinde olduğu gibi borsa rayici yerine, alış bedeli esas 
alınacaktır. 
 
• VUK’nun “Enflasyon Düzeltmesi” başlıklı Geçici 25. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 11. 
maddesi ile yapılan değişiklik: 
 
5228 sayılı Kanun ile VUK’nun Geçici 25’inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 2003 
yılı düzeltme işlemlerinde, 
 
- Reel olmayan finansman maliyetinin tevsik edilebilir olması halinde de maliyet bedeline dahil edilen 
finansman giderlerinin reel olmayan kısımları; toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait TEFE 
artış oranının dönem ortalama ticarî kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda belirlenen oranlar 
uygulanmak suretiyle bulunabilecektir. Bu yöntemde amortisman süresi bitmemiş olan kıymetlere 
ilişkin maliyet veya alış bedelinden düşülen reel olmayan finansman maliyetinden amortisman 
ayrılmamış tutar, 2004 ve sonraki dönemlerde, beş yılda ve eşit taksitte dönem kazancının tespitinde 
gider olarak dikkate alınacaktır. 
 
Bilindiği üzere, VUK’nun Geçici 25’nci maddesi uyarınca düzeltilen kalemlerin elden çıkarılması halinde, 
bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet bedeli sayılmaktadır. Ancak 5228 sayılı Kanun ile 
yapılan değişlik sonucunda , amortismana tâbi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir 
bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değerle düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, 
gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınamayacaktır. 
 
• VUK’nun “Özel Usulsüzlük Cezası” başlıklı 355. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 10. maddesi 
ile yapılan değişiklik: 
 
Yapılan değişiklik ile VUK’nun mükerrer 355’nci maddesine, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri 
finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere 
işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi hükmü eklenmiş olup, bankacılık 
sistemi dışında yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri daha ağır bir şekilde cezalandırılması 
amaçlanmaktadır. ( Yürürlük Tarihi 03.08.2004 ) 
 
• VUK’nun 353/5 ve Mük. 354’ncü maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 60/1-b,c maddeleri ile 
yapılan değişiklikler: 
 
Yapılan düzenleme ile ‘İşyeri Kapatma Cezası’ ile bu fiile ilişkin özel usulsüzlük cezası kaldırılmıştır. 
 
• VUK’nunda Yapılan Diğer Değişiklikler (5228 Sayılı Kanun’un 59/1-b,d maddeleri ile yapılan 
değişiklikler) : 
 
- VUK’nun 281 ve 285’nci maddeleri ile yapılan düzenlemelere göre, mevduat veya kredi 
sözleşmelerine dayalı olan alacak ve borçlar dolayısıyla değerleme günü itibariyle hesaplanacak 
faizlerinin gelir ve gider hesaplarına intikal ettirilmesi sağlanmıştır. Bu itibarla özellikle vadeli mevduat 
hesapları ile bu nitelikteki repo ve diğer faiz gelirlerinin değerleme günü itibariyle işlemiş tutarlarının 
hesaplanarak gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme 01.01.2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. ( Yürürlük Tarihi 01.01.2004 ). 
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- VUK’nun 315 maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, hali hazırda amortisman oranı 328 no.lu VUK 
Genel Tebliği uyarınca % 25’in üzerinde olan iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman oranlarının ‘Azalan 
Bakiye Usulü’nde % 50’yi geçmemesi öngörülmektedir. (Yürürlük Tarihi 01.01.2004 ). 
 
 
II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 
 
• KDVK’nun 13/b bendinde,  5228 Sayılı Kanun’un 14. maddesi ile yapılan değişiklik : 

5228 sayılı Kanun ile Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler 
kısmi istisnadan tam istisna kapsamına alınmıştır. (Yürürlük Tarihi 01.08.2004 ) 

• KDVK’nun 13/c,f,e bendlerinde,  5228 Sayılı Kanun’un 14. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
 
Yapılan düzenleme ile aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler KDV’nden istisna edilmiştir. 
 
- Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile bu faaliyetleri 
yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler, (Yürürlük Tarihi 01.01.2004 ). 
 
- Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya 
yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri, (Yürürlük 
Tarihi 01.08.2004 ). 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, 
panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat 
ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve 
modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca 
onaylanan teslim ve hizmetler. (Yürürlük Tarihi 01.08.2004 ). 

• KDVK’nun 17/ 2-4. bendelerinde ,  5228 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
 
Yapılan düzenleme ile aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler KDV’nden istisna edilmiştir. 
 
