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Vergide Gündem

I. Girifl

Son y›llarda gerek mali kriz, verimlili¤in 
art›r›lmas›, genel istihdam politikalar› ve 
gerekse personelin performans noksanl›¤› 
gerekçeleriyle iflçilerin belirsiz süreli ifl 
akitlerinin iflverenler taraf›ndan feshine 
karfl›l›k iflçiler taraf›ndan ifle iade ve ifl 
akdinin feshinin geçerli sebeplere 
dayand›r›lmad›¤› hakk›nda dava aç›lmas› 
durumuyla s›kl›kla karfl›lafl›lmaktad›r. 

‹fl Kanunu’nun 18 inci maddesinde, ifl 
akdinin feshinin, iflçinin yeterlili¤inden veya 
davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin 
ve iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli 
bir sebebe dayand›r›lmas› zorunlulu¤una 
hükmolunmufltur. ‹fle iade davalar›n›n 
konular› genel olarak incelendi¤inde mali 
kriz gerekçesine ba¤l› olarak iflten 
ç›karmalar hariç olmak üzere di¤er saym›fl 
oldu¤umuz tüm sebeplerin esasen bu 
madde hükmünde de¤erlendirilebilmesinin 
mümkün oldu¤u kanaatindeyiz. Ancak, 
ülkemizdeki istihdam darl›¤› ve iflsizlik 
oran›n emsal ülkelere göre yüksekli¤i, genel 
olarak hayat›n idamesinin iflçiler aç›s›ndan 
zorlu¤u veya iflverenin akdin feshinin 
hakl› gerekçelerle yap›ld›¤›na iliflkin 
savunmalar›nda yetersiz veya dayanaks›z 
kalmas› gibi sebeplere ba¤l› olarak ço¤u 
davan›n iflçi lehine sonuçlanmas› durumu 
söz konusu olmaktad›r.

Hal böyleyken, davalar›n sonuçlanmas›n› 
müteakip yarg› kararlar› uyar›nca iflçilere 
ödenmesine hükmolunan tutarlar›n vergi 
mevzuat› ve soysal güvenlik uygulamalar› 
aç›s›ndan ne flekilde iflleme tabi tutulaca¤› 
konusu hâlihaz›rda bir tak›m belirsizlikler 
içermekte ve dolay›s›yla kimi zaman 
Mali ‹dare ile karfl› karfl›ya kal›nabilmektedir. 

Bu sebeple yaz›m›zda konuyla ilgili genel 
kabul görmüfl ve bizce de uygun oldu¤u 
de¤erlendirilen uygulamalara yer verilmifltir.

II. ‹fl akdinin feshinin ‹fl Kanunu 
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

‹fl güvencesi, iflverenin fesih yetkisinin 
s›n›rland›r›larak iflçinin iflinin güvence alt›na 
al›nmas›, aralar›ndaki ifl iliflkisinin 
devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› anlam›na gelir. 
Bir baflka ifade ile ifl güvencesi, iflverenin 
ifl sözleflmesini feshi s›ras›nda geçerli bir 
nedene dayanma zorunlulu¤udur. ‹flveren 
taraf›ndan akdin feshine iliflkin gerekçelerin 
aç›k ve kesin olarak belirtilmesi gerekmekte 
olup belirlenen gerekçeler iflveren aç›s›ndan 
ba¤lay›c› nitelik tafl›maktad›r. Bu sebeple 
akdin feshini müteakip, ifl sözleflmesinin, 
hakl› neden niteli¤inde de olsa baflka bir 
nedenle feshedildi¤ine yönelik olarak 
iflveren taraf›ndan öne sürülecek iddialar 
kifayetsiz kalacakt›r. Feshin geçerli bir 
nedene dayand›¤›n› ispat etmek görevi 
öncelikle iflverene ait olmakla birlikte iflçi 
taraf›ndan feshin ileri sürülen nedenden 
baflka bir gerekçeye dayand›¤› öne 
sürülmesi halinde ispat külfeti bu defa iflçide 
olacakt›r.

‹fl güvencesi Türkiye’de ilk olarak 4773 
say›l› ‹fl Güvencesi Yasas› ile tesis edilmifltir. 
Mezkur yasa halihaz›rda yürürlükte 
bulunmakla birlikte ifl güvencesi ile ilgili 
temel düzenlemeler ve hukuki 
uyuflmazl›klar›n çözümü itibar›yla kaynak 
olarak 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun ilgili 
hükümlerine itibar edilmektedir. ‹fl 
güvencesine iliflkin bu düzenlemeler 
esasen, sosyal adaletin temini ve 
uluslararas› insan ve çal›flma haklar›n›n 
iyilefltirilmesi için faaliyette bulunan 
Birleflmifl Milletler ‹htisas Kuruluflu 
“Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)” 
taraf›ndan kabul edilmifl ve Türkiye 
taraf›ndan da onaylanm›fl bulunan 158 
say›l› “Hizmet ‹liflkisine ‹flveren Taraf›ndan 
Son Verilmesi Hakk›nda Sözleflme” 
hükümleri temelinde oluflturulmufltur. 

Bu çerçevede 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 
18 inci maddesinde, “Otuz veya daha fazla 
iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde en az alt› ayl›k 
k›demi olan iflçinin belirsiz süreli ifl
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sözleflmesini fesheden iflveren, iflçinin yeterlili¤inden veya 
davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden 
kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.” hükmüne 
yer verilmifltir. Hükümden de anlafl›labilece¤i üzere, her ne kadar 
Anayasa’n›n sosyal devlet ilkesi ve kanun önünde eflitlik ilkesine 
ayk›r› oldu¤u yönünde iddialara sebep olsa da, otuz iflçiden az 
iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde çal›flan, k›demi alt› aydan az olan ve 
belirli süreli hizmet sözleflmesi ile çal›flan iflçiler ifl güvencesi 
kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›fllard›r. 

Kanuna göre iflverence yap›lan fesihlerde iflçi aç›s›ndan, ifl 
güvencesi sürecinin bafllayabilmesi için belirli flartlar›n ayn› anda 
bir arada bulunmas› gerekmektedir. Madde hükmünde, afla¤›da 
ayr›ca yer verildi¤i üzere, fesih için geçerli sebep say›lmayacak 
unsurlar s›ralanm›flt›r. Burada dikkat edilmesi gereken husus 
madde metnindeki “özellikle” lafz›d›r. Nitekim bu laf›z sayesinde 
dava konusu olaylarda sübjektif de¤erlendirmeler yap›lm›fl ve 
sonucunda ister istemez iflçi lehine kararlar›n oluflmas›n›n önü 
aç›lm›flt›r. 

“……. Özellikle afla¤›daki hususlar fesih için geçerli bir sebep 
oluflturmaz:

a)	Sendika üyeli¤i veya çal›flma saatleri d›fl›nda veya iflverenin 		
r›zas› ile çal›flma saatleri içinde sendikal faaliyetlere kat›lmak.

b)	 ‹flyeri sendika temsilcili¤i yapmak.
c)	 Mevzuattan veya sözleflmeden do¤an haklar›n› takip için iflveren 	

aleyhine idari veya adli makamlara baflvurmak veya bu hususta 	
bafllat›lm›fl sürece kat›lmak.

d)	 Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, 		
do¤um, din, siyasi görüfl ve benzeri nedenler.

e)	74 üncü maddede öngörülen ve kad›n iflçilerin çal›flt›r›lmas›n›n 	
yasak oldu¤u sürelerde ifle gelmemek.

f)	 Hastal›k veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaral› 		
bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde ifle 		
geçici devams›zl›k.”

Kanunun 20 inci maddesi uyar›nca ifl sözleflmesi feshedilen iflçi, 
fesih bildiriminde sebep gösterilmedi¤i ya da gösterilen sebebin 
geçerli bir sebep olmad›¤› iddias› ile fesih bildiriminin tebli¤i 
tarihinden itibaren bir ay içinde ifl mahkemesine dava 
açabilmektedir. Madde metninde yer verilen süre s›n›rlamas› hak 
düflürücü süre oldu¤undan mahkemelerce re’sen dikkate 
al›nmaktad›r. Di¤er bir ifade ile süresinde aç›lmayan davada 
davan›n reddine karar verilmesi gerekmekte olup hukuken ifle 
iade karar› verilememektedir. 

Söz konusu davalar, 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanunu’nun 5 
inci maddesine göre daval›n›n ikametgâh›ndaki mahkemede veya 
iflin yap›ld›¤› yerdeki ifl mahkemesinde aç›labilmektedir. ‹fl 
mahkemesinin bulunmad›¤› yerlerde yetkili mahkeme Asliye Hukuk 
mahkemeleridir. Hukuken feshin geçersizli¤i ve buna ba¤l› ifle 
iade talepli davalar ile birlikte iflçinin di¤er alacaklar›na iliflkin 
davalar ayn› anda görülememektedir. Zira, feshin geçersizli¤i ve 
ifle iade davas› bir tespit niteli¤inde olup seri yarg›lama usulüne, 
iflçilik alacaklar› ise eda niteli¤inde olup sözlü yarg›lama usulüne 

tabi bulunmaktad›rlar. Bu sebeple an›lan hususlar›n ayr› ayr› 
davaya konu edilmesi ve davalar›n da ayr› görülmesi icap 
etmektedir.

Davalar›n, Kanunun 20 inci maddesinde de belirtildi¤i üzere, kural 
olarak iki ay içerisinde sonuçland›r›lmas› gerekmekte olup karar›n 
temyizi halinde sonucun Yarg›tay taraf›ndan bir ay içerisinde kesin 
olarak karara ba¤lanmas› gerekmektedir. 

‹flverence geçerli sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin 
geçerli olmad›¤› mahkemece veya özel hakem taraf›ndan tespit 
edilerek feshin geçersizli¤ine karar verilmesi hallerinde, iflveren, 
iflçiyi bir ay içerisinde ifle bafllatmak zorundad›r. Bunun temini 
için iflçinin kesinleflen mahkeme veya özel hakem karar›n›n 
tebli¤inden itibaren on ifl günü içinde ifle bafllamak için iflverene 
baflvurmas› gerekmektedir. Vekil ile takip edilen ifllerde kesinleflmifl 
ifle iade karar›n›n avukata tebligat› ile on günlük süre bafllamaktad›r. 
Kanaatimizce, bu süreçte üzerinde hassasiyetle durulmas› gereken 
husus, karar›n mahkemece kesinlefltirilmifl olmas› gere¤idir. Di¤er 
bir ifade ile her ne kadar mahkeme karar› uyuflmazl›klar içerse 
de Yarg›tay’›n karar› kesinlefltirmesinin beklenmesi do¤ru bir 
yaklafl›m de¤ildir. On günlük baflvuru süresi hak düflürücü bir 
süre olup baflvuru süresine riayet edilmemesi halinde iflverence 
yap›lm›fl olan fesih geçerli bir fesih say›l›r.

