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Kurumlar Vergisi Tarihi
Kurumlar Vergisi Tarihi 1907’ye kadar dayanmaktadır.
✓ 1907’de Temettü Nizamnamesi
✓ 1914’te Temettü Vergisi
✓ 1926’da Kazanç Vergisi
✓ 1949’da Kurumlar Vergisi Kanunu ilk defa 1949’da
yapılan reformla kabul edilmiştir. (5422 sayılı kanun)
✓ 21.6.2006 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5520 sayılı
kanun ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 5422 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
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Tarihteki İlk Şirket ?
✓
✓
✓
✓

Kongo Gumi Corpartion, bir Japon Şirketidir.
Yaklaşık olarak 49 kuşak ve1438 yıldır faaliyetini sürdürmüştür.
Faaliyet konusu İnşaat tır.
578 yılında G. Kore’den Japonya’ya Göç eden Kongo Ailesi
tarafından kuruldu.
✓ İlk iş olarak bir Budist tapınağını onarmıştır.
✓ 2006 da ekonomik krize giren şirket Takamatsu Construction
tarafından satın alındı.
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İlk Türk Şirketi ?
✓
✓
✓
✓
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Hacı Bekir Lokumları Ve Akide Şekerleri
1777 Yılında Kurulmuş, 241 yıllık bir şirkettir.
Şirket Şu anda 5.Kuşak tarafından yönetilmektedir.
Yaşayan en eski Türk şirketidir.

İlk Türk Şirketleri ?
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ŞİRKET
Hacı Bekir Lokumları
İskender
Ziraat Bankası
Hafız Mustafa
Vefa Bozacısı
Karaköy Güllüoğlu
Kuru Kahveci Mehmet Efendi
Sabuncakis
Erden Gıda Sanayi
Komili
Çögenler Helvacılık
Cemilzade
Hacı Abdullah
Hacı Şakir
Teksima Tekstil

KURUCU
Hacı Bekir
Mehmetoğlu İskender Efendi
Mithat Paşa
İsmail Hakkızade
Hacı Sadık
Hacı Mehmet Güllü
Mehmet Efendi
İstiraki Sabuncakis
Mahir ve Kamil Kardeşler
Komili Hasan
Rasif Efendi
Şekerci Udi Cemil Bey
Abdullah Efendi
Hacı Ali
H. Mehmet Botsalı

KURULUŞ
1777
1860
1863
1864
1870
1871
1871
1874
1878
1878
1883
1883
1888
1889
1893

SUNUM PLANI
•

•
•
•

POŞET BEYANINDA, E-UYGULAMALARDA VE VERGİ MEVZUATINDA GÜNCEL
GELİŞMELER
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER
YILLARA SARİ İNŞAAT ONARMA İŞLERİNDE VERGİLENDİRME
BAŞLICA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
KURUMLAR VERGİSİNDE ZARAR MAHSUBU
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILAN BAŞLICA İNDİRİMLER
–
–
–
–

•

İştirak kazançları istisnası
Yurt dışı iştirak kazançları istisnası
Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası
Yurt dışı inşaat, onarım işlerinden sağlanan kazançlarda istisna
Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlara ilişkin istisna
Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin İstisna
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden elde Edilen Kazanç
İstisnası

Ar-Ge İndirimi
Sponsorluk Harcamaları
Bağış ve Yardımlar
Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan İndirim

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMLU MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

ELEKTRONİK UYGULAMALARA İLİŞKİN HATIRLATMALAR (MEVCUT
TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ)
• Eski nesil ÖKC’lere ilişkin bildirimler 01.01.2019 tarihinde başlayacak.
• MEVCUT DURUM: 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL
ve üzeri olan mükellefler 2019 hesap döneminde, e-defter tutmak ve
1/1/2019 tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek zorundadır.
• E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli
ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi
kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de
ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında
fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017
tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemektedirler.
• internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir tablosu
brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler,
31/12/2018 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını
tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına
geçmek zorundadırlar.

ELEKTRONİK UYGULAMALARA İLİŞKİN HATIRLATMALAR
• VUK TEBLİĞ TASLAĞI DÜZENLEMELERİ
• 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin
1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına ve 1.1.2020
tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına
• 2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise
ilgili yılı izleyen 2’nci yılın başından itibaren geçiş zorunluluğu
getirilmesi, öngörülmektedir.
• E-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti
kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL
FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve
e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmektedir.
• e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu
bulunan mükelleflere, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura
uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmektedir.
• e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce
aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların
vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz
konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak
sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak
düzenleme zorunluluğu getirilmektedir.

ELEKTRONİK UYGULAMALARA İLİŞKİN HATIRLATMALAR
• E-SEVK İRSALİYESİ: Mevcut durumda ihtiyari, tebliğ taslakları
uyarınca BAZI MÜKELLEFLER İÇİN 01.01.2019 tarihinden itibaren
zorunlu oluyor.
• E-MÜSTAHSİL MAKBUZU: Mevcut durumda ihtiyari, tebliğ
taslaklarında herhangi bir düzenleme yok.
• E-SERBEST MESLEK MAKBUZU: Mevcut durumda ihtiyari.
TASLAK DÜZENLEMELER UYARINCA;
• Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp,
mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir,
denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb.
adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
• a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar
1/7/2019 tarihine,
• b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine
başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın
sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil
olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu
belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri
zorunludur.

7153 SAYILI (VE 7166 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ)

“ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

10.12. 2018 tarihli ve 30621 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KÖTÜ HABER… POŞET BEYANNAMESİ GELDİ !!!
(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ)
• Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanuna ekli (1) sayılı listede yer
alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için
piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan söz konusu listede belirtilen
tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir.
• (1) SAYILI LİSTEDEKİ ÜRÜNLER
- Plastik poşet (15 Kr)
- Araç Lastikleri
- Akümülatörler
- Piller
- Madeni yağlar, bitkisel yağlar
- Elektronik eşyalar
- İlaçlar ve ambalaj malzemeleri

KÖTÜ HABER… POŞET BEYANNAMESİ GELDİ !!!
(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ)
• Ayrıntılar için bakınız…
TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (10.12.2018 TARİH VE 189-3)

https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2018/1892018.pdf
TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (03.01.2019 TARİH VE 2019/20)
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/87feae6b-56334f6d-8ac1-9eadcc3dc7c6/03-01-2019-20
TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (11.01.2019 TARİH VE 2019/28-3)
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/a5fc2309-96fb4a3b-8cb6-a38bac7bf3e1/ozel-sirkuler--poset-ucreti-konusunda-yeniusul-ve-esaslar-belirlendi
TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (22.02.2019 TARİH VE 2019/60-1)
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/666de269-784b4fd2-8d33-56300be0f48b/22-02-2019-60

KÖTÜ HABER… POŞET BEYANNAMESİ GELDİ !!!
(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ)
• 25.12.2018 tarihinde Çevre Bakanlığı internet sitesinde Plastik
Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
yayımlandı. 09.01.2019 tatihinde değiştirildi.
• Ayrıca yönetmelik yayımlanması gerekiyor.
• Kargo, kuru temizleme, lostra, eczane vb. hizmet satışına
yönelik poşetler kapsam dışı.
• 0.25 SATIŞ BEDELİ
• 15 kr. Katılım payı, çevre bakanlığına ödenecek.
• 0.039 kr. KDV
• 5 kr. Maliyet
• 4,961 kr. Çevre bakanlığına ödenecek.

KÖTÜ HABER… POŞET BEYANNAMESİ GELDİ !!!
(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ)
• Usul ve esaslar Md. 9
• «Satış noktaları tarafından yapılacak beyanlarda, temin edilen
firma bilgisi (yurt içi ve yurt dışı), temin edilen plastik poşet
adedi, ağırlığı, kalınlık, temin edilen plastik poşetin
maliyeti satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer
almalıdır.» !!!!
• Usul ve esaslar Md. 11
• (1) …beyan bilgi sistemi üzerinden yapılır…
• (2) …ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı bilgi sistemi
üzerinde hesaplanır…

7166 SAYILI KANUN DÜZENLEMELERİ (Çevre Kanunu’nun Ek 11. Maddesinin 2, 3 ve 4. fıkraları)
(Değişik fıkra:21/2/2019-7166/3 md.) Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği
tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının
süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan
edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya
eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar
genel bütçeye gelir kaydedilir.
(Ek fıkra:21/2/2019-7166/3 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme
sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.
(Ek fıkra:21/2/2019-7166/3 md.) Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama
girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları
itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin
şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye,
bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye,
bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın
görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

7166 SAYILI KANUN DÜZENLEMELERİ (Çevre Kanunu’na Eklenen geçici 4. madde)

Geçici Madde 4- (Ek:21/2/2019-7166/4 md.) Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca
2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019
tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri
kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.

POŞET BEYANNAMESİ ANGARYAYA
DÖNÜŞMESİN !!!
•
•
•
•

SMMM ÜCRET TARİFESİ
TABLO II
3/B DİĞER BEYANNAMELER
MUĞLA İÇİN 169 TL.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HATADAN DÖNÜLDÜ…
• a) Bu Kanun kapsamındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk
satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun
kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni
yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı
ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk
tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,
• c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen
yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim
Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı,
devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, ile bu bentlerde belirtilen
yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer
işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan,
veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu
işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, 10.12.2018/189-8 resmî
dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen
kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden İSTİSNADIR.