- Üniversite ve yüksekokullar ile 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullar 
tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10'unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve 
öğretim hizmetleri, (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 
 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve 
kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak 
kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri 
hariç), (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 
 
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve benzeri 
oyunların tertiplenmesi veya oynanması, 
 
- Kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) ile hurda 
metalden elde edilen külçelerin teslimi, (Yürürlük Tarihi 01.08.2004) 
 
- Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun 
devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) 
teslimi, (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 
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- Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; 
ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile 
vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin 
kiralanması, (Yürürlük Tarihi 01.01.2004) 
 
- Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak 
hakkı tesisi işlemi. (Yürürlük Tarihi 01.08.2004) 
 
• KDVK’nun 30. maddesinde,  5228 Sayılı Kanun’un 17. maddesi ile yapılan değişiklikler : 

Yapılan düzenleme ile deprem, sel felaketinde olduğu gibi Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir 
sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallara ait KDV indirim konusu yapılabilecektir. 
(Yürürlük Tarihi 01.12.2003) 

• KDVK’nun Geçici 19. maddesinde,  5228 Sayılı Kanun’un 19. maddesi ile yapılan değişiklikler : 

Yapılan düzenleme ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de 
gerçekleştirilecek toplantıları düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplantılara 
katılan yabancı heyetlerin konaklamaları ve bunlara görevlerinin ifası kapsamında yapılacak teslim ve 
hizmetler 31.12.2005 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (Yürürlük Tarihi 
01.06.2004) 

• KDVK’nunda Yapılan Diğer Değişiklikler ( 5228 Sayılı Kanun’un 59/2-b ve 60/2. maddeleri ile 
yapılan değişiklikler) : 

- Yapılan düzenleme ile ihraç kaydıyla mal teslimlerinde iade edilecek KDV’nin hesaplanmasında ihraç 
edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta 
meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutarı aşamayacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

 
- Yapılan düzenleme ile teslimleri kısmı istisna hükümlerine göre KDV’nden istisna olan mal ve 
hizmetlerin ihracında da tam istisna kapsamındaki işlemlerde olduğu gibi ihraç edilen mal ve hizmetin 
bünyesine giren ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 
 
 
III- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 
 
• GVK’nun 20. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 27. maddesi ile yapılan değişiklikler: 
 
5228 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim 
özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden 
istisna edilmiş olup, istisna uygulaması okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 
başlayacaktır. (Yürürlük Tarihi 01.01.2004) 
 
• GVK’nun 89. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 28. maddesi ile yapılan değişiklikler: 
 
Yapılan düzenleme ile 89’ncu maddesinde yer alan bağış ve yardım hükümleri yeniden düzenlenerek, 
sosyal amaçlı bağış ve yardımların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre; 
 
- Kamu kurum ve kuruluşları ile bu nitelikteki diğer kurumlara bağışlanan, çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, bunların inşaası ya da faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri amacıyla yapılan ayni ve nakdi nitelikteki bağış ve yardımların tamamı, 
 
- Kamu kurum ve kuruluşları ile bu nitelikteki diğer kurumlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili harcamalar ile bu 
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faaliyetler dolayısıyla yapılan bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilecektir. 
(Yürürlük Tarihi 31.07.2004 ) 

Yapılan düzenleme ile gelir vergisi mükelleflerine ar – ge indirimi getirilmiştir. Bunun karşılığında ar ge 
harcamalarını aşmamak üzere, hesaplanan gelir vergisinin % 20’lik kısmının 3 yıl süreyle ertelenmesine 
ilişkin yasal düzenleme de yürürlükten kaldırılmıştır.  

Buna göre, Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak "Ar-Ge 
indirimi" gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 

• GVK’nun 94. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 29. maddesi ile yapılan değişiklikler: 

Yapılan düzenleme ile ‘Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı 
dernekler tahvil ve mevduat faiz gelirleri ile finans kurumları kar payı gelirleri ve repo gelirleri 
üzerinden, GVK’nun 94’ncü maddesine göre yapılan tevkifat uygulamasının dışına çıkartılmıştır. 
(Yürürlük Tarihi 01.01.2005). 

• GVK’nunda Yapılan Diğer Değişiklikler (5228 Sayılı Kanun’un 59/3-a maddesi ile yapılan 
değişiklikler : 

Yapılan düzenleme ile ekonomik ömrü beş yıldan uzun olan özel maliyet bedelleri yatırım indirimi 
kapsamına alınmıştır. (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 

IV- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 
 
• KVK’nun 8. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 30. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
 
5228 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. 
 
- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin 
işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının 
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. ( Yürürlük Tarihi 01.01.2004 ) 
 
- Yurt dışında faaliyet gösteren anonim yada limited şirket mahiyetindeki şirketlerden ya da bu 
şirketlere iştirak eden Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen yurt dışı kazançlar; yurt 
dışında asgari % 20 oranında vergilendirilmesi ve Türkiye’ye transfer edilmesi durumunda kurumlar 
vergisinden istisna edilecektir. 
 
• KVK’nun 14/6. bendinde, 5228 Sayılı Kanun’un 31. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
 
Yapılan düzenleme ile gelir vergisi mükelleflerine olduğu gibi kurumlar vergisi mükelleflerine de ar – ge 
indirimi getirilmiştir. Bunun karşılığında ar ge harcamalarını aşmamak üzere, hesaplanan kurumlar 
vergisinin % 20’lik kısmının 3 yıl süreyle ertelenmesine ilişkin yasal düzenleme de yürürlükten 
kaldırılmıştır. Buna göre, 

Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına 
yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi" 
kurum kazancından indirilebilecektir. (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 