Kanunun 21 inci maddesinde, mahkeme karar›n›n kesinleflmesini 
müteakip yasal sürede ifle bafllat›lm›fl olan iflçiye karar›n 
kesinleflmesine kadar çal›flt›r›lmad›¤› süre için iflçiye en çok dört 
aya kadar do¤mufl ücret ve di¤er haklar›n›n ödenece¤ine 
hükmolunmufltur. Feshin geçersizli¤inin mahkemece karara 
ba¤lanmas›, iflverenin sözleflme gere¤i iflçiyi çal›flt›rma yükümlülü¤ü 
bulundu¤unun tespitidir. Kanunda tazminat de¤il, iflçinin 
çal›flt›r›lmad›¤› süre içinde do¤mufl bulunan ücret alaca¤›n›n 
ödenece¤ine iliflkin hüküm, taraflar aras›ndaki sözleflmenin bir 
süre daha devam etti¤ine de iflaret etmektedir. Feshin geçersizli¤ine 
ve ifle iadesine karar verilmekle ifl sözleflmesinin kesintisiz devam 
etti¤i ve ifle bafllatmama halinde feshin bu tarihte gerçekleflti¤i 
kabul edilmelidir. Bu sebeple gerek madde hükmüne göre ve 
gerekse Yarg›tay’›n kararl›l›k kazanan uygulamas›na göre; hizmet 
sözleflmesi çal›flt›r›lmad›¤› en fazla dört aya kadar sürede uzam›fl 
say›lan iflçinin, iflveren taraf›ndan ifle bafllat›lmas› veya 
bafllat›lmamas› halinde, bu süreye isabet eden ücretinin ödenmesi 
gerekmektedir. Ayr›ca k›dem, ihbar tazminat›, y›ll›k izin ve di¤er 
iflçilik haklar› da bu süre dikkate al›nmak suretiyle belirlenmelidir. 
‹flçi ifle bafllat›l›rsa, peflin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret 
ile k›dem tazminat›, yukar›daki f›kra hükümlerine göre yap›lacak 
ödemeden mahsup edilir. ‹fle bafllat›lmayan iflçiye bildirim süresi 
verilmemifl veya bildirim süresine ait ücret peflin ödenmemiflse, 
bu sürelere ait ücret tutar› da ayr›ca ödenir.

Öte yandan, yasa, iflverene seçimlik hak tan›yarak, iflçiyi çal›flt›rma 
veya maktu bir tazminat ödeyerek sözleflmeyi sona erdirme 
olana¤› tan›maktad›r. ‹flverenin, yasal sürede ifle iadesini talep 
eden iflçisini yine maddede belirtilen süre zarf›nda ifle bafllatmamas› 
halinde en az dört ayl›k ve en çok sekiz ayl›k ücreti tutar›nda 
tazminat ödeme mükellefiyeti bulunmaktad›r. Mahkeme veya özel
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hakem, feshin geçersizli¤ine karar verdi¤inde, iflçinin ifle 
bafllat›lmamas› halinde ödenecek tazminat miktar›n› da belirlemek 
durumundad›r. Mahkeme taraf›ndan dört ayl›k alt s›n›rdan daha 
yüksek bir miktara karar verilmesi halinde bu karar›n gerekçesinin, 
ki bu gerekçe iflçinin k›demi, fesih nedeni ve ifle bafllatmama 
nedenleri dikkate al›nmak suretiyle belirlenmelidir, aç›kça izah 
edilmesi gerekmektedir. (Yarg›tay 9.HD. 29.1.2004 T. 
E.2003/23029 K. 2004/1414)

Yer verilen mevzuat hükümlerinde aç›kça belirtilmemifl olmas› 
nedeniyle mahkemece feshin geçersizli¤ine karar verilmesi halinde 
iflçilere ödenecek olan tutarlar›n belirlenmesine dair fakl› yaklafl›mlar 
benimsenmifltir. Madde hükmünde iflçiye, ifle bafllat›ls›n 
bafllat›lmas›n çal›fl›lm›fl kabul edilen süreler (en çok dört ay) için 
ödenecek tutar›n ücret ve di¤er haklar› da içerecek flekilde, ifle 
bafllatmama tazminat›n›n ise en az dört en çok sekiz ayl›k ücreti 
tutar›nda hesaplanmas› gerekti¤ine dair belirlemede bulunulmufltur. 
Bu durumda, kanun koyucunun ayn› maddede yer alan iki ayr› 
tutar›n belirlenmesinde farkl› tan›mlamalar yapmas›n›, esasen 
tutarlar›n nas›l belirlenmesi gerekti¤ine dair iradesini belirtmifltir 
fleklinde yorumlamak mümkün olabilecektir. Nitekim, Yarg›tay 
taraf›ndan verilen bir kararda “Çünkü ayn› maddenin 3.f›kras›nda 
boflta geçen süreye iliflkin iflçiye ödenecek ücret belirtilirken en 
çok dört aya kadar do¤mufl bulunan ücret ve di¤er haklar› denilmek 
suretiyle bu tazminat›n belirlenmesinde giydirilmifl ücretin esas 
al›nmas› gerekti¤i aç›kça belirtilmifltir. Öyleyse kanun koyucu ayn› 
maddede yer alan iki ayr› tazminat miktar›n›n belirlenmesinde 
farkl› tabirler kullanarak, farkl› esaslar uygulanmas› gerekti¤ini 
aç›kça lafz›yla ortaya koymufltur. Buna göre kanun koyucunun iki 
tazminat›n ayr› ayr› esaslara göre hesaplanmas› gerekti¤i yönündeki 
iradesini ortadan kald›racak flekilde bir yorum yapmak, bu yorum 
iflçi lehine de olsa mümkün de¤ildir. (Yarg›tay 9.HD. 26.09.2003 
T. E.2003/501 K.2003/1092)” 

Sonuç itibar›yla, iflçiye, çal›fl›lm›fl gibi kabul edilen süreler için 
ödenecek tutar›n tespitinde brüt giydirilmifl ücretin (prim, ikramiye, 
sosyal haklar ve di¤er ek ücret ödemeleri dahil), tazminat tutar›n›n 
tespitinde ise as›l (ç›plak) ücretin (prim, ikramiye, sosyal haklar 
ve di¤er ek ücret ödemeleri hariç) dikkate al›nmas› gerekti¤i 
sonucuna ulafl›labilecektir.

III. ‹fle iade davalar› ile ilgili olarak mahkemece 
ödenmesine karar verilen tutarlar›n vergi mevzuat› 
karfl›s›ndaki durumu

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” bafll›kl› 61 inci maddesinde 
ücret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara 
hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve para ile 
temsil edilebilen menfaatler olarak tan›mlanm›flt›r.

Ayn› maddede ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminat› (Mali 
sorumluluk tazminat›), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk›, 
prim, ikramiye, gider karfl›l›¤› veya baflka adlar alt›nda ödenmifl 
olmas› veya bir ortakl›k münasebeti niteli¤inde olmamak flart› ile 
kazanc›n belli bir yüzdesi fleklinde tayin edilmifl bulunmas›n›n 
mahiyeti de¤ifltirmeyece¤i ayr›ca hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bununla 

birlikte kanun uygulamas›nda hangi ödemelerin ayr›ca ücret 
say›laca¤›na iliflkin belirlemelerde bulunulmufl olup “evvelce 
yap›lm›fl veya gelecekte yap›lacak hizmetler karfl›l›¤›nda verilen 
para ve ay›nlarla sa¤lanan di¤er menfaatler” ücret olarak 
nitelendirilmifltir.

Yaz›m›z›n önceki bölümünde de detayl› olarak izah edildi¤i üzere, 
mahkemelerce ifl akdinin feshinin geçersizli¤ine di¤er bir ifade ile 
iflçinin ifle iadesine iliflkin karar›n oluflmas›na ba¤l› olarak 
mahkemelerce iki tür tutar ödenmesine karar verilebilmektedir.

Bunlar s›ras›yla;
‹flçi ifle bafllat›ls›n bafllat›lmas›n ödenecek en çok dört aya kadar 	
do¤mufl ücret ve di¤er haklar (boflta geçen zamana iliflkin ücret) 	
ve

‹flçinin ifle bafllat›lmamas› halinde ödenecek en az dört ayl›k ve 	
en çok sekiz ayl›k ücret tutar›nda tazminatt›r. (ifl güvencesi 		
tazminat›)

Söz konusu ücret ve di¤er haklar ile tazminat ödemelerinin 
vergilendirme karfl›s›ndaki durumu öteden beri tart›fl›la gelmifl ve 
birçok defa Mali ‹dare ve mükellefler aras›nda yarg› sürecine 
kadar uzanan uyuflmazl›klara sebep olmufltur. Esasen tart›flmalar›n 
kayna¤› ifl güvencesi tazminat›n›n ücret olarak kabul edilip 
edilemeyece¤i ile tazminat kabul edilmesi halinde ise gider yaz›l›p 
yaz›lamayaca¤› hususudur. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesi irdelendi¤inde, parayla 
temsil edilebilen menfaatlerin ücret olarak kabulünün, ancak bu 
menfaatin iflçiye bir hizmet karfl›l›¤›nda sa¤lanm›fl olmas› esas›na 
dayand›r›lmas› ile mümkün olabilece¤i sonucuna ulafl›lmaktad›r.

‹fle iade davalar›yla ilgili olarak vergilendirme aç›s›ndan gerek 
Mali ‹dare gerekse otoritelerin fikir birli¤i içerisinde oldu¤u husus, 
boflta geçen zamana iliflkin ücretin Gelir Vergisi Kanunu’nun 
yukar›da yer verilen 61 inci maddesi hükmü uyar›nca “evvelce 
yap›lm›fl hizmetler karfl›l›¤›nda verilen para” fleklinde 
de¤erlendirilmesine ba¤l› ücret olarak nitelendirilmesi hususu ile 
buna paralel yap›lan ödemelerin gelir vergisi ve ücretlere iliflkin 
damga vergisine tabi tutulmas› gerekti¤i hususudur. Burada 
gerekçe, daha önce de belirtmifl oldu¤umuz üzere, iflçinin ifle 
iadesine iliflkin kararlarda ifl akdinin, karar›n kesinleflmesine kadar 
geçen sürede yürürlükte oldu¤unun kabul edilmesi gereklili¤idir.

Öte yandan, yarg› mercilerince hükmolunan ve iflçinin herhangi 
bir hizmet ifas›na dayand›r›lmaks›z›n yaln›zca iflçiyi himaye ve 
ma¤duriyetin giderilmesi amac›na yönelik olarak iflverene 
sorumluluk yükleyen ifl güvencesi tazminat›n›n ücret olarak 
de¤erlendirilmemesi gerekti¤i ifade edilebilecektir.

Ancak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n muhtelif tarihlerde vermifl oldu¤u 
muktezalar ile söz konusu tazminat ödemelerinin de ücret olarak 
kabul edilmesi gerekti¤ine dair aç›klamalarda bulundu¤u 
bilinmektedir.
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Nitekim 2007 y›l›nda verilmifl olan bir muktezada özetle;
“Bu hükümlere göre, her iki ödeme de her ne kadar iflsizlik 
sebebiyle ödenmifl olsa da, iflveren taraf›ndan (evvelce 
yap›lm›fl hizmet karfl›l›¤› olsa dahi) (akdin feshi mahkeme 
karar›nca reddedildi¤i dolay›s›yla, akit taraflar aras›nda hüküm 
ifade edece¤inden) hizmet akdine istinaden sa¤lanan bir 
menfaat olmas›ndan ve Gelir Vergisi Kanununun 61. 
maddesinin 2. f›kras›nda ücretin tazminat veya baflka adlar 
alt›nda ödenmifl olmas›n›n onun mahiyetini de¤ifltirmeyecek 
olmas›ndan dolay› ilgiliye yap›lan ifl güvencesi tazminat› ve 
boflta geçen zaman için yap›lan ödemeler, hangi ad alt›nda 
olursa olsun GVK-61. maddesi gere¤ince ücret olarak 
de¤erlendirilip, gelir vergisine tabi tutulacakt›r.” 
aç›klamas›na yer verilmifltir.