İkinci el oto ve taşınmaz alış satışlarında özel
matrah şekli belirlenmiştir.
• Bu Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü
maddesinde yapılan değişiklikle;
• ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli
belirlenmiştir. Buna göre, katma değer vergisi mükellefi
olmayanlardan
(mükellef
olanlardan
istisna
kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında
değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara
taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli
düşüldükten sonra kalan tutardır.
• Konuya ilişkin açıklamalar 19 seri KDV Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ’de yapılmıştır.
• Yürürlük tarihi: 01.06.2018

KDV VE ÖTV’DE İNDİRİME DEVAM
• 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
• -Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) uzatılmaktadır.
• -Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV
oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
• -Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) uzatılmıştır.
• -Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların
teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) uzatılmıştır.
• -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer
alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü
geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV
oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
uzatılmaktadır.
• -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar
ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi
30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
• -Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan
benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı
taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0
ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

İkinci el oto ve taşınmaz alış satışlarında % 18
oranında alışlarda % 18 oranında satma imkanı

• 22 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
845 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca motorlu
kara taşıtları ticareti ile uğraşanların yüzde 18
oranında aldıkları taşıtları % 18 satışına imkan
verilmiştir.
• Ayrıca alışta ödenen KDV’nin indirimi mümkün hale
gelmiştir. (KDV Genel Tebliğ Taslağı 26)

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen
katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.
• 7104 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrayla; değersiz hale gelen
alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer
vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim
konusu yapılmasına imkan tanınmıştır.
• Yürürlük tarihi: 01.01.2019

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen
katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.
• Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen
alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV KDVK’nun 30/e
bendi uyarınca indirim konusu yapılamayacaktır.
• (KDVK 30/e)
• Yürürlük tarihi: 01.01.2019

İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla
giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin
talep edilebileceği süre belirlenmiştir.
• Bu Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde
İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan
değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
katma değer vergisinin iadesinin talep
edilebileceği süre işlemin gerçekleştiği dönemi
izleyen ikinci takvim yılı sonu olarak belirlenmiştir.
• Yürürlük tarihi: 01.01.2019

Hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir.
• Bu Kanun’un 12 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun mülga 38 inci
maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.
• Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest
meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen
sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi
işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun
28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere,
Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak
suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile
ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.
• Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen
mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne
göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya
maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini
gelir olarak dikkate alırlar.
• Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden
çıkamazlar.
• Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla
belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına
almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir. (7144 sayılı Kanun ile değiştirilen hüküm)

• KDV’DE HASILAT ESASLI VERGİLEME
• Özel halk otobüsleri için hasılat esaslı KDV uygulaması gelmiştir. Oran
hasılatın % 1,5 u olarak uygulanacaktır. 23 nolu KDV G.T.
• Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen,
toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın
alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve
gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla
tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile
doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası
belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle
(sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu
taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer
alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına
uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.
• KONKORDATO ALACAKLARINA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMA
• 14.02.2019 tarih ve 112 nolu VUK Sirküleri ile geçici mühlet sürecinde
konkordato ilan eden şirketten alacaklar için şüpheli alacak karşılığı
ayrılabilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7161)
• Kur farklarının da KDV matrahının bir unsuru olduğu Kanun’a ekleniyor
(KDVK Md. 24/c).
• KONUYA İLİŞKİN KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN AÇIKLAMA
• Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği
işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku
bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur
farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir
unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
• Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği
tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura
düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin
yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle
KDV hesaplanır.
• Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur
farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek,
teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması
gerekmektedir.
• Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca
yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7161)
(KDV GT.25)
- Kur farkı KDV matrahına dahil edilmiştir. Bedelin döviz cinsinden veya dövize
endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi
doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine
ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir.
- Hesaplanan KDV’ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları ise matraha dahil
edilmeyecektir.

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ
TESPİTİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

GİDERLER
İndirilecek
Giderler
GVK md.
40
KVK md.
8

Diğer
Kanunlar

Kabul
Edilmeyen
Giderler
KVK md.
11
Diğer
Kanunlar

İSTİSNALAR
KVK md. 5
KVK md.
5/A

KVK md.
5/B
Diğer
Kanunlar

ZARAR
MAHSUBU

KVK md. 9

İNDİRİMLER
KDK md. 10
Diğer
Kanunlar

KURUM KAZANCININ
TESPİTİNDE GİDERLER

GVK’YA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER – md.40
• Kazancı elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel
giderler.
• Çalışanların yiyecek, giyecek, sigorta prim vb. giderleri.
• İşle ilgili zarar-ziyan ve tazminatlar.
• Seyahat ve ikamet giderleri.
• Taşıt giderleri.
• Ayni vergi, resim ve harçlar.
• Amortismanlar.
• İşveren sendikalarına ödenen aidatlar.
• Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları.
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
bağışlanan gıda maddeleri.
• Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim
programlarından faydalananlara, programı yürüten
işverenlerce fiilen ödenen tutarlar

KVK’YA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER – md.8
• Menkul kıymet ihraç giderleri,

• Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
• Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile
birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde
komandite ortağın kâr payı,
• Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında
ödenen kâr payları,
• Sigorta ve reasürans şirketlerince ayrılan teknik
karşılıklar.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYARINCA
KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER (md.11)
• Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan
faizler,
• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan
faiz, kur farkları ve benzeri giderler,
• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazançlar,
• Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan
yedek akçeler,
• Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para
cezaları ile vergi cezaları ve gecikme zamları,

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYARINCA
KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER - II
• Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından
doğan zararlar,

• İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan deniz ve hava
taşıtlarına ilişkin giderler ve amortismanlar,
• Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve
çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri,
• Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar,
• Alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan
ve reklâm giderleri.

GİDERLER
Vadesi gelmemiş kredi
faizlerinin durumu.

Emtia alımına bağlı olarak
doğan kur farkı ve kredi
faizlerinin durumu

Sabit kıymet alımına bağlı
olarak doğan kur farkı ve kredi
faizlerinin durumu

Hırsızlık, gasp vb. şekillerde
kaybedilen para ve malların
durumu

Çalınan mallar ile ilgili
Emtianın
işletme
Sabit satın
olarak,
kıymet
sözalınıp
konusu
alımına
stoklarına
girdiği
tarihe
bağlı olarak
malların
kıymeti
doğan
düşen
kredi
kadar
oluşan
kur
farklarının
Kredisi
borçları
faizi veolarak
emtia
kur
farklarının
maliyete intikal ettirilmesi
sabit
değerlendirilmesi
kıymetin
alındığı
ve
nedeniyle
değerleme
zorunludur.
Sonraki
dönemin
vergi
matrahı
sonuna
ile ilişki
kadar
gününe
kadar
oluşan
dönemlerde
ortaya
çıkacak
olan
kurulması
döneme
mümkün
isabet
kur farklarının
ise,
ilgilieden
kıst
döneme
ait
kısmın maliyete
değildir.
bulundukları
yıllarda gider
tahakkuk
etmiş
yazılması
veya
maliyete
eklenmesi
zorunludur.

ancak
ödememiş
intikal ettirilmesi
ihtiyaridir.
Çalınan mallar işletme
olan
faizler
gider
Sonraki
için
sermayede
dönemlere
vukua
Krediler
için
ödeneni
olarak
indirebilebilir.
isabet bir
gelen
eden
eksilmedir
kur faiz
farkıve
ve
ve

komisyon giderlerinden
faiz
Gelir
giderlerinin
Vergisi Kanunu’nun
ise gider
dönem sonu stoklarına pay
yazılması
88.
maddesi
veya
uyarınca
maliyete
verilmesi
zorunluluğu
eklenmesi
gider
ihtiyaridir.
dikkate
yoktur.olarak

alınamayacaktır.

GİDERLER
Motorlu Taşıtlar Vergisinin
durumu.

Fiili olarak ödenmemiş
sigorta primlerinin durumu.

Son kullanma tarihi geçen
malların durumu

Kıdem tazminatı
karşılıklarının durumu.

Kıdem tazminatı
karşılık giderlerinin
kurum kazancından
indirilmesi mümkün
değildir.

5510kullanma
sayılı
Sosyal
Sigortalar
ve
Son
tarihlerinin
Motorlu
Taşıtlar
Vergisi
Kanunu'nun
Genel
Sağlık
Sigortası
geçmesi
nedeniyle
14.
maddesinde;
ticarikullanılamaz
maksatla
Kanunu’nun
maddesine
kullanılan
uçak88.
vemalların,
helikopter
ile
duruma
gelen
gerekli
taşıt
kiralama
faaliyeti
ile
uğraşan
göre;
Kuruma
fiilen
başvuru
sonucunda
takdir
işletmelerin
bu
amaçla kiraya
komisyonu
tarafından
ödenmeyen
prim takdir
verdikleri taşıtlar hariç olmak üzere,
edilen
emsal bedeli
ile malların
tutarlarının,
vergisi
ve
bu
kanunun I vegelir
IV sayılı
maliyet
bedeli
arasındaki
tarifelerinde
yer
alan
taşıtlardan
kurumlar
vergisi
tutarınmotorlu
stok maliyetlerinden
alınan
taşıtlar
vergisi ve
uygulamasında
gider
indirilmesi
sonucuzamlarının,
kalan tutar
cezalar
ile gecikme
Gelir
yazılması
mümkün
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ve
Kurumlar
Vergileri matrahının
dönem
kazancının
tespitinde gider olarak kabul
tespitinde gider olarak
edilemeyeceği hüküm altına
Söz konusu
primler
dikkate
alınabilecektir.
alınmıştır.

