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oDALARA 2o22l92 sAYıLı GENELGE

ilgi: TESK'in 1 1 / 1 1 /2022 lari^ ve 2022/ 1 0,1 sayılı genelgesi.

09.1 1 .2022 tarihli ve 32OO8 sayılı Resm i Gazetede yaylmlanan 7 420 sayılı Gelir Vergisi

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

ı Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1/9 uncu bendine göre,

sahibi olduklan veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurulu gücü 25 kW'a

kadar olan gÜneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelir elde edenler esnaf

muafllğından yararlanmaktadır.7240 say|Iltorba kanunla yapılan değişiklikle, bu gücün azami

sınırı 50 kW'a çıkarılmıştır.
. işverenlerce çalışanlara işyerinde yemek verilmeyen durumlarda yemek bedelinin

yemek çe[i olarak veriimesi suretiyle sağIanan menfaatin günlük 5,1 TL,sı gelir vergisinden

İstlsna idi. Yapılan değişikllkle, bu tutarın çalışanlara nakden ödenmesi halinde de istisnadan

yararlanılmasına imkan sağlanmıştır.- 
. Anapara velveyJtaksit ödeme tarihi 1/1o/2o22 tarihinden önce olup da; kullandığı

nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan

gerçek vJtiizel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan 9erçek kişilerin ve kredi

İıujterilerlnin karşİlıksız çıkan çek, protesto ediImlş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlanna

ilişkin 5a1 1 sayılı Kanunun ek,1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği

Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının

1/7 /2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandlrılması halinde, bu

kişilerle yapılan finansal işIemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate

alınmayacaktır
Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkarlara duyuru lması hususunda gereğini rica ederiz.
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