Buna karfl›l›k Mali ‹dare’nin bundan sonraki benzer olaylarda 
yaklafl›m›n› de¤ifltirmesine vesile olacak aç›klamalara Dan›fltay 
Üçüncü Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan 15.06.2007 tarih ve 26553 
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak duyurulan ayn› tarihli üç 
adet kararda yer verilmifltir. Söz konusu kararlarda ortak gerekçe 
özetle; “Çal›flan› ifle iade etmeyerek çal›flma iliflkisini sona 
erdiren iflveren taraf›ndan yarg› karar›nda öngörüldü¤ü için 
ödenen tazminat, ücret say›lan ödemelerin ortak özelliklerini 
tafl›mad›¤›ndan, bu ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 
61'inci ve 94 üncü maddesinin birinci f›kras›na ba¤l› (1) iflaretli 
bent uyar›nca vergi kesintisi yap›lmas›na olanak 
bulunmamaktad›r.” fleklinde belirtilmifltir.

Bu durumda dahi tart›flmalar›n yön de¤ifltirmek kayd›yla uzun bir 
süre daha devam edece¤i görülmektedir. Bunun sebebi Mali 
‹dare’nin yarg› kararlar› ile hükmolunan tazminat ödemelerinin 
iflletmeler taraf›ndan gider yaz›lmas› hususunda da s›kl›kla menfi 
durufl sergilemesidir.

Bilindi¤i üzere 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 nc› 
maddesinde yer verilen hüküm gere¤i, kurumlar vergisi, 
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum 
kazanc› üzerinden hesaplan›r ve safi kurum kazanc›n›n tespitinde, 
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakk›ndaki hükümleri 
uygulan›r.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun “‹ndirilecek Giderler” bafll›kl› 
40 ›nc› maddesinin 3 numaral› bendinde, iflle ilgili olmak flart›yla, 
mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen 
zarar, ziyan ve tazminatlar›n safi kurum kazanc›n›n tespitinde 
indirilebilece¤i hükmüne yer verilmifltir.

Öte yandan, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci 
maddesinde ve 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci 
maddesinde kurum kazanc›n›n tespitinde hangi indirimlerin kabul 
edilemeyece¤i s›ralanm›flt›r.

Buna göre, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci 
maddesinin “g” bendi ile sözleflmelerde ceza flart› olarak konulan 
tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklar›n›n, 
yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n suçlar›ndan do¤an maddi ve manevi 

zarar tazminat giderlerinin kazanc›n tespitinde indirimine imkan 
verilmez iken 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin 
6 nc› bendi ile de her türlü para cezalar› ve vergi cezalar› ile 
teflebbüs sahibinin suçlar›ndan do¤an tazminat›n gider olarak 
dikkate al›namayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Suça iliflkin tan›mlamalar›n yer ald›¤›, Türk Ceza Kanunu’nun 21. 
maddesinde “Suçun oluflmas› kast›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Kast, suçun 
kanuni tan›m›ndaki unsurlar›n bilerek ve istenerek 
gerçeklefltirilmesidir.” hükmüne yer verilmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili 
maddelerinde yer alan “suç” kavram›ndan sadece Ceza 
Kanunu’nda say›lan fiillerin anlafl›lmas› gerekti¤i kanaatindeyiz. 
Zira, madde metinlerinde yer verilen “suç” kavram›n›n, kusur, 
ihmal gibi kast unsuru tafl›mayan kavramlar› da kapsayacak 
flekilde yorumlanmas› halinde mükelleflerce, ödenmesine 
hükmolunan hiçbir tazminat›n gider yaz›lamamas› sonucu ortaya 
ç›kabilecektir. Bu sebeple de Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ›nc› 
maddesinin 3 üncü bendinin uygulanabilirlik alan›n›n büyük ölçüde 
daralaca¤›n› düflünmekteyiz.

Buna karfl›l›k Mali ‹dare, iflverene yüklenen ilama dayal› 
tazminatlarla ilgili olarak kusurun varl›¤›n› suç unsuru saymakta 
ve bu do¤rultuda yap›lan ödemeleri de Gelir Vergisi Kanunu’nun 
41/6 maddesine göre de¤erlendirerek kurum kazanc›n›n tespitinde 
indirimine müsaade etmemektedir.

Kanaatimizce, söz konusu ilama dayal› ifl güvencesi tazminatlar›n›n 
gider olarak dikkate al›nmas›nda herhangi bir engel 
bulunmamaktad›r. Zira söz konusu tazminatlar ticari hayat›n 
normal icaplar› çerçevesinde iflletme sahiplerince iflletmelerin 
yap›s› ve içinde bulunulan mevcut durum de¤erlendirilmek suretiyle 
al›nan kararlar do¤rultusunda ödenmesi göze al›nan unsurlard›r. 
Bu durumda bu neviden tazminatlar›n suça istinaden ödenmesine 
hükmolunan bir ceza olarak nitelendirilmesinin hiçbir hakl› 
gerekçesinin kalmad›¤› ve dolay›s›yla ifl güvencesi tazminatlar›n›n 
Gelir Vergisi Kanunu’nun bahsi geçen 40/3 maddesi uyar›nca 
kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas›nda 
sak›nca bulunmad›¤› görüflündeyiz. Bu görüflte olmakla beraber 
yukar›da da de¤inildi¤i üzere Mali ‹dare’nin konu ile ilgili aksi 
yöndeki görüflleri de dikkate al›narak ifllem tesisinden evvel 
konuyla ilgili mukteza al›nmas›nda fayda bulunmaktad›r. 

IV. Ücret say›lan ödemeler ile tazminatlar›n sosyal 
güvenlik uygulamalar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› Sigorta ‹flleri Genel Müdürlü¤ü 
Sigorta Primleri Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan 04.03.2005 
tarih ve 154443 say›l› 16-330 EK Genelge ve 27.04.2006 tarih ve 
329546 say›l› 16/370 EK Genelge ile ifl sözleflmesi feshedilen 
sigortal›lar›n ifle iade edilmelerine iliflkin kararlar çerçevesinde 
yap›lmas› gereken ifllemler sarih olarak aç›klanm›flt›r. 

Buna göre; ‹fl Kanunu’nun uyguland›¤› otuz veya daha fazla iflçi 
çal›flt›r›lan iflyerlerinde en az alt› ayl›k k›demi bulunan iflçinin
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belirsiz süreli ifl sözleflmesinin geçerli sebep gösterilmeden veya 
gösterilen sebebin geçerli olmad›¤› mahkeme veya özel hakemce 
tespit edilerek feshin geçersizli¤ine karar verilmesi halinde;

a) ‹flçi, kesinleflen mahkeme veya özel hakem karar›n›n kendisine 
tebli¤inden itibaren on ifl günü içinde ifle bafllamak için iflverene 
baflvurmazsa veya bu süre içinde baflvuruda bulunmakla birlikte 
iflverenin usulüne uygun daveti üzerine ifle bafllamaz ise, feshin 
geçerli nedene dayanmad›¤› konusunda kesinleflen mahkeme 
karar›na ra¤men, fesih ifllemi bu defa geçerli olaca¤› için, bu 
durumda, iflçi ‹fl Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü 
f›kras›nda yer alan ifl güvencesi tazminat› ile en çok dört aya 
kadar boflta kald›¤› sürelere iliflkin ücret ve di¤er haklar›n› talep 
edemeyece¤inden, iflverenin sigorta prim belgesi verme ve prim 
ödeme yükümlülü¤ü de olmayacakt›r.

b) ‹flçi, kesinleflen mahkeme veya özel hakem karar›n›n kendisine 
tebli¤inden itibaren on iflgünü içinde ifle bafllamak için iflverene 
baflvurdu¤u halde, baflvurdu¤u tarihten itibaren bir ay içinde 
iflçinin ifle bafllat›lmamas› durumunda, mahkeme veya özel hakem 
karar›na istinaden kendisine ödenmesi gereken en az dört, en 
çok sekiz ayl›k ücreti tutar›ndaki ifl güvencesi tazminat›, niteli¤i 
itibariyle ücret say›labilecek bir kazanç durumunda olmamas›, 
esasen ifle bafllat›lmayan sigortal›n›n, bafllat›lmamas› nedeniyle 
sigortal›l›k vasf›n›n da kalmamas›, ödenecek paralar›n iflçiyi himaye 
gayesine ve iflverene ifle bafllatmama nedeniyle verilen bir medeni 
ceza niteli¤inde olmas› nedenleriyle, prime tabi tutulmayacakt›r.

c) Feshin geçersizli¤ine dair mahkeme veya özel hakem karar›n›n 
kesinleflmesine kadar iflçiye çal›flt›r›lmad›¤› süre için en çok dört 
aya kadar do¤mufl bulunan ücret ve di¤er haklar›, iflverenin iflçiyi 
ifle bafllatmas› veya bafllatmamas›na bak›lmaks›z›n ödenece¤inden, 
bu düzenleme ile feshin geçersizli¤ine dair karar alan iflçiyi, ifle 
bafllat›p bafllatmama konusunda iflverene verdi¤i inisiyatife karfl›l›k 
iflçiye en çok dört aya kadar do¤mufl bulunan ücret ve di¤er 
haklar›n›n ödenmesini hüküm alt›na alarak korumufl, sözleflmenin 
fesih tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atm›fl 
bulunmaktad›r.

Bu hükümlere göre, iflçinin ifle iadesi için kesinleflen mahkeme 
veya özel hakem karar›n›n kendisine tebli¤inden itibaren on iflgünü 
içinde ifle bafllamak için iflverene baflvurmufl olmas› kofluluyla;

 ‹flçinin ifle bafllat›lmas›,

 ‹flçinin istemesine ra¤men ifle bafllat›lmamas›

hallerinde, iflçiye çal›flt›r›lmad›¤› süre için ödenen en çok dört aya 
kadar ücret ve di¤er haklar›, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ile 
iflsizlik sigortas› primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollar› 
üzerinden prime tabi tutulacak ve bu süreler hizmetten say›lacakt›r.

Di¤er taraftan, iflverenin usulüne uygun davetine ra¤men iflçinin 
Kanun’da öngörülen bir ay içerisinde ifle bafllamamas› halinde 
ise fesih ifllemi geçerli olaca¤›ndan (a) bendinde belirtildi¤i gibi 
ifllem yap›lacakt›r.

‹fl Kanunu’nun yukar›da bahsi geçen 21 inci maddesine istinaden 
ifl mahkemelerince veya özel hakem taraf›ndan verilen kararlar 
uyar›nca iflverenden on iflgünü içerisinde ifle iadesini isteyen 
iflçiye, iflverenince ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve 
prime tabi olmas› gereken di¤er ödemelerin düzenlenecek prim 
belgeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, söz konusu ayl›k prim ve hizmet belgelerinin iliflkin 
oldu¤u sürenin bafllang›c›, feshin geçersizli¤i davas›na konu teflkil 
eden ifl sözleflmesinin feshedildi¤i tarih olacakt›r. Dolay›s›yla, en 
çok dört aya kadar ödenecek olan ücret ve prime tabi di¤er 
ödemeler için bu fesih tarihinden itibaren ileriye do¤ru dönem için 
ayl›k prim ve hizmet belgeleri verilecektir.