Gerçekleşen ve kesin
olarak tutarı
saptanan kıdem
gecikmeli olarak
ödendiği
Dolayısıyla,
sadece
II sayılı
tazminatı
giderlerinin
takdirde
ilgili
oldukları
tarifede
yerise
alan
motorlu
Takdir
komisyonunca
emsal
ise
kurum
dönemde
değil,
taşıtlar
için
MTV gider
bedelin
sıfırödenen
olarak ödendiği
belirlenmesi
olarak
dikkate
dönemde
gider
olarak
durumunda
ise,alınabilmekte,
söz
konusu
kazancından
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indirilebileceği
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olarak
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YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT,
YURT DIŞINDA İNŞAAT, ONARMA, MONTAJ VE
TAŞIMACILIK İŞLERİNE YÖNELİK GÖTÜRÜ GİDER
İNDİRİMİ
İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj
ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri, yasada
belirtilen giderlere ilaveten bu faaliyetlerden
döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde
beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu
işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere
götürü olarak hesapladıkları giderleri de
indirebilirler.

YILLARA SARİ İNŞAAT ONARMA
İŞLERİNDE ÖZEL VERGİLENDİRME REJİMİ
• Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve
onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl
kesin olarak tespit edilir ve o yılın geliri sayılarak
ilgili yıl beyannamesinde gösterilir.
• Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde
her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini
ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterin
ayrı bir sayfalarında göstermeye mecburdurlar.

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM
İŞLERİNİN UNSURLARI
GVK Md. 42:
Bir işin «yıllara sari inşaat ve onarım işi» kapsamında
özel vergilendirme rejimine tabi olması için aşağıdaki
unsurların tamamının varlığı gerekir:
İş, inşaat veya onarım işi olmalıdır.
İş, birden fazla yıla yaygın olmalıdır.

İş, taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır.

İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer
teslimi öngörülmüş ise yerin teslim
edildiği tarih

Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan
işlerde; geçici kabulün yapıldığını
gösteren tutanağın idarece onaylandığı
tarih

Sözleşmede yer teslim tarihi
belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen
işin başlangıç tarihi

Geçici ve kesin kabul usulüne tabi
olmayan işlerde; işin fiilen
tamamlandığı tarih

Sözleşmede bunların hiçbiri
belirtilmemiş ise sözleşme tarihi

Veya, geçici ve kesin kabul usulüne tabi
olmayan işlerde; işin fiilen bırakıldığı
tarih

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE STOPAJ
(KESİNTİ = TEVKİFAT) UYGULAMASI
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3 üncü;
• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1-a (dar mükellef
kurumlara yapılan ödemeler için Md. 30/1-a) maddesi uyarınca;
birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan
kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri vergisi
kesintisine tabidir.

Başladığında Yıllara Sari Olmayıp, Çeşitli
Nedenlerle Sonradan Yıllara Sari Olan
İşlerde Vergi Kesintisi
• Ek süre ile ilgili kararın verildiği
tarihten,
• Ek süre verilmemiş olmakla
birlikte işin bitiminin ertesi yıla
taşması halinde ise, ertesi
takvim yılı başından,
itibaren ödenecek istihkak
(hakediş) bedelleri üzerinden
vergi kesintisi yapılması gerekir.
(18 sıra numaralı Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Tebliği)

Yıllara Sari İnşaat İşinde Geçici Kabul Tarihinden
Sonra Yapılacak Ödemelerden Vergi Kesintisi
Yapılıp Yapılmayacağı
• İşin bitim tarihini belirleyen geçici kabul
tutanağının onaylandığı tarihten sonra
yapılan işlere ilişkin hakediş ödemeleri
üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.
• Benzer şekilde, henüz iş başlamadan
yapılan ödemeler de vergi kesintisine tabi
değildir.

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE
GEÇİCİ VERGİ
• GVK 120. madde hükmüne göre; yıllara yaygın inşaat
faaliyetinde bulunan işletmeler geçici vergi
kapsamına dahil edilmemiştir.
• Dolayısıyla bu mükellefler yıllara sari işlerinden elde
ettikleri kazançlarını geçici vergi beyanlarına dahil
etmezler. (İş bitse de söz konusu işin geliri işin
bittiği geçici vergi döneminde değil, o yıla ait genel
beyan döneminde yapılır.)
• Geçici vergi döneminde kazanç beyan edilmediği
için, kazanca ait stopajların mahsubu da mümkün
değildir.

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDEN ELDE
EDİLEN KAZANCIN HESAPLANMASI
• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar,
iş devam ettiği müddetçe beyan edilmeyip, işin bittiği yılın
geliri olarak beyan edileceğinden, bu işlerden elde edilen
gelirin doğru olarak hesaplanması önem arz etmektedir.
• Bu nedenle, her bir işten elde edilen gelirin doğru
hesaplanması gerekir. Bu kapsamda, bir inşaat işi ile ilgili
hakedişin diğer işlerin gelirleri ile karıştırılmaması gerekir.

• Benzer şekilde bir işle ilgili maliyetlerin, diğer
işlerin maliyetleri ile karıştırılmaması gerekir.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE YILLARA SARİ
İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE MÜŞTEREK GENEL
GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI
• Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma
işlerinde veya bu işlerin diğer işler ile birlikte yapılması
halinde, ortak giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 43
üncü maddesinde yer alan hükme göre bütün işlere
dağıtılır.

• Söz konusu madde hükmüne göre; Yıl içinde birden
fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde,
her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait
harcamaların bir birine olan nispetlerine göre işlere
dağıtılır.

GİDERLERLE İLGİLİ
ÖZELLİKLİ KONULAR

Gayrimenkul Alımı İle İlgili Tapu Harcı,
Komisyon Vb. Giderlerin Durumu
Vergi Usul Kanunu'nun 270.
maddesinin son fıkrası hükmünde,
noter, mahkeme, kıymet takdiri,
komisyon ve tellaliye giderleri, emlak
alım ve taşıt alım vergilerini maliyet
bedeline ithal etmekle veya genel
giderler arasında göstermekte
mükellefler serbesttir denilmek
suretiyle bu giderlerin, Gelir ve
Kurumlar Vergisi matrahlarının
tespitinde gider olarak dikkate
alınabileceğine cevaz verilmiştir.

7143 Sayılı Kanun'un 16'ncı Maddesi Kapsamında Yapılan İmar
Barışına İstinaden Ödenen Kayıt Bedelinin, Taşınmazın Maliyetine
Eklenip Eklenemeyeceği Ya Da Gider Yazılıp Yazılmayacağı
Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde; şirketiniz adına kayıtlı
taşınmaz için 7143 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yararlanacağınız
imar barışına istinaden ödenecek olan kayıt bedelinin, taşınmazın iktisadi
kıymetini artıran giderler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu
taşınmazın maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmamış olması halinde,
maliyet bedeline dahil edilecek söz konusu tutarın taşınmazın kalan
amortisman süresine göre itfa edilmesi; taşınmazın amortisman süresinin
tamamlanmış olması halinde ise, maliyet bedeline eklenen söz konusu
tutarın taşınmaza ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranı dahilinde aktife
alındığı tarihten itibaren itfa edilmesi icap etmektedir.
•

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü’nün
25/12/2018 tarihli özelgesi.

Sözleşmesi feshedilen işçiler için hesaplanan
kıdem tazminatının bir kısmının, ileriki tarihte
ödenmesi için senet düzenlenmesi durumunda,
kıdem tazminatlarının ne zaman gider yazılacağı
Kıdem tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi
Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla
birlikte aynı maddenin 3 üncü bendi çerçevesinde kurum
kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için İş
Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve
hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması
gerekir. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem
tazminatının gider yazılması mümkün değildir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre senedin vade tarihinde
ödenecek kıdem tazminat tutarlarının, ödemenin yapıldığı
vade tarihi itibariyle kurum kazancının tespitinde indirim
konusu yapılması gerekmektedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23/02/2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-719 sayılı özelgesi

Şirket yöneticilerinin işin gereği yaptıkları ulaşım,
konaklama, yemek vs. harcamalarını kredi kartı ile
gerçekleştirmeleri durumunda, yapılan harcamaların
gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunun KVK ve
VUK açısından değerlendirilmesi
Buna göre, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek
gibi harcamalara ait giderlerin kurum kazancın tespitinde indirim
konusu yapılabilmesi için öncelikle söz konusu harcamaların, Vergi Usul
Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan belgelerden
biri ile tevsik edilmesi gerekecektir. Ayrıca, yurt dışı seyahatlerde
yapılan harcamalarının gider unsuru olarak dikkate alınabilmesi, söz
konusu harcamalar karşılığında yurtdışından alınan belgelerin, hizmetin
alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber bir
belge olarak kabul edilmesi halinde mümkün bulunmaktadır.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 20/02/2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK - 228-53 sayılı özelgesi

