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T2022/1 İhracat Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığını bazı tarım ürünlerinin ihracatında
gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya (kısıtlama yapmaya)
yetkili kılan 2022/1 sayılı Tebliğ 8 Mart 2023 tarih ve 32126 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2023/5 sayılı Tebliğ ile yürürlükten
kaldırıldı.

 
 Domates İhracatını Yasaklama Kararı Kaldırıldı

Tarım Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2023 tarihine kadar domates
ihracatına getirilen kısıtlama kararı iptal edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatlardaki artış ve depremin etkisini
gerekçe göstererek domates ihracatını 14 Nisan 2023’e kadar
kısıtlamıştı. “Gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması”
gerekçesine dayandırılan karar Bakanlık tarafından iptal edildi. Tarım
ve Orman Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü, domateste ihracat yasağının kaldırıldığına
ilişkin yazıyla 81 İl Tarım Orman Müdürlüğü ve tüm Zirai Karantina
Müdürlüklerini bilgilendirdi.

Ekonom�ye Da�r Öne 
Çıkan Güncel B�lg�ler

Sayı |02

www.atolye1886.com.tr    atolye1886 



atolye1886 

20 Tarım Ürününde Bakanlık İzni Gerekliliği Kaldırıldı
 
Bazı tarım ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan
izin alınmasını öngören 2022/1 Sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. 27
Ocak 2022’de yayımlanan 2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin
İhracatına İlişkin Tebliğ domates, patates, kuru soğan, sarımsak,
fasulye, patlıcan, zeytin, portakal, limon, yumurta ve tereyağının da
bulunduğu 27 GTİP altında yer alan 20 tarım ürününü içeriyordu. Söz
konusu ürünlerin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığına
düzenleme yapma yetkisi veren tebliğ daha sonra 21 Nisan ve 22
Aralık tarihlerinde değiştirilerek hem kapsamı genişletilmiş hem de
yürürlük tarihi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştı.
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İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/9)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Madde 1- 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2020/9)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, 43.03 gümrük tarife
pozisyonu altında sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, bir özet
beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt
25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma
uygulamasına tabi değildir.”
Madde 2- Aynı Tebliğin Ek 1’inde yer alan “3926.20.00.00.11”
gümrük tarife istatistik pozisyonu “3926.20.00.00.12” olarak
değiştirilmiştir.
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Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrah Düzenlemesi 

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı limitlerinde
düzenlemeye gidildi. Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi
matrahında düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan
karara göre, elektrik motorlu araçların matrah limitleri
arttırıldı. Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan ve
vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişen araçlarda matrah
700 bin TL'de 1,25 milyon çıkarılırken motor gücü 160 kilovatı
aşan ve vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında değişen elektrikli
araçlarda ise matrah 750 bin TL'den 1,35 milyon TL'ye
yükseltildi.
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Bitkisel Yağların Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Yüklerin
Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik, deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin
güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer
taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve deniz yoluyla
taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına yönelik usul ve
esasları düzenliyor. Değişiklikle Dökme Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan
Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında Uluslararası Kodu
kapsamındaki yüklerle ilgili düzelemeye gidildi. Asfalt ürünleri hariç
olmak üzere "emniyet (safety)-S" ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı
dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemiyor. Bu yükler,
ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara
tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak
elleçlenebiliyor. Söz konusu düzenlemenin istisnasına asfalt ürünlerinin
yanında "bitkisel yağlar" da eklendi.
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Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

Deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla 2022 yılı
için 22 bin civarında şirketi kapsayan ek Kurumlar Vergisi
getirildi. Yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan
vergi indirimleri de ek vergiye tabi olacak. Yapılan
düzenlemeye göre, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından
2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinde
gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu
yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli Kurumlar
Vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile
ilişkilendirilmeksizin yüzde 10, yurtdışından elde edilen
kazançlar için de yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi
alınacak.
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2022 Yılı İçin de Matrah Artırımı Getirildi

Kamuya olan borçları yeniden yapılandıracak yasa teklifi Meclis’te
kabul edildi. Teklife eklenen yeni bir madde ile 2022 yılı için de matrah
artırımı getirildi. 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 25
oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılacak. Ayrıca
tartışma yaratan deprem nedeniyle şirketlere getirilecek ek vergi
maddesinde de son dakikada değişikliğe gidildi.

2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden
işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço
esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin
liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az
olamayacak.
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Matrah Artırımına Damga Vergisi

Yapılandırma kanun teklifinde yer alan matrah ve vergi artırımını
düzenleyen madde de değişikliğe gidildi. Buna göre, matrah ve vergi
artırımı nedeniyle verilen beyannamelerden 1000 TL damga vergisi
alınacak, bu vergi bu vergi indirim hesaplanmasında dikkate
alınmayacak. Kabul edilen diğer bir önergeyle yapılandırmaya başvuru
süresi 30 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine, ilk taksit
ödeme süresi ise 30 Haziran 2023 tarihine kaydırıldı.

Ayrıca, mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki dairelere borçlu olanlar,
mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar başvuracak
ve ödemelerini bu süreyi takip eden aydan başlamak üzere belirtilen
süre ve şekilde yapacak.
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Çin'den Elektrikli Taşıt İthaline Ek Gümrük Vergisi

Çin'den ithal edilen elektrik taşıtlar için yüzde 40 ek gümrük
vergisi uygulanacak. Çin'den ithal edilen elektrik
motorundan tahrikli taşıtlara ek vergi getirildi. Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren konuya ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ilgili gümrük tarife istatistik
pozisyonunda sınıflandırılan sadece elektrik motorundan
tahrikli diğer taşıtlardan Çin menşeli olanlarının ithalatında
yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrah Düzenlemesi 

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı limitlerinde
düzenlemeye gidildi. Elektrikli araçlarda Özel Tüketim
Vergisi matrahında düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de
yayımlanan karara göre, elektrik motorlu araçların matrah
limitleri arttırıldı. Buna göre, motor gücü 160 kilovatı
aşmayan ve vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişen
araçlarda matrah 700 bin TL'de 1,25 milyon çıkarılırken
motor gücü 160 kilovatı aşan ve vergi oranı yüzde 50 ila 60
arasında değişen elektrikli araçlarda ise matrah 750 bin
TL'den 1,35 milyon TL'ye yükseltildi.
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Noterlik Ücretleri İkiye Katlandı 

Resmi Gazete'de yayımlanan tarife ile noterlik ücretleri yüzde
100 oranında artırıldı. 
8 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı
noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz
sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin
binde 1'i oranında ücret alırken bu ücret 500 TL'den az, 4 bin
TL'den fazla olamayacak. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden
harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında
tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye,
vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91
TL'den 783,82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı
ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait
kâğıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71
TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı
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