Yukar›da belirtilen hususlar dikkate al›narak, bu nitelikteki mahkeme 
veya özel hakem kararlar› uyar›nca çal›fl›lmayan sürelere iliflkin 
olmak üzere geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi gereken 
ayl›k prim ve hizmet belgelerinin; kesinleflen mahkeme veya özel 
hakem karar›n›n iflçiye tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren (tebli¤ edilen 
gün hariç) onuncu ifl gününün içinde bulundu¤u ay› takip eden 
ay›n sonuna kadar verilmesi ve muhteviyat› prim tutarlar›n›n da 
ayn› süre içinde ödenmesi halinde idari para cezas› ve gecikme 
zamm› uygulanmayacakt›r. Ancak, yukar›da belirtildi¤i flekilde 
ifllem yap›labilmesi için kesinleflen mahkeme veya özel hakem 
karar›n›n iflçiye tebli¤ edildi¤i tarihin muteber bir belge ile 
kan›tlanmas› iflverenden istenecektir.

V. Sonuç

Ülkemize etkisinin ne boyutlara ulaflaca¤› henüz tam olarak tahmin 
edilemeyen global mali krizin yafland›¤› bugünlerde iflletmelerin 
gerek mevcut iflletme politikalar›n› gerekse yat›r›m politikalar›n› 
hassasiyetle gözden geçirdikleri ve kriz karfl›s›nda güçlü kalabilmek 
ad›na çeflitli önlem paketlerini de¤erlendirdikleri bilinen bir gerçektir.

Di¤er taraftan, önceki mali krizlerde de örneklerine rastlad›¤›m›z 
üzere, çeflitli sektörlerde yaflanmas› muhtemel talep daralmas›n›n 
pazara ve üretime yans›yacak etkileri de¤erlendirildi¤inde 
iflletmelerin, iflletme verimlili¤inin art›r›lmas› ve optimal kapasite 
kullan›m› hedeflerine hizmet edecek flekilde istihdam politikalar›nda 
da köklü de¤iflikliklere gitmesi olas›d›r.

Bu ortamda özel ve kamu kurumlar›n›n ifl yükünün azalt›lmas› ve 
verimli iflleyifllerinin sa¤lanmas›n› teminen mevzuatsal anlamda 
tüm belirsizliklerin çözümlenmesi hususunda her zaman oldu¤u 
gibi Mali ‹dare’nin deste¤ine yo¤un olarak ihtiyaç duyulmaktad›r.

Her ne kadar konunun ücret boyutu Dan›fltay nezdinde 
çözümlenmifl ve müstakar hale getirilmifl de olsa üzerindeki 
belirsizlik bulutlar›n›n da¤›t›lmas›n› bekledi¤imiz bir husus da ifle 
iade davalar›n›n sonucuna ba¤l› olarak ödenmesine hükmolunan 
ifl güvencesi tazminatlar›n›n vergilendirme karfl›s›ndaki durumudur.



I. Girifl

Damga vergisi, hukuki ifllemlerde 
düzenlenen belge ya da ka¤›tlar üzerinden 
al›nan bir vergidir. Niteli¤inin belirlenmesinde 
güçlükler bulunmakla birlikte, gelir, servet 
ve harcamalardan al›nan vergiler baz›nda 
yap›lan tasnif kapsam›nda, damga vergisi 
hukuki muameleler üzerinden al›nan bir 
ifllem vergisi grubunda yer almaktad›r. 

Tarihi geliflimine bak›ld›¤›nda, ülkemiz vergi 
sistemi içerisinde ilk defa 1845 y›l›nda 
damga vergisine rastlanmaktad›r. Uzun bir 
geçmifli olan damga vergisinin yak›n 
tarihinde,1928 y›l›nda yürürlü¤e giren 1324 
say›l› Kanun ile mer’i 488 say›l› Kanun yer 
almaktad›r. 1928 y›l›nda yürürlü¤e giren 
1324 say›l› Damga Vergisi Kanun’un 
geliflmeler karfl›s›nda yetersiz kalmas› 
dolay›s›yla halen yürürlükte bulunan 488 
say›l› Damga Vergisi Kanunu 1963 y›l›nda 
yürürlü¤e girmifltir. 

Günümüze kadar pek çok de¤iflikli¤e 
u¤rayan 488 say›l› Damga Vergisi 
Kanunu’nun 1 inci maddesi uyar›nca, 
Kanuna ekli (1) say›l› Tabloda yaz›l› 
ka¤›tlar›n düzenlenmesi, imzalanmas› ve 
herhangi bir hususu ispat veya belli etmek 
için ibraz edilebilecek olmas›, bir ka¤›d›n 
damga vergisine tabi tutulabilmesinin 
flartlar›d›r. 

Ayn› maddenin ikinci f›kras›nda ise, yabanc› 
memleketler ile Türkiye’deki yabanc› elçilik 
ve konsolosluklarda düzenlenen ka¤›tlar›n, 
Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilmesi, 
üzerinde devir veya ciro ifllemleri 
yürütülmesi veya herhangi bir suretle 
hükümlerinden faydalan›lmas› halinde 
Türkiye’de damga vergisine tabi tutulaca¤› 
düzenlenmifltir. 

Yukar›da temel özellikleri belirtilen damga 
vergisinin konusu çok genifl olmakla birlikte, 
uygulamada birtak›m güçlüklerle 
karfl›lafl›labilmektedir. Zira, Kanun genel 
bir çerçeve çizmekte ve kanun maddelerinin 
yorumlanmas› ve uygulamas› aflamas›nda, 
maddi olaylar›n hukuki unsurlar›n›n dikkatli 

bir flekilde analizi gerekmektedir. 
Bu do¤rultuda incelenmesi gereken 
hususlardan birisi de, kapsam›n›n 
belirlenmesi ve belirlenen kapsam 
do¤rultusunda vuku bulan sonuçlar›n 
önemine binaen “resmi daire”lerdir ki, 
makalemizin konusu da damga vergisi 
uygulamas›nda “resmi daire” kavram›n›n 
de¤erlendirilmesine yöneliktir. Yaz›m›zda 
öncelikle resmi dairelerin kapsam›n› 
belirleyen Damga Vergisi Kanunu’nun 
8 inci maddesi ele al›nacak, hangi 
kurulufllar›n resmi daire oldu¤u hususunda 
aç›klamalar yap›ld›ktan sonra, resmi daire 
niteli¤ini haiz olma durumuna damga 
vergisinin uygulanmas› aç›s›ndan ne gibi 
sonuçlar ba¤land›¤› ele al›nacakt›r. 

II. Resmi daire

A. Hangi kurulufllar resmi dairedir?
Damga Vergisi Kanunu’nun, 6/6/2008 tarihli 
ve 26898 Mükerrer say›l› Resmi Gazete’de 
yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5766 say›l› 
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda 
Kanun’da ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik 
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un 10/a 
maddesiyle de¤iflik 8 inci maddesi,

“Bu Kanunda yaz›l› resmi daireden 
maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle 
il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.
Bu dairelere ba¤l› olup ayr› tüzel kiflili¤i 
bulunan iktisadi iflletmeler resmi daire 
say›lmaz.”
fleklindedir. 

5766 say›l› Kanun ile de¤iflmeden evvel 
“genel ve özel bütçeli idarelerle” ibaresi, 
“genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle” 
fleklinde idi. An›lan de¤ifliklik ile amaçlanan, 
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile tan›m› yap›lan bütçe 
uygulamalar›na paralellik sa¤lamak ve 
resmi daire tan›m›n› güncel hale getirmektir.1 

Zira 5018 say›l› Kanun’da, bütçe türleri 
uluslararas› standartlara uygun flekilde 
yeniden tan›mlanarak ve s›n›fland›r›larak, 
katma bütçe kald›r›lmakta ve bu kapsamda 
yer alan kamu idareleri, idari ve mali 
statüsüne göre genel bütçeli ya da özel 
bütçeli idare haline getirilmektedir.2

7Aralık 2008

Damga vergisi uygulamas›nda 
“Resmi Daire”

Vergide Gündem
Av. Gökçe Sar›su

1 5766 say›l› Kanun gerekçesi, www.tbmm.gov.tr
2 5018 say›l› Kanun gerekçesi, www.tbmm.gov.tr
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Peki genel ve özel bütçeli idarelerden ne anlafl›lmas› 
gerekmektedir? 

5018 say›l› Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçe 
Türleri ve Kapsam›” bafll›kl› 12 nci maddesinde, genel bütçe, 
Devlet tüzel kiflili¤ine dahil olan ve Kanuna ekli (I) say›l› cetvelde 
yer alan kamu idarelerinin bütçesi olarak tan›mlan›rken; özel bütçe 
ise bir bakanl›¤a ba¤l› veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini 
yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama 
yapma yetkisi verilen, kurulufl ve çal›flma esaslar› özel kanunla 
düzenlenen ve Kanuna ekli (II) say›l› cetvelde yer alan her bir 
kamu idaresinin bütçesi olarak düzenlenmifltir. 

Tan›mlarda yer verildi¤i üzere, 5018 say›l› Kanuna ekli (I) ve (II) 
say›l› cetvelde ayr› ayr› hangi kurumlar›n genel bütçeli kamu 
idareleri, hangi kurumlar›n özel bütçeli idare oldu¤u belirtilmifltir. 
Örne¤in Yarg›tay, Dan›fltay, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› gibi idareler 
(I) say›l› cetvelde genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri aras›nda 
say›lm›fl iken; üniversiteler, TÜB‹TAK ve Savunma Sanayi 
Müsteflarl›¤› gibi idareler ise, (II) say›l› cetvelde özel bütçeli idareler 
aras›nda say›lm›flt›r. 

Damga Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinde, genel ve özel 
bütçeli idarelerden baflka resmi daire niteli¤ini haiz oldu¤u belirtilen 
il özel idareleri, belediyeler ve köyler ise Anayasam›z›n 127 nci 
maddesinde düzenlenmifl bulunan mahalli idarelerdir.

Kanun maddesinin ikinci f›kras› uyar›nca, resmi dairelere ba¤l› 
olmakla birlikte ayr› bir tüzel kiflili¤e sahip iktisadi iflletmeler resmi 
daire say›lmaz. Bu madde hükmü karfl›s›nda, örne¤in, belediyelere 
ba¤l› ayr› bir tüzel kiflili¤e sahip iktisadi iflletmeler resmi daire 
say›lamayacakt›r. Ancak, üniversitelere ba¤l› tüzel kiflili¤i 
bulunmayan döner sermayeler, il özel idaresi mülkiyetinde bulunan 
tüzel kiflili¤i bulunmayan ve iktisadilik vasf›n› tafl›mayan su iflletmesi 
gibi kurulufllar resmi dairelere ba¤l› olup ayr› bir tüzel kiflili¤i haiz 
olmamalar› sebebiyle resmi daire say›lacaklard›r.3 

Ayr›ca belirtmek isteriz ki; 5018 say›l› Kanuna ekli (III) say›l› 
cetvelde “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” bafll›¤› alt›nda 
belirtilen Sermaye Piyasas› Kurulu, Enerji Piyasas› Düzenleme 
Kurulu, Rekabet Kurumu gibi kurumlar resmi daire say›lmamaktad›r. 
Kanun maddesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar› “resmi daire” 
kapsam›na dahil etmemifltir. Bu husus, Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar›n özerk statülerinden kaynaklanmaktad›r. Zira, bu 
kurumlar› di¤er kurumlardan ay›rt eden iki önemli özellik, kurumlar›n 
idari aç›dan ba¤›ms›z olmalar› ve regülasyon ifllevi görmeleridir.4 

B. Damga vergisi uygulamas›nda “Resmi Daire”nin 
önemi
Bir kurumun “resmi daire” niteli¤ini haiz olup olmamas›, damga 
vergisi aç›s›ndan ortaya ç›kard›¤› sonuçlar itibariyle özel bir önem 
arz etmektedir. Söz konusu sonuçlar aras›nda pratikte a¤›rl›kl› 
olarak karfl›lafl›lan noktalar afla¤›da ele al›nacakt›r.