Şirketin fiilen çalışan ortaklarının ödemesi
gereken sosyal güvenlik primlerinin şirket
tarafından ödenmesi
5510 sayılı Kanun gereğince ödenen sosyal güvenlik primlerinin,
ödenmiş olması şartıyla, ödendiği yılda yıllık gelir vergisi
beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet
sonucu elde edilen serbest meslek kazancından veya ticari kazançtan
indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere,
diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarının, bu ortaklık
nedeniyle elde ettikleri menkul sermaye iratlarını beyan ederken,
sosyal güvenlik primlerini yıl içerisinde ödemek kaydıyla beyan edilecek
gelirlerden indirilmesi mümkün olup, söz konusu sosyal güvenlik
primlerinin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi
mümkün değildir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 16/04/2010 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-35 sayılı özelgesi

Aboneliği Şirket Adına Olmayan Su ve Elektrik
Faturalarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
•

Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin aboneliği eski kiracı adına kayıtlı olan
elektrik ve su bedellerinin faaliyette bulunulan döneme ve işyerine ait olması, ticari
faaliyet ile ilgili olarak kullanılmış olması ve kiracı olarak faaliyette bulunan işletme
tarafından ödendiğinin ilgili kurumlardan alınacak belgelerle kati olarak tevsiki
kaydıyla, söz konusu tutarların tahakkuk ettiği dönem itibarıyla kurum kazancınızın
tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

•

Diğer taraftan, süresinde ödenmeyen su tüketim bedellerinin geç ödenmesi
nedeniyle uygulanan vade farkları işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen
tazminat niteliğinde olacağından, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate
alınabilecektir.

•

İşyerinde kullanılan ancak abonelik kaydı başkası adına kayıtlı olan su aboneliğine
ilişkin kullanım bedelinin faaliyette bulunan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak
kullanıldığının tevsik edici belgelerle ispatı halinde bu belgelere dayalı giderlerle ilgili
olarak yüklenilen K.D.V. indirim konusu yapılabilir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08/09/2016 tarih ve 62030549-120[40-2014/556]-135676 sayılı özelgesi

Hesaplanan K.D.V. Olarak Beyan Edilen Ancak Sözleşme Gereği
Arsa Sahibinden Tahsil Edilmeyen K.D.V.’nin Gider Olarak
Dikkate Alınıp Alınamayacağı
Buna göre sözleşme gereği tahsil edilmediği anlaşılan K.D.V.'lerin
değersiz alacak olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 58 inci maddesine göre
mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan K.D.V. ile
mükellefçe indirilebilecek K.D.V., gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceğinden yapılan sözleşmeye
istinaden, hesaplanarak beyan edilen, ancak tahsil edilmeyen K.D.V.'nin
ilgili dönem kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün değildir.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18/02/2016 tarih ve 50426076-125[6-2015/20-249]-41 sayılı
özelgesi.

Sözleşmeye İstinaden Kesilen Cezanın İndirim Konusu Yapılması
İçin Fatura Düzenlenmesinin Şart Olup Olmadığı
Mükellefler tarafından yapılan ödeme, sözleşmede ceza şartı olarak derpiş edilen
tazminatlardan olduğu takdirde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu itibarla, bir mal teslimi veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı
olarak ortaya çıkmayan dolayısıyla malın süresinde teslim edilmemesi nedeniyle
sadece sözleşme şartlarına uyulmaması sonucu ortaya çıkan tazminatlar katma değer
vergisinin konusuna girmediğinden, tazminat tutarı üzerinden katma değer vergisi
hesaplanması söz konusu olmayacaktır.
Şirketlerin alım sözleşmesinde belirtilen şartların yerine getirilmemesi veya eksik
yerine getirilmesi halinde sözleşme hükmü gereğince karşı şirketten tahsil edilen cezai
müeyyide, mal teslimi veya hizmet ifası kapsamında değerlendirilmese dahi tahsil
edilen tutar için fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.
Ancak, söz konusu ceza ödemesi karşılığında fatura düzenlenmemesi durumunda; bu
ödemenin, söz konusu sözleşme, ödemeye dair makbuz, dekont vb evrak ile tevsik
edilmesi gerekmekte olup bu belgelerin muhafaza ve istenildiğinde ibraz edileceği
tabiidir.
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-240 sayılı özelgesi.

Şirket Tarafından Belediyeden Kiralanan Yere Ait 2013 Yılı Kira
Ödemesinin 2014 Yılında Yapılması Durumunda Ödenen Tutarın
İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, belediyeden kiralanan
yerin 2013 yılına ait kira giderlerinin tahakkuk ve dönemsellik
ilkeleri gereğince miktar ve mahiyet olarak kesinleşmiş olduğu
2013 hesap dönemine ait kurum kazancınızın tespitinde
dikkate alınması gerekmekte olup söz konusu döneme ilişkin
kira tutarlarının 2013 hesap döneminde ödenip
ödenmemesinin bu duruma herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır. Dolayısıyla 2013 hesap dönemine ilişkin
kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gereken kira
giderlerinin 2014 hesap dönemi kazancının tespitinde indirim
konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 17/02/2016 tarih ve 62030549-125[6-2014/170]-13252 sayılı
özelgesi.

Kaza Neticesinde Açılan Dava Sonuçlanmadan Kazazede İle Anlaşılarak
Ödenen Tazminat Tutarının Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı
Ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için; işle ilgili olması,
sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmesi ve söz
konusu zararın teşebbüs sahibinin kusurundan doğmamış olması
gerekmektedir. Mukavelename, ilam veya kanun emri olmaksızın
ödenen tazminatların gider yazılması mümkün değildir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, kazazede tarafından Şirket
aleyhine açılmış olan davanın sonuçlanmasından önce kazazede ve
Şirket arasında imzalanan protokol neticesinde kazazedeye ödediğiniz
210.000-TL tazminat tutarının kurum kazancınızın tespitinde gider
olarak dikkate alınması mümkün bulunmamakta olup sigorta şirketince
Şirketinize ödeneceği taahhüt edilen 85.000-TL'lik tutarın ise kurum
kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 29/01/2018 tarih ve 62030549-125[62016/28]-93754 sayılı özelgesi.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Feshedilen
Sözleşmede Gelir Kaydedilen Teminatın Gider Kaydı
Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Müdürlüğünce satın
alınması uygun görülen botlara ilişkin olarak uhdenizde kalan …
işi ihalesine ait sözleşmenin; şirketinizce teslim edilen botların
ihaleye ait teknik şartnameye uygun olmadıkları gerekçesiyle
ihale sözleşmesinin 34.4 üncü maddesi ve 35.1.1 inci
maddesinin (a) bendi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 20 nci maddesinin (a) bendi gereğince feshedildiği
ve teminat tutarının … Müdürlüğünce irat kaydedildiği
anlaşıldığından bu durumun şirketinizin, ortaklarının,
yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğmamış olması
kaydıyla, söz konusu teminat tutarının kurum kazancının
tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19/07/2018 tarih ve 62030549-125[112017/6]-665432 sayılı özelgesi.

Gerçek Kişi Ortağın Parasının Şirket Tarafından
Borçlanmak Suretiyle Kullanılmasının Şirket Yönünden
Değerlendirilmesi
•

•

•

Şirketiniz tarafından ortağınızdan alınmış borçların örtülü sermaye olarak
değerlendirilmesi halinde bu borçlarla ilgili olarak örtülü sermaye üzerinden ödenen
veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun
11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gider olarak yazılması mümkün
bulunmamakla birlikte, örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda oluşacak kur
farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesinin bir
sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması
söz konusu olmayacaktır.
- Şirketinize kullandırılan borçların örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi
durumunda örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek
borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap
döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı olarak değerlendirilecektir.
- Şirketinizin gerçek kişi ortağından borçlandığı paralarla ilgili olarak herhangi bir faiz
ödemesi durumunda, gerçek kişi ortağa ödenecek faiz bedelinin emsallere uygun
olması gerekmektedir. Emsallere uygun faiz bedelinin tespitinde Kanunun 13 üncü
madde hükmü ve 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde açıklanan yöntemlerden işlemin mahiyetine en
uygun olanının kullanılacağı tabiidir.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08/10/2018 tarih ve 16700543-125[17-515-80]-57752 sayılı özelgesi.

Otoyol geçiş ücretleri ile bunlara ilişkin cezaların
vergilendirilmesi ve belge düzeni hk
• Buna göre;
• -Otoyol geçiş hizmeti, geçişin gerçekleşmesiyle birlikte
verilmiş/tamamlanmış olduğundan, söz konusu geçiş
ücretleri, geçişin gerçekleştiği tarih itibarıyla,
• -Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine,
geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü oldukları
geçiş ücretini ödememeleri nedeniyle ceza uygulanması
halinde ise, geçiş ücretlerine ilişkin ceza, geçiş tarihini izleyen
on beşinci günü takip eden günde,
• mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşecek/tahakkuk edecek
olup, söz konusu geçiş bedeli ve ceza tutarlarının belirtilen
bu tarihler itibariyle kurum kazancınızın tespitinde dikkate
alınması gerekmektedir.
•

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 20/02/2018 tarihliı özelgesi.