• KVK’nun Mük. 14. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
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Yapılan düzenleme ile KVK’nun 14/6’ncı maddesinde yer alan bağış ve yardım hükümleri ile 14/7’nci 
maddesinde yer alan geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından indirilmesine ilişkin hükümler yeni bir 
madde altında ‘Mükerrer 14’ncü’ madde de toplanmıştır. Buna göre; geçmiş yıl zararlarının 
mahsubunda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, sosyal amaçlı bağış ve yardımların kapsamı 
genişletilmiştir. Buna göre; 
 
- Kamu kurum ve kuruluşları ile bu nitelikteki diğer kurumlara bağışlanan, çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, bunların inşaası ya da faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri amacıyla yapılan ayni ve nakdi nitelikteki bağış ve yardımların tamamı, 
 
- Kamu kurum ve kuruluşları ile bu nitelikteki diğer kurumlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili harcamalar ile bu 
faaliyetler dolayısıyla yapılan bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir. 
(Yürürlük Tarihi 31.07.2004 ) 
 
• KVK’nunda Yapılan Diğer Değişiklikler (5228 Sayılı Kanun’un 59/16. maddesi ile yapılan 
değişiklikler) : 
 
Yapılan düzenleme ile tam mükellef sermaye şirketlerinin yanısıra bu mahiyetteki yabancı kurumların 
Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin de KVK’nun 38’nci maddesine göre bölünme ve hisse 
değişimine ilişkin düzenlemelere göre bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini mevcut ya da yeni 
kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak koyabilmelerine imkan getirilmiştir. 
 
V- DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 
 
• DVK’nun 1. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 59/4-a. bendi ile yapılan değişiklikler : 
 
Yapılan düzenleme ile elektronik ortamda kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri 
şeklinde oluşturulan belgeler de damga vergisinin kapsamına alınmıştır. (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 
 
• DVK’nun 23. maddesinde, 5228 Sayılı Kanun’un 59/4-b. bendi ile yapılan değişiklikler:  
 
Yapılan düzenleme ile istihkaktan kesinti suretiyle ödenen damga vergisinin ödeme zamanı her ayın 
26’sı olarak değiştirilerek, muhtasar beyannamede beyan edilen ücret kesintileri üzerinden hesaplanan 
damga vergisinin ödeme zamanı da muhtasar beyanname ile uygun hale getirilmiştir. (Yürürlük Tarihi 
31.07.2004) 
 
• DVK’nunda Yapılan Diğer Değişiklikler (5228 Sayılı Kanun’un 36, 59/4-d maddeleri ile yapılan 
değişiklikler) : 
 
- Yapılan düzenleme ile DVK’na ekli 1 sayılı Tablonun IV – 2 bölümüne göre ‘Beyannameler’ üzerinden 
alınan maktu damga vergilerinin, düzenlenen beyannamelerin sadece bir nüshası için söz konusu 
olması sağlanmıştır. 
 
- Yapılan düzenleme ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye arttırımlarına ve süre        
uzatımlarına ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. (Yürürlük Tarihi 31.07.2004) 
 
 
VI- DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 
 
• 4842 Sayılı Kanun ile ilgili olarak 5228 Sayılı Kanun’un 40. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
 
Bilindiği üzere, 4842 sayılı Kanun ile fon payı kaldırılmış ve 2003 yılı içerisinde kesinti yoluyla ödenen 
vergiler üzerinden hesaplanan fon payları da mükelleflere iade edilmemiş idi. Yapılan düzenleme ile 
mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylarının 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen 
gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 
10’u aşan kısmı 2004 yılında gider olarak dikkate alınabilecektir. 
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• 5084 Sayılı Kanun ile ilgili olarak 5228 Sayılı Kanun’un 54. maddesi ile yapılan değişiklikler : 
 
Bilindiği üzere, 5084 sayılı Kanun uyarınca, bu kanunda sayılan illerde en az on kişilik istihdam öngören 
yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, hazine arazilerinin mülkiyetleri bedelsiz olarak 
verilebilmektedir. Yapılan düzenleme ile‚ üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi ve 
arsaların mülkiyetlerinin de bedelsiz olarak yatırımcılara verilmesi sağlanmaktadır. (Yürürlük Tarihi 
31.07.2004) 
 
• 4811 Sayılı Kanun ile ilgili olarak 5228 Sayılı Kanun’un 59/6. bendi ile yapılan değişiklikler : 
 
- 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 18 inci maddesinde ibare değişikliği yapılmış, Geçici 4 üncü 
maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile de anılan Kanunun bazı maddelerine ilişkin ödeme süreleri 
30.09.2004 tarihine kadar uzatılmıştır. (Konuya ilişkin olarak 6 seri no.lu Vergi Barışı Kanunu Genel 
Tebliği 05.08.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 
- 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yapılan ibare değişikliği ile anılan Kanun kapsamında 
yapılandırılan ancak, Kanunda belirtilen taksit süreleri içerisinde ödenmemesi nedeniyle taksit 
tutarlarıyla birlikte tahsili gereken geç ödeme zammı oranı, 01.08.2004 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere % 10'dan % 5'e düşürülmüştür. 
 
Bilgilerinize sunulur. 
 
Saygılarımızla, 
 
A  R  K  A  N    &    E R G İ N  
ULUSLARARASI DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ 