1. Yurtd›fl›nda düzenlenen ka¤›tlar
488 say›l› Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin 3 üncü 
f›kras›;
“Yabanc› memleketlerle Türkiye’deki yabanc› elçilik ve 
konsolosluklarda düzenlenen ka¤›tlar, Türkiye’de resmi 
dairelere ibraz edildi¤i, üzerine devir veya ciro ifllemleri 
yürütüldü¤ü veya herhangi bir suretle hükümlerinden 
faydalan›ld›¤› takdirde vergiye tabi tutulur.”
fleklindedir.

Vergi kanunlar›nda “mülkilik prensibi” gere¤i, damga vergisi, 
Türkiye’nin co¤rafi s›n›rlar› içerisinde düzenlenen ve Kanun 
kapsam›na giren kâ¤›tlardan al›nd›¤›ndan, yurt d›fl›nda düzenlenen 
ve yukar›da an›lan f›krada say›lan flartlar› tafl›mayan ka¤›tlar, 
damga vergisinin konusu d›fl›nda kalacakt›r. 

Yurt d›fl›nda veya Türkiye’deki yabanc› elçilik veya konsolosluklarda 
düzenlenen ka¤›tlar›n damga vergisine tabi tutulabilmesi için;

 Ka¤›d›n Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilmesi, 
 Ka¤›t üzerinde devir veya ciro ifllemleri yürütülmesi veya
 Türkiye’de ka¤›d›n hükmünden herhangi bir suretle faydalan›lmas›

gerekmektedir.

Ka¤›t üzerinde devir veya ciro ifllemleri yürütülmesi ve Türkiye’de 
ka¤›d›n hükmünden herhangi bir suretle faydalan›lmas› halleri 
makalemiz konusu d›fl›nda kald›¤›ndan, sadece ka¤›d›n Türkiye’de 
resmi dairelere ibraz edilmesi koflulu inceleme konusu yap›lacakt›r. 

“Ka¤›d›n Türkiye’de resmi dairelere ibraz›” koflulunu unsurlar›na 
ay›rarak inceleyecek olursak, öncelikle yurt d›fl›nda düzenlenmifl 
imzal› bir ka¤›d›n varl›¤› ve bu ka¤›d›n Türkiye’de resmi daire 
niteli¤ini haiz bir kuruma ibraz› gerekmektedir. 

a. Yurtd›fl›nda düzenlenmifl bir ka¤›t
Yurt d›fl›nda düzenlenen bir ka¤›d›n belirlenen hallerde Türkiye’de 
vergilendirilebilmesi, ka¤›d›n Kanun’un 1 inci maddesinin 2 nci 
f›kras›nda say›lan özellikleri tafl›mas›na ba¤l›d›r.5 Baflka bir ifadeyle, 
ka¤›d›n yaz›l›p imzalanmas› ve bir hususu belli veya ispat etmek 
için ibraz edilebilir niteli¤inin bulunmas› ve Kanuna ekli (1) say›l› 
Tabloda say›lan ka¤›tlardan biri olmas› zorunludur.

Bu kapsamda, yurt d›fl›nda düzenlenen ve Türkiye’de resmi 
dairelere ibraz edilen bir ka¤›d›n da yurt içinde düzenlenmifl ve 
damga vergisi konusuna giren bir ka¤›d›n tafl›mas› gerekti¤i 
özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. Aksi takdirde yurt d›fl›nda 
düzenlenen ka¤›t, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilse dahi 
damga vergisinin konusuna girmeyecektir. 

Ancak belirtilmelidir ki; yurt içinde düzenlenen ka¤›tlar aç›s›ndan 
sadece Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen flartlar›n varl›¤› 
yeterlidir. Dan›fltay 7. Dairesi’nin E.1999/2761, K. 2000/958 say›l› 
karar›nda6 belirtti¤i gibi damga vergisini do¤uran olay olarak, 
“ibraz edilme ve hükümlerinden faydalanma” haline, yaln›zca 
yabanc› memleketlerle Türkiye’deki yabanc› elçilik ve

• 3 De¤er N., “Damga Vergisi Uygulamas›”, 2006, Yaklafl›m Yay›nc›l›k, s.103     • 4 Ulusoy A.,, “Ba¤›ms›z ‹dari Kurumlar”, Dan›fltay Dergisi, Say›:100
• 5 K›rman A., “488 Say›l› Damga Vergisi Kanunu fierhi”, 1997, s.75     • 6  Topuz ‹., Özkaya K., “Seçilmifl Dan›fltay Kararlar›”, 2005, Yaklafl›m Yay›nc›l›k, s. 366
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konsolosluklarda düzenlenen ka¤›tlar bak›m›ndan göndermede 
bulunulmufltur ve Türkiye’de düzenlenen ka¤›tlar›n damga vergisine 
tabi olabilmeleri için böyle bir koflul aranmamaktad›r. 

b. Resmi daire
Yurt d›fl›nda düzenlenen ka¤›tlar›n Türkiye’de her çeflit merciye 
de¤il ve fakat resmi daire niteli¤ini haiz kurumlara ibraz› halinde 
vergilendirme sonucu do¤aca¤› belirtilmifltir. Ancak resmi daire 
d›fl›nda kalan kurumlara yap›lan ibrazlar›n da, hükmünden 
yararlanma flart›n› gerçeklefltirip gerçeklefltirmedi¤i hususunun 
incelenmesi gerekmektedir.

“Resmi daire” kavram›, 8 inci madde kapsam›nda yukar›da ayr›nt›l› 
flekilde aç›kland›¤›ndan bu bafll›k alt›nda tekrar de¤inilmeyecektir. 

c. ‹braz
Damga vergisi kapsam›nda “ibraz” kavram›, bir hakk›n oldu¤unu 
ispat veya belli edilmesi için ka¤›d›n resmi daireye gösterilmesini 
ifade eder. 

Dan›fltay 11. Dairesi’nin 05.06.1968 tarih ve E.1968/378 K.1968/998 
say›l› karar›nda ibraz kavram› flu flekilde aç›klanm›flt›r:

“Yabanc› memleketlerde düzenlenen ka¤›tlar›n Türkiye’de 
resmi dairelere ibraz›ndan kas›t, bu ka¤›tlar yard›m›yla 
herhangi bir resmi daire veya idarede bir hakk›n ispat› amac›yla 
bu ka¤›tlar›n varl›¤›n›n dermeyan edilmesidir.”7 

Yukar›da aç›klanan koflullar›n varl›¤› halinde yurt d›fl›nda düzenlenen 
bir ka¤›t, Türkiye’de damga vergisi aç›s›ndan vergilendirilebilir 
hale gelece¤inden, bir kurumun resmi daire niteli¤ini haiz olup 
olmad›¤›n›n belirlenmesi önem arz etmektedir. 

2. Mükellef aç›s›ndan ödeme
Damga Vergisi Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 1 inci f›kras› 
uyar›nca, damga vergisinin mükellefi ka¤›tlar› imza edenlerdir ve 
resmi dairelerle kifliler aras›ndaki ifllemlere ait ka¤›tlar›n damga 
vergisini kifliler öder. Dolay›s›yla resmi dairenin taraf oldu¤u hukuki 
ifllemlerde düzenlenen ka¤›tlar›n damga vergisi, resmi daireler ile 
kifliler taraf›ndan de¤il sadece kiflilerce ödenecektir.

Dan›fltay 9. Dairesi de bu hususu E.1996/687, K.1996/1762 say›l› 
karar›nda da aç›kça belirtmifltir:

“…resmi dairelerden birisi ile fertler aras›nda düzenlenecek 
herhangi bir ka¤›t sebebi ile mükellefiyet resmi daireye 
terettüp etse dahi verginin fertlerden tahsil edilece¤i…”

Ayn› Kanun maddesinin 2 nci f›kras›nda ise, yabanc› memleketlerle 
Türkiye’deki yabanc› elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen 
ka¤›tlar›n vergisini, Türkiye’de bu ka¤›tlar› resmi dairelere ibraz 
eden, üzerlerinde devir veya ciro ifllemleri yapanlar veya herhangi 
bir surette hükmünden faydalananlar›n ödeyece¤i belirtilmifltir. 

3. Vergi ve cezada sorumluluk
Damga Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin 4 üncü ve 5 inci 
f›kras› afla¤›daki flekildedir:

“Resmi daireler veya noterlerce düzenlenecek kiflilere verilen 
veya dairede b›rak›lan ve Damga Vergisi hiç al›nmayan veya 
noksan al›nan ka¤›tlar›n vergisi mükelleflere, cezas› 
düzenleyenlere aittir.
Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakk› olmak üzere, 
ka¤›tlar› düzenleyenlerden al›n›r.”
Damga vergisi uygulama alan› genifl bir vergi olmas› itibariyle 
vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedi¤inin kontrol 
ve denetiminde güçlüklerle karfl›lafl›lmaktad›r. An›lan f›kralar ile 
vergiye tabi ka¤›tlar›n damga vergisinin tam ve zaman›nda 
ödenmesini sa¤lamak amac›yla resmi dairelere de vergi 
sorumlulu¤u yüklenmifltir. 

Bu kapsamda, resmi dairelerce düzenlenen damga vergisine tabi 
ka¤›tlardan vergisi hiç al›nmam›fl veyahut noksan al›nm›fl ka¤›tlar 
için gerçeklefltirilecek tarhiyatlarda, vergi asl› ve vergi ziya› cezas› 
resmi dairelerden aranacakt›r. Resmi dairelerinin vergi asl› için 
vergi mükellefine rücu haklar› bulunmaktad›r ve fakat yukar›da 
an›lan kanun hükmü gere¤i vergi cezas› için böyle bir hakka sahip 
de¤illerdir. 

Dan›fltay 7. Dairesi’nin E.1998/578, K. 1999/1211 say›l› karar›nda 
da resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kiflilere verilen 
veya dairede b›rak›lan ve damga vergisi hiç al›nmayan veya 
noksan al›nan ka¤›tlar›n vergisinin mükelleflere, cezas›n›n ise 
düzenleyenlere ait oldu¤u, vergi ve cezan›n, vergi için mükelleflere 
rücu hakk› sakl› olmak üzere, ka¤›tlar› düzenleyenlerden al›naca¤› 
ve sorumlu s›fat›yla ödenen verginin as›l yükümlüden adli yarg›da 
aç›lacak rücu davas›yla geri al›nabilece¤ine hükmolunmufltur. 

4. Resmi dairelerin mecburiyeti
Damga Vergisi Kanunu’nun 26 nc› maddesinde,

“Resmi dairelerin ilgili memurlar› kendilerine ibraz edilen 
ka¤›tlar›n Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemifl 
veya noksan ödenmifl olanlar› bir tutanakla tespit etmeye 
veya bunlar› tutana¤› düzenlemek üzere, vergi dairesine 
göndermeye mecburdurlar.”
hükmü yer almaktad›r. 

Damga Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Genel Tebli¤i’nde belirtildi¤i 
üzere, bu madde hükmü ile verginin tahsili için resmi daire 
memurlar›na da bir sorumluluk yüklenmektedir. Bu durumda söz 
konusu memurlara ibraz edilen Damga Vergisi’ne tabi ka¤›tlar›n 
vergilerinin ödenmemifl olmalar› halinde veya eksik ödenmifl 
olmalar› halinde, ilgili memur olay› bir tutanakla tespit edip veya 
olaya iliflkin tutana¤›n düzenlenmesi için vergi dairesine 
göndermeye mecburdur.