Şirket ortaklarının şirketin finansmanını sağlamak için
aldıkları krediyi şirkete vermeleri halinde faiz ve
giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
Buna göre; kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla
ilişkili kişilerin banka veya finans kurumlarından ya da sermaye
piyasalarından temin ederek aynı şartlarla (kredi sözleşmesinin
içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında
herhangi bir değişiklik yapılmadan) kullandırdıkları borçlanmalar
örtülü sermaye dışında tutulduğundan; şirketinizin finansman
ihtiyacını karşılamak üzere şirket ortaklarının bankadan kendi
adlarına temin ettikleri kredileri, tamamen aynı şartlarla şirketinize
kullandırmaları ve bu durumun ispat edici vesikalarla
belgelendirilmesi halinde, söz konusu krediler dolayısıyla
katlandığınız faizlerin ve masrafların şirketiniz tarafından kurum
kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün
bulunmaktadır.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08/012016 tarih ve 62030549-125[8-2014/174]-1625
sayılı özelgesi.

İSTİSNALAR

İSTİSNALAR (KVK md.5)

a- İştirak kazançları istisnası

b- Yurt dışı iştirak kazançları istisnası
c- A.Ş.’lerin yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı istisnası

ç- Emisyon primi kazancı istisnası
d- Yatırım fon ve ortaklıkları kazançlarına ilişkin istisna
e- Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası
f- Bankalara veya TMSF’ye borçlu kurumlara tanınan istisna

g- Yurt dışı şube kazançları
h- Yurt dışı inşaat, onarım işlerinden sağlanan kazançlarda istisna
ı- Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna
i- Risturn istisnası
j- Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlara ilişkin istisna
k- Kira sertifikası ihracı amaçlıyla her türlü varlık ve hakların satışından
doğan kazançlara ilişkin istisnası

İSTİSNALAR
Yabancı fon kazançları istisnası (KVK md.5/A)
Sınai mülkiyet haklarında istisna (KVK md.5/B)

İSTİSNALAR
(Diğer Kanunlarla Düzenlenen İstisnalar)

Serbest Bölge Kazanç İstisnası
TUGS’ye Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrine İlişkin İstisna

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin İstisna

İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (md. 5/1-a)
• Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun
sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar
kurumlar vergisinden müstesnadır.
• İştirak Oranının ve Süresinin Önemi Olup Olmadığı
• İştirak kazançları istisnası uygulaması açısından, kurumlar
vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef kuruma
hangi oranda iştirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktadır.
İştirak oranına bakılmaksızın tam mükellef kurumlardan elde
edilen kâr paylarının tamamı kurumlar vergisinden istisna
edilecektir.
• Ayrıca, kâr payını elde eden kurumun iştirak edilen tam
mükellef kuruma belli bir süre iştirak etme şartı da
aranılmamaktadır.

İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
İstisnanın Amacı ve Mantığı
•

İştirak kazançları istisnası düzenlemesinin amacı mükerrer vergilemenin
önlenmesidir.

•

İstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla kazancın elde edildiği ilk kurumda
kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, kazancın kâr dağıtımı yoluyla intikali
sağlanan diğer kurumlarda da kurumlar vergisine tabi tutulması mükerrer
vergilemeye yol açacaktır ki yapılan düzenleme ile bu durumun önüne
geçilmek istenmiştir.

•

İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için iştirak edilen kurumun
tam mükellef olması gerekmekle beraber, kâr payını alan kurumun tam
veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisnanın uygulanmasında bir
önemi bulunmamaktadır.

Başka bir ifadeyle, tam veya dar mükellef ayrımı yapılmaksızın tüm
kurumlar vergisi mükellefleri iştirak kazançları istisnasından
yararlanabilecektir.

Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak
hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi
kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp
yararlanamayacağı
Buna göre; şirketiniz aktifinde yer alan iştirak hisselerinin, %100
hissesine sahip olduğunuz grup şirketiniz … A.Ş.'ye olan borcunuz
karşılığında bu şirkete satılması durumunda, aktifinizde yer alan
iştirak hisseleri adı geçen grup şirketinizde yine iştirak hissesi olarak
var olacağından ve söz konusu iştirak hisselerine … A.Ş. aracılığıyla
dolaylı olarak sahip olmaya devam edeceğinizden, bahse konu
satıştan elde edilecek kazançla ilgili olarak Kurumlar Vergisi
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
düzenlenen istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07/01/2019 tarih ve
64597866-125[5/1-e]-E.360 sayılı özelgesi.

YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI
(md.5/1-g)
Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi
temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, belli
şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri,
İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı
İstisnası
7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendine yapılan değişiklik ile,
➢ Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05.12.2017
tarihinden sonra satışından doğan kazançların %50’si kurumlar vergisinden istisnadır.
➢ KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik
kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05.12.2017
tarihinden itibaren satışı ile sınırlıdır.
➢ 05.12.2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen
kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; 05.12.2017 tarihinden önce yapılan
taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı istisna uygulamasına konu
edilebilecektir. (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 14))

➢ Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından
doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ
KAZANCI İSTİSNASI
• İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar,
• Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri
ve rüçhan hakları satış kazancı istisnasından tam veya dar mükellef
ayrımı yapılmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri
yararlanabileceklerdir.
•

Ancak, esas faaliyeti menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve
kiralanması olan kurumların bu amaçla, diğer bir ifadeyle ticari
faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları
kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan
yararlanmaları mümkün değildir.

• Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin
yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri
kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen
ve kiralama veya başka surette değerlendirilen taşınmazların satış
kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ
KAZANCI İSTİSNASI
İstisna Uygulamasına
Konu Olabilecek İktisadi
Kıymetler

Taşınmazlar

İştirak Hisseleri,
Kurucu Senetleri
İntifa Senetleri,

Rüçhan
Hakları

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ
KAZANCI İSTİSNASI
Taşınmazlar
(Türk Medeni
Kanunu’nun 704.
maddesine göre;)

Arazi,

Tapu siciline ayrı
sayfaya kaydedilen
bağımsız ve sürekli
haklar,

Kat mülkiyeti
kütüğüne kayıtlı
bağımsız bölümler

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ
KAZANCI İSTİSNASI
İştirak Hisseleri

Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse
senetleri
Limited şirketlere ait iştirak payları,
Eshamlı komandit şirketlerin komanditer
ortaklarına ait ortaklık payları,

İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık
payları,
Kooperatiflere ait ortaklık payları

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
“İki tam yıl”
ifadesinden 730 günün
anlaşılması gerekir.

İstisnasından Yaralanmanın Şartları
• Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin iki tam yıl süre ile aktifte
bulundurulması,
• Satıştan doğan kazancın istisnadan yararlanan kısmının, satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir
fon hesabında tutulması,

• Satış bedelinin en geç satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi,

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Satış Bedelinin En Geç Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İkinci Takvim
Yılının Sonuna Kadar
Tahsil Edilmesi
Örneğin,
2013 yılında 100.000
TL’ye alınan bir arsanın
Bu süre içinde tahsil
Ancak, satış
2018 yılında 300.000
satış
Peşinbedelinin
satışlarda olduğu
vadeli
satış halindeedilmeyen
de satıştan
doğan
TL’yegibi
satılması
halinde
bedeline
isabet
tamamının,
istisnadan
kazanç
kısmının
%75’i,
beş yıl süreyle özel bir fon
hesabında
eden
istisna
satışın yapıldığı yararlanılabilmesi için
nedeniyle
yılı izleyen
ikinci satış bedeli olan 300.000
tutulmak
şartıyla
istisnadan
takvim yılının
zamanında
TL’nin en geç
yaralanabilecektir.
sonuna kadar
tahakkuk
31.12.2020 tarihine
tahsil edilmesi
kadar tahsil edilmesi
ettirilmeyen vergiler,
şarttır.
gerekir. Aksi takdirde,
vergi ziyaı cezası ve
istisna şartları ihlal edilmiş
gecikme faizi ile
sayılacaktır.

satışın yapıldığı dönemde

birlikte tahsil
edilecektir.

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

İstisna Şartlarının İhlali Halinde Ziyaa Uğratılmış
Sayılan Vergi
– Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası satışın
yapıldığı hesap döneminde uygulanacaktır.
– İstisnanın uygulanmasına ilişkin bu durumun gereği olarak,
istisnanın uygulanmasından sonra şartların ihlal edilmesi
halinde, istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergilerin ziyaa uğramış sayılacağına dair hükme madde
metninde yer verilmiştir.
– İstisna edilen kazançtan 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya
işletmeden çekilen kısım için uygulanan istisna dolayısıyla
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR
İstisna, satış kazancının belli kısmına uygulandığından, kazancın tamamının fon
hesabına alınma şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının
söz konusu fon hesabına alınması gerekmektedir.

Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap
döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması
gerekir.

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR
Devir, bölünme ve birleşmelerde 2 yıl aktifte tutulma süresinin
hesabında devrolan veya bölünen kurumun aktifinde geçen
sürelerde dikkate alınacaktır.

Taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi
işlemler istisna kapsamına girmemektedir. Kat karşılığı arsa devri
işleminin, bir malın başka bir mal ile değiştirilmesini ifade eden trampa
niteliğinde olmasından dolayı, bu gibi işlemlerden elde edilen kazançlara
söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen 04.05.2010 tarih B.07.1.GİB.4.06.16.012010-KVK-5-4-333 sayılı özelge :

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen
09.12.2011 tarih B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300716 sayılı özelge :

Şirketin ana faaliyet konuları arasında
taşınmaz ticareti ve kiralanması faaliyetinin
bulunması halinde, (faaliyetin yürütülmesine
tahsis edilen taşınmazın satışı hariç)
taşınmaz satışından elde edilen kazancın
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında kurumlar vergisinden istisna
edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Şirkete ait fabrika binasının satışından elde
edilecek kazancın 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 5-1/e maddesi
çerçevesinde istisnaya konu edilmesi ve
istisna dışında kalan % 25'lik kısmının ise
yeni bir fabrika binasının iktisap edilmesi
amacıyla yenileme fonuna aktarılması
mümkün bulunmaktadır.

Yaptığı taşınmaz ve iştirak hissesi satışları
dolayısıyla 2018 yılında ise 294.000 TL üzerinde
istisnadan faydalanan kurumların YMM İstisna
Tasdik Raporu düzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik
sözleşmesi bulunanlarda ayrıca rapora ihtiyaç
yoktur.

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN
DOĞAN KAZANÇLARDA

KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASI UYGULAMASI

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN
KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
• 6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j)
bendiyle, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı
Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme
sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu
kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira
süresi sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik istisna
uygulaması düzenlenmiştir.

SAT-KİRALA GERİ AL İŞLEMİNİN FİNANSAL VE VERGİSEL
AÇIDAN AVANTAJLARI :
•

Finansman sıkıntısı içinde olan işletmeler için işletme sermayesine ek finansman sağlar.

•

Sağlanan finansman ile işletmenin kredi limitleri kullanılmamış olur.

•

İşletmenin finansal rasyoları (likidite oranları ve borçlanma oranları) olumlu etkilenir.

•

Satış işlemi, geri kiralama işlemi ve kiralama süresi sonunda tekrar satın alma işlemi
KDV’den müstesnadır.

•

Satıştan ve geri satıştan doğan kazanç kurumlar vergisinden belli şartlar dahilinde
müstesnadır.

•

İşletme kiraladığı taşınmazı geri alımında, tapuya tescil işlemi tapu harcından
müstesnadır. (İlk satış aşamasında ise satış bedelinin %4,55 ‘i tutarında tapu harcı
ödemektedir.)

•

Hazırlanan kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar
ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisnadan yararlanacak olanlar:
6361 sayılı Kanun kapsamında
geri kiralama amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması
şartıyla taşınır ve taşınmaz
mallarını finansal kiralama
şirketleri, katılım bankaları ile
kalkınma ve yatırım bankalarına
devreden kurumlar vergisi
mükellefleri

Bu varlıkları devraldıkları
kurumlara kira süresi
sonunda devreden finansal
kiralama şirketleri, katılım
bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankaları

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisna uygulamasına konu
olacak iktisadi kıymetler :
İstisna uygulamasına her türlü taşınır ve taşınmaz mallar konu
olabilecektir.

Taşınmazlar
İstisnaya konu olabilecek taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda
“Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir
yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla
yerinde sabit olan mallardır.
Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde ;

•Arazi,
•Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen
bağımsız ve sürekli haklar,
•Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız
bölümler
olarak sayılmıştır.

Taşınırlar
6361 sayılı Kanun kapsamında
kiralamaya konu edilebilen ve
kurumların aktifinde yer alan

amortismana tabi tüm
taşınırlardır.

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisnadan yararlanma
şartları :
Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede
yer alması

Satış kazancının özel fon hesabında tutulması
Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden
çekilmemesi

YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT,
ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK
HİZMETLERDEN SAĞLANAN
KAZANÇLARDA İSTİSNA (md.5/1-h)
• Yurt dışında yapılan inşaat, onarım,
montaj işleri ile teknik
hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de
genel sonuç hesaplarına aktarılan
kazançlar, başkaca bir koşula
bağlanmaksızın kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.

TEKNOKENTLERDE ELDE EDİLEN
KAZANÇLARA YÖNELİK GELİR VE
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

TEKNOKENTLERDE ELDE EDİLEN
KAZANÇLARA YÖNELİK GELİR VE
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
4691 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre;
• Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri
kazançlar,
• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançları,

31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

KAZANÇ İSTİSNASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI

İstisnadan
faydalanılabilmesi
için;
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca belirlenen
teknoloji geliştirme
bölgelerinde faaliyet
gösterilmesi,
• Kazancın Ar-Ge, yazılım ve
tasarıma dayalı
faaliyetlerden elde edilmesi,
gereklidir.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı
bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar.
Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu
başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi
mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin
faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

İSTİSNA TUTARININ TESPİTİ
İstisna, bir kazanç istisnasıdır.
* İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde
edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle
yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının
düşülmesi sonucu bulunacak kazancın
tamamı istisna olacaktır.

Teknokent Kazanç İstisnasına İlişkin Olarak Bakanlar
Kurulu’na/ Cumhurbaşkanı’na Verilen Yetki
«Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri

maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan
yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde
edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına
bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin
verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş
olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme
döneminden başlayarak faydalandırmaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı
olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne
tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik
faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına
isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere
yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya
Cumhurbaşkanı, bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. (Ek cümle: 21/3/2018-7103/51 md.) Belirlenen esaslar
çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil
olunur.»
Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 19/10/2017 tarih ve 30215
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve
2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kazançlar
Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi gereğince,
• anılan Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 19/10/2017 tarihinden
sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile
• bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra
elde edilen kazançlara,
ilişkin istisna uygulamasında söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı dikkate
alınacaktır.
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına; AR-GE ve yazılım faaliyeti sonucu ortaya
çıkan gayrimaddi hakların,
• SATIŞI VEYA DEVRİ ile
• KİRALANMASI,
nedeniyle ortaya çıkan kazançlar girmektedir.
Seri üretim, siparişe dayalı projeler, uyarlama, revizyon, ek yazılım ve
benzeri faaliyetler sonucu elde edilen gelirler BKK kapsamında değildir.
Dolayısıyla bunlardan elde edilen gelirler yönünden eski uygulama devam
etmektedir.

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilere İlişkin İstisna
➢

4490 sayılı Kanun kapsamındaki TUG Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların
işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar gelir/kurumlar vergisinden
istisnadır.

➢

Söz konusu kazançların ortaklara dağıtılması halinde GVK’nun 94/6 ve KVK’nun 30.
maddesine göre yapılması gereken stopajlar için istisna geçerli değil

➢

İstisna kapsamındaki zarar ve giderler diğer vergiye tabi faaliyet gelirlerinden
indirilemez. Gelir ve giderlerin ayrıştırılması gerekir.

➢

Time charter işletmeciliği (geminin bir kısmının veya tamamının taşıtana tahsis
edilmesi) kapsamındaki faaliyetler de istisna kapsamında değerlendirilecektir.
Kiralamalar hariç!!!

➢

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilere ait ihtiyaç fazlası malzeme ve sabit
kıymetlerin, deniz taşımacılığı faaliyetinin yürütülebilmesi için gemide bulunması
zorunlu olan malzeme ve sabit kıymetlerden olması halinde, bunların devrinden elde
edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir
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TUGS’a Kayıtlı Gemilere İlişkin İstisna
➢

➢

➢

➢

➢
➢

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/1/2017
tarihinden itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka
suretlerle devrinden doğan kazançlar için de bu istisnadan yararlanılabilecektir. (Dikkat yeni bir
hak!!!)
Öte yandan, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel
maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkin edilerek
başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden elde edilecek kazançların gelir ve
kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline
kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranacaktır.
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların otel veya restoran işletmeciliğinde (yüzer
otel veya restoran) kullanılması durumunda bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında
değerlendirilemeyeceğinden, elde edilen kazançların söz konusu istisnalardan yararlandırılması
mümkün değildir.
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi sonucunda zarar doğması halinde, bu
zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. Gemiye ait
amortisman dahil bu faaliyet için yapılan giderler, istisna kapsamı dışında elde edilen kazançlardan
indirilemeyecektir.
TUGS’a kayıtlı geminin işletilmesi ve devri faaliyetler nedeniyle doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve
vade farkı gelirleri de kurumlar vergisinden istisnadır.
TUGS’a kayıtlı gemilerle yapılan deniz taşımacılığı ile bu gemilerin devrine ilişkin faaliyetlerle ilişkili
olmaksızın elde edilen kur farkı, vade farkı gelirleri ile faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirler için
istisna uygulanmayacaktır.
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İNDİRİMLİ KURUMLAR
VERGİSİ UYGULAMASI

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI
•

19.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 2012/3305
Sayılı Karar.

•

20.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/1 Sayılı
Tebliğ.

•

KVK Md. 32/A

• KDV Geçici md. 9

Teşvik Sistemindeki 6 Bölge

YATIRIMA KATKI ORANI VE VERGİ İNDİRİM ORANI
Bölgesel Sektörlerdeki
Yatırım Konuları

Bölgeler
I

Kurumlar
Yatırıma vergisi veya
Katkı
gelir vergisi
Oranı
indirim oranı
(%)
(%)

Orta-Yüksek Teknolojili
Yatırım Konuları

Yatırıma
Katkı
Oranı
(%)

Kurumlar
vergisi veya
gelir vergisi
indirim oranı
(%)

30

70

15

50

20

55

III

25

60

IV

30

70

V

40

80

40

80

VI

50

90

50

90

II

Yatırım
Döneminde
Uygulanacak

Yatırım
döneminde
kullanılabilecek YKT

(%)

80

100

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi
Kapsamındaki Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi
7061 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi ile KVK’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 2019 yılında da
uygulamaya devam edecektir.
KVK’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının
➢ (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla
"%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve
➢ (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde
uygulanacaktır.

