Kanun Numarası

5035

Başlığı

BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi

25/12/2003

Kabul Edildiği Birleşim

22.Dönem 2.Yasama Yılı 37.BirleĢim

Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi

26/12/2003

Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 02/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem

Onay

Resmi Gazete Tarihi

02/01/2004

Resmi Gazete Numarası

25334 (Mükerrer)

Diğer Bilgiler

Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları

Dönemi ve
Yasama Yılı

22/2

Esas Numarası 1/720

Başkanlığa
Geliş Tarihi

22/12/2003

Tasarının
Başlığı

Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarının Özeti Tasarıyla büyük ölçüde içinde bulunulan ekonomik koĢulların gerektirdiği bazı
düzenlemeleri yapmak veya mükelleflerin veya Devletin ihtiyaç duyduğu bazı iyileĢtirmeleri
sağlamak üzere hazıranmıĢtır.

Tasarının Son
Durumu

KANUNLAġTI

Komisyon Tipi Adı

Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem

Karar Tarihi

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 22/12/2003 25/12/2003 Raporunu Verdi 25/12/2003
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 316
Kanun Numarası:

5035
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KARŞI OY YAZISI
Tasarı, ekonomide zaman içinde meydana gelen geliĢmelere paralel olarak vergi
idaresinin ihtiyaç duyduğu çeĢitli düzenlemelerin karĢılanması, vergi sisteminde yer alan
bazı istisnaların süresinin uzatılması, geçici teĢvik düzenlemelerinden bir kısmının sürekli
hale getirilmesi yanında esas olarak konutlarda çevre temizlik vergisinin su faturalarıyla
birlikte tahsil edilmesi motorlu taĢıtlar vergisinde silindir hacmi esasına geçilmesi ve süresi
31.12.2003 tarihinde sona erecek olan özel iĢlem ve özel iletiĢim vergilerinin kalıcı hale
getirilmesi düzenlemelerini kapsamaktadır.
Tasarıya, aĢağıdaki hususlarda katılmıyoruz.
1. Fon payı da dahil olmak üzere % 33 olan Kurumlar Vergisi oranı daha önce
yapılan bir düzenlemeyle % 30'a indirilmiĢti. Tasarı ile 2004 yılı kazançları için bu oran
tekrar % 33'e çıkarılırken, 2004 yılında ödenecek geçici vergi tutarları da aynı orana
yükseltilmektedir. Düzenleme, kurumlarda vergi yükünü artıracak olması yanında çok kısa
bir süre önce indirilen vergi oranının tekrar yükseltilmesi gibi bir tutarsızlığı da ortaya
koymaktadır .
2. Tasarının 19 uncu maddesi ile getirilen düzenleme, avans oranının
belirtilmemesi ve avans oranının Bakanlar Kurulunca muhtemelen vergi iadesi oranından
düĢük olarak belirlenecek olması nedeniyle emeklilere yapılacak vergi iadesinin bir
kısmının emekliler tarafından gecikerek elde edilmesi sonucunu yaratabilecektir.
3. Motorlu TaĢıtlar Vergisinde silindir hacmi esasına geçiĢle birlikte düzenlenen
vergi tarifesi mevcut tarifeye kıyasla 2003 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 28,5’in
çok üzerinde bir artıĢı yansıtmaktadır. Motorlu TaĢıtlar Vergisinin 2004 yılı gelir tahmini
olan 1.635 trilyon liranın 2003 yılı motorlu taĢıtlar vergisi gelirine kıyasla artıĢ oranı yüzde
50’dir. Tasarıyla tarifede öngörülen artıĢ miktarı, enflasyon hedefinin ve yeniden
değerleme oranının üzerinde belirlenmek suretiyle 2003 yılında tahsil edilip de Anayasa
Mahkemesi Kararları uyarınca iade edilmesi gereken verginin iadesi sonucunda
karĢılaĢılacak gelir kaybını telafi edecek düzeydedir. Yeni bir sisteme geçilirken böyle bir
kaygıyla tarifenin olması gerekenden daha yüksek belirlenmesi hukuka uygun değildir.
Ayrıca basitlik adına getirilen düzenleme tarifedeki dilim sayısını artırmak suretiyle
basitlikten uzaklaĢmıĢtır.
4. Vergi sistemimizde geçici bir düzenleme olan ve uygulaması en son 58 inci
Hükümet tarafından 2003 yılı sonuna kadar uzatılan Özel ĠletiĢim Vergisi tasarı ile kapsamı
da geniĢletilmek suretiyle kalıcı hale getirilmektedir. Bütçe ihtiyaçları nedeniyle olağanüstü
dönem uygulaması olarak getirilen Özel ĠletiĢim Vergisinin kalıcı hale getirilmesi doğru
olmayıp vergi sisteminin dolaylı vergiler lehine geliĢmesine de yol açmaktadır. Ayrıca bu
düzenleme programlarında haberleĢme üzerindeki vergi yükünü azaltacağız diyen
Hükümet'in vergi konusundaki yaklaĢımını göstermesi açısından da ilginçtir. Ayrıca
tasarıya göre cep telefonu aboneliği tesisi sırasında 20 milyon lira özel iletiĢim vergisi
alınmaktadır. Tasarının kamuoyuna sunulması sırasında yapılan açıklamalarda ise cep
telefonu tesisi sırasında alınan özel iletiĢim vergisi ve eğitime katkı payının kaldırıldığı
ifade edilmiĢti. Oysa alınan vergiler, miktarında küçük bir düĢüĢ olmakla birlikte özel
iletiĢim vergisi adı altında devam etmektedir.
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5. Yine geçici düzenlemeler olan Özel ĠĢlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı
kapsamındaki bazı kağıt ve iĢlemler Damga Vergisi ve Harçlar kapsamına alınmak
suretiyle daimi hale getirilmektedir. Düzenleme doğru olmadığı gibi Hükümetin iĢlem
vergilerinin kaldırılacağı yönündeki taahhüdü karĢısında özel iletiĢim vergisinde olduğu gibi
ilginç bir örnek oluĢturmaktadır.
6. Beyanname verme ve ödeme sürelerinin farklılaĢtırılması uygulamada
karıĢıklığa yol açacak niteliktedir.
7. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendinin ( c ) alt bendi yürürlükten kaldırılmak suretiyle dernek ve vakıfların
kendi gelirlerinden halen oranı (0 - sıfır) olmakla birlikte yapmaları gereken stopaj
müessesesi ortadan kaldırılmaktadır. Oranı sıfır olmakla birlikte çeĢitli nedenlerle ihtiyaç
duyulabilecek bir müessesenin kaldırılmasını doğru bulmuyoruz.
8. Devlet Ġç Borçlanma Senetlerinin (DĠBS) faiz gelirlerindeki istisnanın 2004 yılı
sonuna kadar ihraç edilen DĠBS’ni kapsayacak Ģekilde uzatılması vergide eĢitlik ilkesine
aykırıdır. Halen 2003 yılı gelirleri için bu istisnanın tutarı 315 milyar liraya ulaĢmaktadır.
Ayrıca 2001 yılının ekonomik Ģartları içerisinde getirilmiĢ olan bir düzenlemenin 2001 yılı
Ģartları ortadan kalktığından devam ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.
M. Akif Hamzaçebi
Trabzon

Yakup Kepenek
Ankara

Osman Kaptan
Antalya

Ali Kemal Deveciler
Balıkesir
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