Tebli¤de “ilgili memur” kavram›n›n genifl yorumlanmas› gerekti¤i 
ve memurlardan sadece ifli damga vergisi uygulamak olanlara 
de¤il, görevi icab› böyle bir durumdan haberdar olan her memura

7 De¤er N., a.g.e., s. 58



bu sorumlulu¤un yüklendi¤i belirtilmifltir. Ka¤›d›n ibraz edildi¤i 
memurun sorumlulu¤u, ibraz edilen ka¤›d›n vergisinin ödenip 
ödenmedi¤ine iliflkindir yoksa memur damga vergisine tabi ka¤›d› 
ibraz edenin verginin as›l mükellefi olup olmad›¤›n› 
araflt›rmayacakt›r.8 

III. Sonuç

Damga vergisi, ka¤›tlar üzerinden uygulanan bir vergi çeflidi 
olmas› itibariyle uygulama alan› oldukça genifltir. Bu verginin, 
Kanunda aç›kl›k bulunmayan hallerde somut olay kapsam›nda 
yorumlanmas› ve ödenip ödenmedi¤inin kontrolü bak›m›ndan 
uygulamada güçlüklerle karfl›lafl›lmaktad›r. 

Bu makalemizde, uygulamada s›kl›kla karfl›lafl›lan ve damga 
vergisi uygulamas› aç›s›ndan önem arz eden “resmi daire” kavram› 
ele al›nm›flt›r. Damga Vergisi Kanunu’nda mükellefler aç›s›ndan 
resmi daire kavram›na iki önemli sonuç ba¤lanm›flt›r ki bunlar, 
yurt d›fl›nda düzenlenen ka¤›tlar›n Türkiye’de resmi dairelere ibraz› 
halinde Türkiye’de damga vergisine tabi olaca¤› ve resmi dairelerle 
kifliler aras›nda düzenlenen ka¤›tlar›n damga vergisini mükelleflerin 
ödemesi gerekti¤idir. Verginin ödenip ödenmedi¤inin kontrolü 
aç›s›ndan ise resmi dairelere Kanun’un 24 ve 26 nc› maddelerinde 
sorumluluklar yüklenmifltir. 

Kanunda hangi kurulufllar›n damga vergisi aç›s›ndan “resmi daire” 
kabul edilece¤i belirtilmifl olmakla birlikte, uygulamada hangi 
kurumun resmi daire oldu¤u kolayl›kla tespit edilemeyebilmektedir. 
Damga vergisi uygulamas›nda resmi daire olgusunun tespiti için 
somut olay baz›nda de¤erlendirme yap›lmas› ve vergiyi do¤uran 
olay›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤inin belirlenmesi gerekmektedir.
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8  Tu¤lu A., “Damga Vergisinde Sorumluluk”, Yaklafl›m Dergisi, Say›:105



Vergide Gündem

Security in business means to restrict 
employer’s dissolution power to secure 
employee’s job and satisfy the continuity 
of business relations. In other words, 
security in business is the obligation of 
an employer to show valid reason to 
dissolution of employment contract. 
Employer has the obligation of showing 
the clear and valid reason for the 
dissolution of employment contract since 
these reasons have binding effect from 
the employer’s perspective. 

Unless the employer points out a valid 
reason or if the reason that is pointed 
out is ruled out by the court or a special 
referee as invalid and the annulment is 
decided as null; the employer must 
reemploy the employee within a month. 
It is stated in the Labour Law that the 
following by the court’s decision, the 
employer has to pay a maximum of four 
months born fee and other rights (salary 
for the idle months) to the employee for 
his unemployed period who has started 
to work in this period.

Nonetheless, the law grants the employer 
with the right to choose between 
employing the employee and dissolving 
the contract by paying a fixed indemnity. 
In case that the employer does not 
provide employment to the employee 
demanding restitution to work within the 
legal period of time, s/he is obliged to 
pay an indemnity (work security amend) 
that is at least 4 times and at most 8 
times of monthly salary.

On the other hand, the point that there 
is an agreement on the restitution to 
work cases from the perspective of 
taxation; since the employment income 
regarding the idle time should be 
evaluated in line with the Article 61 of 
Income Tax Law; the payments made 

to employee should be subject to income 
tax and stamp tax. However, since the 
indemnities are paid by the employers 
with the decision of the court and also 
meant to guard the employee without 
depending on any kind of service 
execution; we are of the opinion that 
these job security indemnity payments 
should not be evaluated as employment 
income but as deductible expense 
according to the Article 40/3 of Income 
Tax Law. Therefore, it would be 
recommendable to apply for a ruling from 
Tax Authority before putting the job 
security indemnities in practice. 

The evaluations that are to be made in 
terms of the social security legislation 
regarding the restitution to work cases 
differ according to the circumstances 
that the employee to be resituated to 
work is re-employed by the employer or 
the employee does not make a claim to 
be re-employed:

 If employee does not apply to the 
employer to start for work or does not 
start working even employer’s 
appropriate offer in the case of applying 
work in this period of time, employer 
does not have the obligation of giving 
social security premium document and 
premium payment because employee 
cannot claim security compensation with 
fees and other rights about at most four 
months of unemployment.

 Although the employee applies to the 
employer to start working and after a 
month of application is not being started 
working by the employer, security 
compensation which includes at least 
four, at most eight times of monthly salary 
shall not be considered as premium, 
because employee is no longer holds a 
feature and the purpose of support is to
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impose a civil penalty on the employer for not letting the 
employee to start working. 

 With the provision of employee’s claim for being resituated 
to work; if the employee is started to work or although employee 
wants, he is not being started to work, compensation that the 
employee will have which includes at most four times of 
monthly salary and other rights, will be considered as premium 
above work accident, occupational disease, unemployment 
insurance and all other insurance lines. On the other side, in 
the case of employer’s appropriate invitation, unless employee 
starts to work within a month that is stated in the Law, annulment 
will take effect which makes employer not being obligated of 
giving social security premium document and premium 
payment.

“Public office” in stamp duty 
application
I. Introduction

Stamp duty is a kind of tax levied on documents or papers 
issued in legal affairs. The documents within the scope of 
stamp duty are the papers enumerated in the Table (1) of the 
Stamp Duty Code, signed and that may be presented in order 
to prove or determine an issue. 

Since the Stamp Duty Code has a general framework, some 
difficulties may be encountered in the practice; in this respect, 
the material events should be analyzed carefully.

The concept of “public office” is regulated under Article 8 of 
the Stamp Duty Code, and the Code prescribes certain 
implications with respect to the status of being a public office. 

In this article, “public offices” have been discussed in terms 
of the stamp duty application, in order to determine their scope 
and due to the significance of the implications set under the 
Code. After initially reviewing the relevant article of the Stamp 
Duty Code and determining the scope of public offices, the 
article discusses the implications in terms of stamp duty, which 
have been prescribed for institutions in the nature of “public 
office”.

II. Public office

According to Article 8 of the Stamp Duty Code, public offices 
cover administrations with general and special budget, special 
provincial administrations, municipalities and villages.

Administrations with general and special budget are regulated 

under the Public Financial Management and the Control Code 
No.5018, and in the tables No.(I) and (II), institutions that are 
in the nature of public administration with general budget and 
institutions in the nature of administrations with special budget 
are separately specified. 

Special provincial administrations, municipalities and villages 
which are stated to be in the nature of public office in the 
Article 8 of the Stamp Duty Code in addition to the 
administrations with general and special budget, are local 
administrations regulated under the Article 127 of the Turkish 
Constitution.

Pursuant to the second paragraph of the Article, economic 
enterprises with a separate legal entity though affiliated to 
public offices are not deemed as public office. For instance, 
economic enterprises having a separate legal entity and 
affiliated to municipalities will not be considered as public 
office within the framework of this provision.

Furthermore, we would also like to note that institutions such 
as Capital Markets Board, Energy Market Regulatory Authority, 
Competition Authority, which are specified under the title 
“Regulatory and Supervisory Authorities” in the table No.(III) 
attached to the Code No.5018, are not considered as public 
offices, as the article does not include regulatory and 
supervisory authorities within the scope of “public office”.

The implications prescribed under the Stamp Duty Code with 
respect to public offices are as follows:

 If papers issued in foreign countries, foreign consulates and 
embassies in Turkey are submitted to public offices in Turkey, 
the paper shall be subject to stamp duty in Turkey. 

 Those signing the papers are liable for the stamp duty. 
However, the stamp duty over the papers pertaining to 
transactions conducted between public offices and individuals 
should be paid by these individuals,

 In the assessments to be realized for papers subject to 
stamp duty and issued by public offices, the stamp duty over 
which is not collected at all or collected deficiently, the original 
tax and the fine shall be required from the public office. For 
the original tax, public offices have the right of recourse to the 
taxpayer,

 Officers in public offices shall control the payment of duties 
over papers that are subject to stamp duty and submitted to 
themselves; if there are any papers the duty over which is not 
paid or paid deficiently, the officers shall determine this with 
a record and will submit this record to the tax office.
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III. Conclusion

As stamp duty is a kind of tax levied over papers, it has a 
quite broad field of application. In this respect, there are 
difficulties in practice in terms of interpretation within the 
framework of the concrete case and the control of whether 
the payment is made, in cases where there are ambiguities 
in the Code.

In this article, the concept of “public office” which is frequently 
encountered in the application and significant in terms of the 
stamp duty application has been discussed. In the Stamp Duty 
Code, there are two important implications prescribed for the 
concept of public office from the standpoint of taxpayers; if 
papers issued abroad are submitted to public offices in Turkey, 
these papers shall be subject to stamp duty in Turkey, and 
the stamp duty over the papers issued between public offices 
and individuals should be paid by the individuals. In terms of 
the control of the payment of the tax, public offices are subject 
to certain liabilities under Article 24 and 26 of the Code.

Though the Code specifies the institutions which will be 
considered as “public office” in terms of stamp duty, whether 
an institution is a public office may not be easily determined 
in practice. As specified above, the status of “public office” for 
which significant implications are prescribed both in terms of 
taxpayers and public offices, is the legal case creating the 
mentioned implications and therefore the concrete cases 
should be carefully analyzed.



Vergide Gündem Yunanistan
Yeni kanun ile kar pay› stopaj› 
geliyor. 

Yunanistan Resmi Gazetesi’nde 
yay›mlanan yeni vergi kanunu uyar›nca 
Yunan firmalar› taraf›ndan da¤›t›lan kar 
paylar› ile Yunanistan mukimi flah›slar›n 
yabanc› flirketlerden ald›klar› kar  paylar› 
üzerinden %10 oran›nda stopaj 
uygulamas›na bafllan›yor. Eski 
düzenlemeye göre, Yunan flirketler 
taraf›ndan da¤›t›lan kar paylar› vergiden 
istisna olarak de¤erlendiriliyordu.

Yeni kanun, kurumlar vergisi oran›n› 2014 
y›l›na kadar, y›lda 1 puan olmak üzere, 
kademeli olarak % 25’den % 20’ye düflüren 
uygulamay› da beraberinde getiriyor.

Da¤›t›lan kar paylar›nda kayna¤›nda kesinti 
yoluyla vergilendirme uygulamas›, kar 
paylar› AB Ana Ortak-‹fltirak Yönergesi 
(EU Parent-Subsidiary Directive) 
uygulamalar›na tabi olmad›¤› sürece 
(1 Ocak 2009’dan itibaren kar pay›n› alan 
taraf›n, en az 2 y›l süre ile minimum %10 
oran›nda kar  pay›n› da¤›tan flirketin hisse 
senedini elinde tutmas› durumu), geçerli 
olacakt›r. Stopaj uygulamas›, 1 Ocak 2009 
tarihinden sonra flirket genel kurulu 
taraf›ndan da¤›t›m›na karar verilen tüm kar 
paylar›n› kapsamaktad›r.