2012/3305 sayılı BKK’nın geçici 8. maddesine göre "(Ek:RG-22.02.2017-29987)
(Değişik:RG-30.12.2017-30286) (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat
sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında,
01.01.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi
desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı
oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm
bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının
diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,
teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
25 seri nolu Tebliğ ile;
- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen
yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde
(1/1/2019-30/6/2019) yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla
telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2019, en geç
Mayıs/2020 dönemine ait KDV beyannamesine,
- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen
yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılının ikinci altı aylık
döneminde (1/7/2019-31/12/2019) yüklenilen ve bu süre içinde
indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2020, en
geç Kasım/2020 dönemine ait KDV beyannamesine,
- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen
yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılında yüklenilen ve 2019 yılı
sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken
Ocak/2020, en geç Kasım/2020 dönemine ait KDV beyannamesine
İade edilecek
gerekmektedir.

KDV

olarak

girilmesi

ve

iade

olarak

istenmesi

ÖRNEK
Muğla’da (1.bölge) Makine imalatı konusunda 2019
takvim yılında 10.000.000 TL’lik yatırım yapılırsa;

YKO %30 VİO %70 yerine
YKO %45 VİO %100
10.000.000 TL x %45 = 4.500.000 TL Yatırıma Katkı
Tutarına ulaşıncaya kadar,

Kurumlar Vergisi Oranı %0 olarak uygulanacaktır.

İNDİRİMİN UYGULAMASINDA İKİ
FARKLI KAVRAM (DÖNEM)

• Yatırım Dönemi
• İşletme Dönemi

Yatırım dönemi ifadesinden, Yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren
geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama
vizesi yapılması amacıyla Bakanlığına müracaat tarihini
içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe
kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
(YATIRIM DÖNEMİNDE)
❖ Yatırıma katkı tutarına mahsuben
a) Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen oranını geçmemek
ve
b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak
üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde
ettikleri kazançlarına uygulayabileceklerdir.
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ZARAR MAHSUBU
• Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
• Devralınan veya Bölünen Kurumlara Ait Zararların Mahsubu
• Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
Kurumlar vergisi mükellefleri;
• beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla,
• geçmiş yıllara ait kurumlar vergisi
beyannamelerinde yer alan zararları,

kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum
kazancından indirebilirler.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
• Geçmiş hesap dönemlerinde oluşan
zararların mahsubunda, söz konusu
zararların en önceki hesap dönemi
zararından başlayarak sırasıyla
mahsup edilmesi gerekmektedir.
• Geçmiş yıllara ait zararların
mahsubunun, yıl atlanmaksızın,
mahsup imkânının doğduğu hesap
döneminde yapılması
gerekmektedir.
• Mahsup imkânının olduğu
dönemlerde mahsup edilmeyen
zarar tutarlarının sonraki
dönemlere ait kazançlardan
düşülmesi mümkün olmayacaktır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen 11.05.2011 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-491 sayılı
özelge :

… Bu hüküm ve açıklamalar
çerçevesinde, 2005 ve 2006 yılı
kurumlar vergisi beyannamelerinde
indirim imkanı olduğu halde kurum
kazancından indirilmeyen 2004 yılı
zararının, 2008 yılı kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirim konusu
yapılması mümkün olmayıp 2005 ve
2006 yılı kurumlar vergisi
beyannamelerinin düzeltilmesi yoluyla
da indirimi mümkün değildir.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
Bu verilere göre (A) Şirketinin 2018
Örnek:
(A) Kurumunun 2016 hesap
dönemine ait mali zararı
500.000 TL’dir.

Şirket, 2017 döneminde 200.000
TL kurum kazancı beyan etmiş
olmasına karşın, bu tutardan
geçmiş yıl zararı mahsubu
yapmamıştır.
Şirketin 2018 hesap dönemine
ait kurum kazancı ise 1.000.000
TL’dir.

hesap dönemi kurum kazancından mahsup
edebileceği geçmiş yıl zararı 300.000
TL’dir.
Şöyle ki;

2016 dönemine ait 500.000 TL zararın
200.000 TL’lik kısmı için 2017 hesap

döneminde mahsup hakkı olduğu halde
kullanılmamıştır. Dolayısıyla 200.000 TL
için tercih kullanılmıştır.
Kalan 300.000 TL tutarındaki mahsup
hakkının ise 2018 dönemine ait kazançtan
indirilmesine engel yoktur.
Buna göre 2018 dönemine ait kurumlar
vergisi matrahı (1.000.000 – 300.000=)
700.000 TL olarak hesaplanır.

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN
MÜKELLEFLERDE ÖNCEKİ YIL
ZARARLARININ MAHSUBU
7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (5-ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2018 ve izleyen
yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artıran mükellefler artırımda bulundukları yıllara ait
olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2018 ve müteakip yıl
karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup
edilmeye devam edilecektir.

DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN
KURUMLARA AİT ZARARLARIN MAHSUBU
Devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar,
devralınan veya bölünen kurumların zararlarını kurum kazançlarından
mahsup etme imkânına sahiptirler.
Devredilen veya bölünen kurumları devralan kurumlar,

• Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını
geçmeyen zararları ile,
• Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin
devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı
zararları,
kurum kazançlarından indirebileceklerdir.

YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU
• 5520 sayılı KVK’nın 9. maddesinin (1/b) bendinde
kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması
halinde, beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla belirli
şartlar altında yurt dışı zararların kurum kazancından
indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Türkiye’de kurumlar
vergisinden istisna olan
kazançlardan doğan zararlar
ile ilgili olarak zarar mahsubu
uygulamasından
yararlanılması mümkün
değildir.

Kasa düzeltmesinden oluşan ticari
zararın önceki yıllara ait karlara
mahsubunun olanaklı olup olmadığı
• 6111 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında kasa
mevcudunun düzeltilerek "Diğer Olağan Dışı Gider ve
Zararlar" hesabına kaydedilen tutarlar gerçek anlamda
ticari bir zarar niteliği taşımadığından kurum
kazancından indirilmesi mümkün olmadığı gibi geçmiş
yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde de söz konusu
mahsup işlemi kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu
tutar üzerinden kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi
yapılması gerekecektir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21/05/2013 tarih ve 62030549-125[92012/125]-748 sayılı özelgesi.

DİĞER İNDİRİMLER

DİĞER İNDİRİMLER
Ar-Ge İndirimi
Sponsorluk Harcamaları

Bağış ve Yardımlar
Girişim Sermayesi Fonu

Hizmet İhracı İndirimi
Korumalı İşyeri
Nakdi Sermaye Artışından
Kaynaklanan Faiz İndirimi

5746 SAYILI AR-GE VE TASARIM
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA
KURUMLAR VERGİSİNDE AR-GE VE
TASARIM İNDİRİMİ

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ
(5746 sayılı Kanun Md. 3)
• Teknoloji merkezi işletmelerinde,
• Ar-Ge merkezlerinde,
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme
projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu
kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon
veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
• Rekabet öncesi işbirliği projelerinde,
• Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca,

gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun
kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen
tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran
tasarım harcamalarının tamamı kurum tespitinde indirim konusu yapılır.

SPONSORLUK HARCAMALARI
• 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile
• 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü
edilen kanunlar uyarınca tespit edilen,
• Amatör spor dalları için tamamı,
• Profesyonel spor dalları için % 50'si,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde, ilgili oldukları
hesap döneminde beyan edilen kurum kazancından
indirilebilecektir.

SPONSORLUK HARCAMALARI
KVK’nın 10. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
düzenleme ile ülkemizdeki sportif faaliyetleri teşvik etmek
amacıyla sportif faaliyetlere dönük sponsorluk harcamalarının
kazançtan indirimine olanak verilmektedir.
Ticari kar ve zararın tespitinde gider olarak dikkate alınan
sponsorluk harcamalarının yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
satırında dikkate alındıktan sonra kurum kazancından indirim
konusu yapılması gerekmektedir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR
KVK’nın 10. maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f)
bentlerine göre, kurumlar vergisi mükellefleri hesap dönemi
içerisinde yapmış oldukları belli bağış ve yardımların bir kısmını
veya tamamını ilgili dönem kurum kazancından beyannamede
göstererek indirebileceklerdir.
Ticari kar ve zararın tespitinde gider olarak
dikkate alınan bağış ve yardımların yıllık
kurumlar vergisi beyannamesinde
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
satırında dikkate alındıktan sonra kurum
kazancından indirim konusu yapılması
gerekmektedir.

%5’lik Sınıra Tabi Bağış ve Yardımlar
•
•
•
•
•
•

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
İl özel idareleri ve belediyelere,
Köylere,
Kamu yararına çalışan derneklere,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
kurum ve kuruluşlara

makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların toplamının
o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.

Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar
• Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına yapılan bağışlar
• Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon
merkezlerine yapılan bağış ve yardımlar
• İbadethanelere, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi
verilen tesislere yapılan bağışlar
• Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik
kamplarının yapılan bağışlar
• Kültür ve tabiat varlıklarının korumasına yönelik olarak yapılan bağışlar
• Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım
Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar
• Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı
yapılan nakdi bağış ve yardımlar

Diğer Kanunlarda Yer Alan Hükümlere Göre Tamamı
İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara ilişkin
7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların tümü ile milli yardım
komiteleri veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi
bağışlar,
Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz
karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre
yapılan nakdi bağışlar,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi
bağışlar,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar,
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar,
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi
bağışlar,
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi
bağışlar

TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN
HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İNDİRİM
Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş
merkezi yurt dışında bulunanlara
Türkiye'de verilen ve
münhasıran yurt dışında yararlanılan

mimarlık, mühendislik,
tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe
kaydı tutma, çağrı merkezi,
ürün testi, sertifikasyon,
veri saklama, veri işleme,
veri analizi alanlarında
faaliyette bulunan hizmet
işletmelerin münhasıran
bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazancın %50'si

ilgili bakanlıkların
görüşü alınmak
suretiyle Maliye
Bakanlığınca belirlenen
mesleki eğitim
alanlarında faaliyette
bulunan hizmet
işletmelerin münhasıran
bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazancın %50'si

İlgili bakanlığın izni ve
denetimine tabi olarak
eğitim ve sağlık
alanında faaliyet
gösteren ve Türkiye'de
yerleşmiş olmayan
kişilere hizmet veren
işletmelerin münhasıran
bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazancın %50'si

TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN
HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İNDİRİM

İndirimden Faydalanma Şartları :
• İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas
faaliyet konuları arasında söz konusu hizmetleri sunmak olmalıdır.
• Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için
yapılmış olmalıdır.

• Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmelidir.
• Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama,
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri

saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetlerinden yurt
dışında yararlanılmalıdır.

• İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan
kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısı yurt dışında
olmalıdır.

TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN
HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İNDİRİM
İndirim Tutarının Tespiti :
İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu
faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi
sonucu bulunacak KAZANCIN %50'Sİ indirime konu olacaktır.
Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim
konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir.
Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu
olmayacaktır.

Söz konusu indirim
KAZANÇ tutarı üzerinden
hesaplanmaktadır.

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDAN
KAYNAKLANAN İNDİRİM

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN
KAYNAKLANAN İNDİRİM
KVK’nın10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre;
- finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar,
- bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve
- sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile
- kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere
- sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş
olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya

- yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak
karşılanan kısmı
üzerinden indirimden yararlanılan yıl için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi matrahının
tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla,
kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

İndirim Tutarının Hesaplamasında
Dikkate Alınmayacak Sermaye Artışları
• Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
• Birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan
sermaye artışları,
• Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
kaynaklanan sermaye artışları,
• Ortaklarca veya KVK’nın12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan
kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen
sermaye artışları,
• Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi
kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
• Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen
sermaye artışları,

Sermaye Artırımının Tescili ve Artırılan Tutarın
Şirketin Banka Hesabına Yatırılması
• Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye
artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden
itibaren, indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
• İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan
sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan
kısım ile sınırlı olup, taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit
olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının
hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
• Nakden taahhüt edilen sermayenin;
- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten
önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
- Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise
şirketin banka hesabına yatırılma tarihi,
esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

İNDİRİM UYGULAMASI
2018 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en
son açıklanan %27,04 oranının esas alınacağı açıklanmıştır.
İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca
nakit olarak ödendiği (nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına
ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına
yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak
suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı
hesaplanacaktır.
Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Sonraki dönemlerde sermayenin azaltılması halinde nakdi sermaye artışının
azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

FARKLILAŞTIRILMIŞ İNDİRİM ORANLARI
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim
oranı, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak
izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil
edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;
- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,
- %50'nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan,
ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.
Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve
sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında
ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında
kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit
yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz
konusu indirim uygulanacaktır.

SINIRLANDIRILMIŞ İNDİRİM ORANLARI
Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve
personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti
dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli
gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve
iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın
hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi
olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek
tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül
eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim
oranı %0 olarak uygulanacaktır.

İndirimden her bir hesap dönemi için ayrı
ayrı yararlanılabilir:
❑ Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları
üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden
itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı
indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
❑ Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin
hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili
olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu
yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir
endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin
matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

UYGULAMA ÖRNEĞİ
(Z) A.Ş., 10.02.2018 tarihli genel kurulunda 1.000.000 TL sermaye avansı
oluşturulmasına karar vermiştir. Daha sonra şirket genel kurulu tarafından
şirket esas sermayesinin 1.000.000 TL artırılmasına ve sermaye artırımının
529.Diğer Sermaye Yedekleri hesabından karşılanmasına karar verilmiştir.
Nakdi sermaye artışına ilişkin genel kurul kararı 31.08.2018 tarihinde
ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 02.09.2018 tarih ve 9157 sayılı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
(Z) A.Ş.’nin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi ayrıntılı gelir tablosunda yer
alan gelirler toplamı 500.000 TL’dir. Gelir tablosunda yer alan pasif nitelikli
gelir kalemleri ise aşağıdaki tablodaki gibidir.
642-Faiz Gelirleri
: 12.500 TL
645-Menkul Kıymet Satış Karları
: 19.500 TL
649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
: 3.000 TL (kira ve lisans ücreti gibi
gelirlerle sınırlı olarak)
(Z) A.Ş. 2018 hesap döneminde 300.000 TL ticari bilanço karı elde etmiştir.

UYGULAMA ÖRNEĞİ
I. Pasif nitelikli gelirler
II. Gelirler toplamı
III. Pasif nitelikli Gelirler Gelirler Toplamı İçindeki Pay (I / II)

: 35.000 TL
: 500.000 TL
: %7

I. Nakdi sermaye artışı
II. İndirim oranı
III. Süre
IV. TCMB ticari faiz oranı
V. Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi
(K.V.K. Mad. 10/1-ı) (I x II x III x IV)

: 1.000.000 TL
: % 50
: 5/12
: %27,04
.

I. Ticari Bilanço Karı
II. İndirime Esas Tutar
III. Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz
İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı)
IV. DÖNEM SAFİ KURUM KAZANCI (MATRAH) (II – III)

: 56.332,00 TL
: 300.000,00 TL
: 300.000,00 TL
: 56.332,00 TL
: 243.668,00 TL

• (Z) A.Ş. Söz konusu 1.000.000 TL sermaye
artırımını 2017 yılında yapmış olsa idi;
2018 yılında yararlanılacak indirim tutarı:
(1.000.000 x 0,2704 x 0,50=)
135.200 TL tutarında matrahtan indirim
uygulayabilir.

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMLU
MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ
İNDİRİMİ UYGULAMASI

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ
İNDİRİMİ UYGULAMASI

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak
2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi
Uygulanacaktır.
08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden
düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018
tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.
Vergiye uyumlu;

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi,
b) Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans
şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar
vergisi mükellefleri,
vergi indiriminden yararlanacaktır.

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ
İNDİRİMİ UYGULAMASI
ŞARTLAR:
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri
için;
a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait
vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları,
b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl
içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış
bir vergi tarhiyatının bulunmaması,
c) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları
dahil) 1.000 Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,
d) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi
Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş
olmaları,
şarttır.

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ
İNDİRİMİ UYGULAMASI
ŞARTLAR:
-

Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra
düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali
sayılmaz.

-

Her bir beyanname itibarıyla (7162 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle değişen
ibare; Yürürlük:30.01.2019) 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu
şartın ihlali sayılmaz.

-

Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde
kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün
bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz. (7162 sayılı
kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük:30.01.2019)

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ
İNDİRİMİ UYGULAMASI
Belirtilen şartları taşıyan mükellefler; yıllık gelir veya
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan
verginin %5'ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar
vergisinden indirerek vergi indiriminden
yararlanabileceklerdir.
Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin belirtilen
şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili
vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla
ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh
edilecektir.

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ
İNDİRİMİ UYGULAMASI

Vergi indirimi uygulaması
•

Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i
oranında vergi indirimi tutarını hesaplayacaktır.

•

Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1,2 milyon Türk lirasından fazla
olamayacaktır.

•

Bu suretle hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler
üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilecektir.

•

Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan
tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi
izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
vergilerinden mahsup edilebilecektir.

•

Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Örnek: Uğur A.Ş. 2018 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verdiği kurumlar vergisi
beyannamesinde beyan ettiği matrah üzerinden 200.000.-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır. Vergi
indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Uğur A.Ş.’nin 2018 hesap dönemine ait
ödemiş olduğu geçici vergi tutarı 196.000.- TL’dir.
Vergi indirim tutarı

= Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı

= 200.000.- TL x 0,05
= 10.000.- TL olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, Uğur A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi
B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı

200.000.- TL
10.000.- TL

C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenen Geçici Vergi 196.000.-TL
Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (A-C)

196.000.- TL

D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı
E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D)
F. Devreden Vergi İndirimi Tutarı (B-D)

4.000.- TL
4.000.- TL
0.- TL
6.000.- TL

Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilemeyen 6.000.- TL’lik vergi indirimi tutarı, 2018
hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl
içerisinde (25/4/2020 tarihine kadar), mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden
mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red ve iade
olunmayacaktır.
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