Yunanistan mukimi vergi mükelleflerinin 
Yunan veya yabanc› flirketlerden ald›klar› 
kar paylar› da ayn› oranda stopaja tabi 
tutulacakt›r. 

Estonya
Hükümet, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nunda yap›lan 
de¤ifliklerin uygulanmas›n› 
erteliyor.

Estonya Hükümeti, Estonya kurumlar 
vergisi (CIT) sisteminde yap›lan 
de¤iflikliklerin yürürlü¤e girifl tarihini 
erteleyen Kanun’u kabul etti.

Estonya Parlementosu taraf›ndan 26 
Mart’ta onaylanan de¤iflikliklerin, ilk olarak 
1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlü¤e girmesi 
bekleniyordu. Ancak Hükümet taraf›ndan 
onaylanan kanun ile yap›lan de¤iflikliklerin 
birço¤u 1 Ocak 2010’dan itibaren 
uygulamaya konacak. 

Bu de¤iflikliklere ek olarak, ekonomik 
koflullar nedeniyle azalan vergi gelirlerini 
art›rmak ve devlet bütçesine ek gelir 
sa¤lamak amac›yla Gelir Vergisi Kanunu 
ve Katma De¤er Vergisi Kanunu’nda baz› 
de¤ifliklikler yap›ld›.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yap›lan 
de¤ifliklikler; 
Kurumlar vergisi sisteminde de¤ifliklik 
yaparak, ayl›k vergi dönemini, y›ll›k vergi 
dönemine dönüfltüren ve geçici vergi 
ödemelerini getiren uygulamalar, 1 Ocak 
2010 tarihine kadar ertelendi. 

1 Ocak 2009’da yürürlü¤e girecek tek 
de¤ifliklik ise tasfiye kar› veya sermaye 
azalt›m›na ba¤l› olarak kurumlara yap›lacak 
ödemelerin vergilendirilmesine iliflkindir. 
Mevcut uygulamada yukar›da bahsi geçen 
ödemeler de¤er art›fl kazanc› hükmünde 
kazanc› elde eden kifliler nezdinde 
vergilendirilmektedir. Yap›lacak de¤ifliklik 
uyar›nca bu ödemeler, kar pay› ödemeleri 
gibi da¤›t›m› yapan kurum nezdinde 
vergilendirilecektir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yap›lan 
de¤ifliklikler;
‹lk yap›lan de¤ifliklik ile halen yürürlükte 
olan Gelir Vergisi Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinde yer alan gelir vergisi oran›n›n 
2011’e kadar her sene 1 puan olmak üzere 
düflürülmesi ve bu sayede halen %21 olan 
gelir vergisi oran›n›n 2011 y›l›nda %18’e 
indirilmesi planlanmaktayd›. Ancak 
Hükümet taraf›ndan yap›lan erteleme ile 
vergi oran›n›n düflürülmesine 2010 y›l›ndan 
itibaren bafllan›lacak olup, 2009 y›l›nda 
halen yürürlükte olan oran (%21) geçerli 
olacak ve 2012 y›l›nda oran %18’e inecektir.

KDV Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikler:
Halen geçerli olan %5’lik indirilmifl KDV 
oran›, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren %9’a 
yükseltilecektir. ‹ndirilmifl KDV oran›, 
afla¤›da say›lan alanlar baflta olmak üzere 
daha dar bir kapsamda geçerli olacakt›r;

 Ö¤renim arac› olarak kullan›lan kitaplar
 T›bbi ürünler, engelli kifliler taraf›ndan 		
kullan›lan medikal cihazlar

 Konaklama hizmetleri
 Dönemsel yay›nlar

‹ndirilmifl orana tabi olan ve say›lanlar 
d›fl›nda yer alan di¤er tüm ürün teslimleri
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ve hizmet ifalar› 1 Ocak 2009’dan itibaren standart oran olan 
%18’den ifllem görecektir.

Kore
Hükümet vergi reformu plan›n› aç›kl›yor.

Güney Kore Hükümeti’nin aç›klad›¤› vergi reformu ile gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, veraset vergileri ve gümrük vergilerinde oran 
indirimleri geliyor. Hükümet’in beklentilerine göre, yap›lan vergi 
indirimleri ekonomik büyüme oran›n›n artmas›na yard›mc› olacak 
ve yat›r›mlar›n %7 oran›nda art›fl göstermesini sa¤layacak; bu 
sayede 180.000 kifliye yeni istihdam imkan› yarat›lacakt›r.

Gelir vergisi oran›, 2009 y›l› için 1 puan, 2010 y›l› için de 1 puan 
düflürülerek toplamda 2 puanl›k indirim sa¤lanacakt›r. Buna göre 
yeni gelir vergisi oranlar› afla¤›daki flekilde olacakt›r. 				

Vergi Oranlar›	
Gelir (milyon KRW)	 2008	 2009	 2010		

> 12 	 % 8	 % 7	 % 6		
12- 46	 % 17	 % 16	 % 15		
46 – 88	 % 26	 % 25	 % 24		
88 üzeri	 % 35	 % 34	 % 33

Bununla birlikte, kurumlar vergisi oranlar› 2010 y›l›nda bir puanl›k 
düflüfl gösterecek, ayn› zamanda düflük vergi oran›ndan 
faydalanabilecek gelir aral›¤› geniflletilerek, daha çok flirketin 
düflük orandan faydalanmas› sa¤lanacakt›r. Bu sayede Güney 
Kore’deki flirketlerin % 90,4’ü bu y›l % 11’lik düflük oran üzerinden 
vergilendirilecektir.			

2007		 2008-2009	 2010		
Gelir	 Vergi 	 Gelir	 Vergi 	 Vergi			

Oranlar›		 Oranlar›	 Oranlar›	
< 100	 % 13	 < 200	 % 11	 % 10		

100 +	 % 25	 200 +	 % 22	 % 20

‹sveç
Baflbakan kurumlar ve gelir vergisinde yapacaklar› 
oran indirimlerini duyurdu.

‹sveç Parlementosu’nun aç›l›fl töreninde konuflan ‹sveç Baflbakan› 
Frerdik Reinfeldt, kurumlar ve gelir vergisi oranlar›nda yapacaklar› 
indirimleri duyurdu. 

Yap›lan plan kapsam›nda, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere, ‹sveç’te geçerli olan kurumlar vergisi oran› % 28’den 
% 26.3’e indirilecek. Reinfeldt, konuflmas›nda yap›lan indirimin 
yat›r›mlar› teflvik edece¤ini ve yeni istihdamlar yarataca¤›n› dile 
getirdi.

‹sveç Hükümeti, iflverenler taraf›ndan ödenen sosyal yard›m 
vergilerinde de %1’lik oran düflüflünü amaçl›yor. Bu indirimler 
sayesinde yaklafl›k 16 milyar SEK vergi aç›¤› do¤aca¤› bu aç›¤›n 
da vergi kanunlar›ndaki boflluklar›n doldurulmas› ve cezai 

yapt›r›mlar›n art›r›lmas› yoluyla finanse edilebilece¤i düflünülüyor.

Polonya
Yat›r›mc›lara yeni vergi muafiyetleri sa¤lan›yor.

Polonya, yat›r›mc› flirketlere sa¤lanacak yeni vergi muafiyetlerini 
tan›t›yor.

Yeni bir düzenleme ile yat›r›mc› flirketlere bölgesel yat›r›m yard›m› 
kapsam›nda emlak vergisi ve ulafl›m vergisi muafiyetleri sa¤lan›yor. 
Bu düzenleme ile birlikte, ayn› konu ile ilgili olarak 2007 y›l›nda 
yay›mlanan düzenlemeler tamamen de¤ifliyor.

Yat›r›mc› flirketlere sa¤lanan bu muafiyetlerin amaçlar› aras›nda, 
yeni giriflimci flirketlerin kurulmas› ya da var olanlar›n büyümesinin 
sa¤lanmas›, yeni ürünlerin üretilmesi, tasfiye olan ya da tasfiye 
olacak flirketlerin kurtar›lmas› gibi teflvikler yer almaktad›r.

Bu düzenlemenin sa¤lad›¤› bölgesel yat›r›m yard›m›ndan 
yararlanmak için yat›r›m flirketlerinin yerine getirmeleri gereken 
koflullara afla¤›da yer verilmifltir. Bu kapsamda flirketlerin,

 Yard›mdan yararlanmak istedi¤ini belirten raporu Vergi ‹daresi’ne 
ulaflt›rmalar›,
 Kendi kaynaklar› ile ya da d›flar›dan sa¤layacaklar› kaynaklar 

ile en az üç ayl›k dönemde katlanacaklar› maliyetleri 
karfl›layabileceklerini garanti etmeleri,
 Yat›r›m yapt›klar› bölgede en az befl sene faaliyet göstermeleri,
 Yat›r›m› tamamlad›klar› tarihten itibaren 3 sene içerisinde yeni 

ifller yaratmalar› ve istihdam oran›n› yeni ifl yaratmadan önceki 
12 ay›n ortalamas› olan istihdam oran›n›n alt›na düflürmemeleri 

gerekmektedir.

Endonezya
Parlamento yeni Gelir Vergisi Kanunu’nu onayl›yor.

Endonezya’n›n gelir vergisi oranlar›n› komflu ülkelerde uygulanan 
gelir vergisi oranlar›na uygun olacak flekilde düzenleyen Hükümet’in 
haz›rlad›¤› kanun tasar›s›, Parlamento taraf›ndan onayland›.

Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile vergi gelirlerinde yaklafl›k 40 trilyon 
Endonezya Rup›ah’› (IDR) de¤erinde kay›p bekleniyor. 2009 mali 
y›l›n›n bafllamas›yla birlikte yeni kanun yürürlü¤e girecektir.

Yeni sabit kurumlar vergisi oran› 2009 y›l› için % 28, 2010 ve 
sonraki y›llar için % 25 olarak belirlendi. Halka aç›k flirketler 
aras›ndan halka aç›kl›k oran› en az % 40 olanlara, normal gelir 
vergisi oran›ndan % 5 indirimli oranla gelir vergisi ödeme avantaj› 
sa¤land›. Küçük ve orta büyüklükte iflletmeler ve kooperatifler ise 
normal gelir vergisi oran›ndan % 50 indirimli oranla gelir vergisi 
ödeme hakk› kazand›. 

Yeni uygulamayla, net gelir üzerinden % 15 oran›yla hesaplanan 
stopaj art›k brüt gelir üzerinden % 2 oran›nda hesaplanmaya 
bafllanacak olup, artan oranl› gelir vergisi tarifesi ise befl
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basamaktan dört basama¤a düflürülerek oranlar ve limitler yeniden 
belirlenmifltir. Yeni tarifeye afla¤›da yer verilmifltir:	

Y›ll›k vergiye tabi kazanç	 Gelir vergisi oran›	
1 IDR – 50 milyon IDR	 5%	
50 milyon IDR - 250 milyon IDR	 15%	
250 milyon IDR - 500 milyon IDR	 25%	
500 milyon IDR ve üzeri	 30%

Gelir vergisinden istisna tutar ise 13,2 milyon IDR’den 15,84 
milyon IDR’ye yükseltilmifltir. Ayr›ca, gelir vergisinden istisna 
tutulan gelirlere burslar, sosyal güvenlik sisteminden sa¤lanan 
tazminatlar ve kar amac› gütmeyen kurulufllardan ya da e¤itim 
ve AR-GE faaliyetleri ile ifltigal eden flirketlerden kazan›lan ekstra 
gelirler de (ayn› kurulufllara dört sene içerisinde kazan›lan gelirin 
tekrar yat›r›lmas› kofluluyla) dahil edilmifltir. 

fiili
‹ndirimli stopaj uygulamas›na baflvuru prosedürü 
kolaylaflt›r›l›yor.

fiili, % 4 oran›ndaki indirimli stopaj oran›na ihtiyari olarak 
baflvurabilecek yabanc› finansal kurulufllar için yeni kurallar 
belirledi. Önceki uygulamada bu ifllemler finansal kurulufllar için 
haz›rlanan yönergelerle yürütülüyordu. Fakat bu kurulufllar›n flu 
ana kadar fiili Vergi ‹daresi’ne baflvurup kay›t olmas› ve yetki 
kazanmas› mümkün de¤ildi.  

fiili Gelir Vergisi Kanunu’nun 35 inci maddesine göre fiili 
ikametgah›nda bulunmayan kiflilere yap›lan faiz ödemeleri 
üzerinden % 35 oran›nda stopaj hesaplan›yor. fiili ile Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas› olan bir ülkedeki gerçek kifli 
veya kurulufla yap›lan faiz ödemeleri için bu oran % 15’ e düflüyor. 
Faiz ödemesinin yabanc› finansal kurulufllara yap›lmas› durumunda 
ise % 4 oran›nda stopaj hesaplan›yor.

Yeni bir sirkülerle, fiili’de yabanc› finansal kurulufl olarak kabul 
edilmek için gereken koflullar, yeni sisteme göre ihtiyari olarak 
kay›t olmak ve vergi indiriminden yararlanmak için fiili Vergi 
‹daresi’nin istedi¤i dökümanlar ve konuyla ilgili tüm prosedür 
aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.  

Sirkülerde ayr›ca, sisteme bir kez kay›t olan kuruluflun art›k yabanc› 
finansal kurulufl olarak s›n›fland›r›laca¤› ve bundan sonraki faiz 
ödemelerinden kaynaklanan stopaj oranlar›n›n bu s›n›fland›rmaya 
göre belirlenece¤i de aç›klanm›flt›r.  

Avusturya
Vergi mükelleflerinin vergi ödemeleri için kredi 
talep etmeleri teflvik ediliyor.

Avusturya Maliye Bakanl›¤›, yaklafl›k 800.000 vergi mükellefine 
kendilerine sa¤lanacak vergi kredisi için gerekli aç›klamalar›n yer 
ald›¤› mektuplar› gönderdi. 

Vergi kredi program› olarak adland›r›lan uygulama, Maliye Bakan› 

Wilhelm Molterer taraf›ndan enflasyon döneminde h›zl› ve bürokratik 
olmayan bir yöntem olarak de¤erlendirildi.

Hangi vergi mükelleflerinin vergi kredisi almaya hak kazanaca¤›n› 
belirlemek için Maliye Bakanl›¤›, kendilerinde mevcut olan mükellef 
bilgilerini ve internet üzerinden doldurulan formlardaki bilgileri 
kullanmaktad›r. 

2007 y›l›nda tahakkuk eden vergi matrah›ndaki rakamlara göre 
belirlenen vergi kredisini, 2007 y›l›nda vergi matrah› oluflmam›fl 
mükelleflerin de talep edebilece¤i yap›lan aç›klamalar aras›nda 
yer almaktad›r. Düflük gelir grubuna sa¤lanacak bu kredi negatif 
vergi olarak de¤erlendirilmekte olup, bu tür vergi kredilerinin de 
di¤er kredilerle birlikte ayn› sistemde takip edilece¤i kamuoyuna 
duyurulmufltur.

Kredi miktar›n›n 110 EURO ve 730 EURO aral›¤›nda olaca¤› 
aç›klanm›fl olup internet üzerinden yap›lan kredi talepleri için vergi 
mükellefleri teflvik edilmektedir.



Vergide Gündem
21.10.2008, Arac› kurumlarda 
uygulanacak iç denetim 
sistemine iliflkin esaslar 
hakk›nda tebli¤de de¤ifliklik 
yap›lmas›na dair tebli¤ seri no:V 
no:104 Resmi Gazete’de 
yay›mland›.

Arac› kurumlar›n, karfl›laflt›klar› risklerin 
izlenmesini ve kontrolünü sa¤lamak üzere 
kuracaklar› iç denetim sistemlerine iliflkin 
esas ve usulleri belirleyen ve 14.07.2003 
tarihli 25168 say›l› Resmi Gazete’de 
yay›mlanan tebli¤in, ifl ak›fl prosedürlerine 
iliflkin aç›klamalar›n bulundu¤u 10 uncu 
maddesine ek hüküm getiren söz konusu 
tebli¤ ile “Acil ve Beklenmedik Durum Plan›” 
ibaresi ilgili maddeye eklenmifl ve 11 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere yeni 
eklenen hüküm ile arac› kurumlar›n, acil 
ve beklenmedik durumlarda müflterilerine, 
di¤er arac› kurumlara, piyasa kat›l›mc›lar›na 
ve üçüncü taraflara karfl› olan 
yükümlülüklerini yerine getirme koflullar›n›, 
yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak 
acil ve beklenmedik durum plan› ile ifl ak›fl 
prosedürlerini oluflturmalar› zorunlu hale 
getirilmifltir.

22.10.2008, Sosyal Güvenlik Prim 
Borçlar›n›n KDV ‹ade 
Alaca¤›ndan Mahsup Edilmesi 
Suretiyle Ödenmesi Hakk›nda 
Tebli¤ Resmi Gazete’de 
yay›mland›.

Tebli¤ ile 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun sosyal 
güvenlik prim borçlar›n›n katma de¤er 
vergisi iade alaca¤›ndan mahsubu suretiyle 
ödenebilmesine iliflkin usul ve esaslar› 
düzenleyen 88 inci maddesinin on üçüncü 
f›kras›n›n uygulanmas›na iliflkin 
aç›klamalarda bulunulmufltur. Buna göre, 
müracaat eden iflverenlerin iflletme türü, 
iflletme büyüklü¤ü ve ifltigal konusu 
itibar›yla ayr›m›na gidilmesinin hizmet akdi 
ile sigortal› çal›flt›ran tüm iflverenler söz 
konusu uygulamadan yararlanabilecektir. 

Prim borçlar›n›n katma de¤er vergisi iade 
alaca¤›ndan mahsup suretiyle ödenmesinin 
talep edilmesi durumunda primin en geç 
ödenmesi gereken yasal süre; hizmet akdi 
ile sigortal› çal›flt›ran iflverenlerden 
sigortal›lara ait ücretleri her ay›n 1’i ila sonu 

aras›na iliflkin olarak ödeyen  özel sektör 
iflverenleri yönünden, primin iliflkin oldu¤u 
ay› takip eden ay›n sonu (vade) yerine, 
vadeyi izleyen onbeflinci; sigortal›lara ait 
ücretlerin her ay›n 15’inden, ertesi ay›n 
14’üne kadarki döneme iliflkin olarak 
ödendi¤i resmi sektör iflverenleri yönünden 
ise, primin iliflkin oldu¤u dönemi takip eden 
dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip 
eden onbeflinci gün olacakt›r. 

Öte yandan, cari aya iliflkin prim borçlar›n›n 
yasal ödeme süresinin sona erdi¤i tarihi 
izleyen onbefl günlük süre içinde katma 
de¤er vergisi iade alaca¤›ndan mahsup 
suretiyle ödenmesi s›ras›nda, mahsup 
edilen tutar›n prim borcunun tamam›n› 
karfl›lamamas› durumunda ise  mahsup 
edilen k›s›m yasal süresi içinde ödenmifl 
say›lacak, buna karfl›n ödenmemifl k›sm›, 
onbefl günlük süre dikkate al›nmaks›z›n, 
yasal ödeme süresinin sona erdi¤i tarihten 
ödemenin yap›laca¤› tarihe kadar gecikme 
cezas› ve gecikme zamm› uygulanmak 
suretiyle ödenecektir.

Ayr›ca, cari aya iliflkin prim borçlar›n›n yasal 
ödeme süresinin sona erdi¤i tarihi izleyen 
onbefl günlük süre geçirildikten sonra katma 
de¤er vergisi iade alaca¤›ndan mahsup 
suretiyle ödenmesi halinde ise, söz konusu 
borçlara, yine onbefl günlük süre dikkate 
al›nmaks›z›n, yasal ödeme  süresinin sona 
erdi¤i tarihten ödemenin yap›laca¤› tarihe 
kadar gecikme cezas› ve gecikme zamm› 
uygulanacakt›r.

30.10.2008, Tahsilat Genel Tebli¤i 
Seri: B S›ra No: 4 Resmi 
Gazete’de yay›mland›. 

Amac›, zor durumda olan borçlular›n 
yararlanarak borçlar›n› ödemelerine imkân 
tan›mak ve amme alacaklar›n›n bir an önce 
Hazineye intikalini sa¤lamak olan tebli¤ ile 
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil 
Usulü Hakk›nda Kanun’un 48 inci 
maddesinde düzenlenen tecil ve 
taksitlendirme müessesesinden 
faydalan›larak Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› 
vergi dairelerince takip ve tahsil edilen 
amme alacaklar›n›n, talep edilmesi halinde 
tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulaca¤› 
bildirilmifl ve uygulamaya iliflkin flartlar 
belirlenmifl olup, bu kapsamda borçlar y›ll›k 
% 3 faizle tecil edilerek, 18 eflit taksitte 
ödenebilecektir.
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Resmi 
Gazete’den...
Emre Efeo¤lu
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30.10.2008, 15 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi 
Genel Tebli¤i Resmi Gazete’de yay›mland›.

Tebli¤de 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenen 
geçici 5 inci madde ile 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak 
üzere Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmifl olan, Kanuna ekli 
(I) say›l› listenin (A) cetvelinde say›lan fuel oil ve motorinlerin, 
yaln›zca elektrik üretiminde kullan›lanlar›n teslimlerine iliflkin 
aç›klamalarda bulunulmufltur.

04.11.2008, 16 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi 
Genel Tebli¤i Resmi Gazete’de yay›mland›.

Tebli¤ ile 11 seri numaral› Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli¤i’nde 
yer alan “Standart Yak›t Deposu: 4458 say›l› Gümrük Kanunu’nun 
167 nci maddesinin (9) numaral› f›kras›n›n (c) bendi hükmü 
kapsam›nda gümrük vergisi istisnas› uygulanan standart depolar›” 
tan›m› “Standart Yak›t Deposu: 4458 say›l› Gümrük Kanununun 
167 nci maddesinin (9) numaral› f›kras›n›n (c) bendi hükmü 
kapsam›nda ç›kar›lan, 2000/53 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki 
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve ‹stisna Tan›nacak Haller 
Hakk›nda Karar’›n 102 nci maddesinde tan›mlanan standart 
depolardaki miktarla s›n›rl› olmak üzere, söz konusu Karar’›n 
103 üncü maddesinde belirtilen yak›t miktar›n›n iki kat›n› aflmamak 
üzere istisna uygulanacak standart depolar›” fleklinde de¤ifltirilmifltir.

05.11.2008, Enerji deste¤inin uygulanmas›na iliflkin 
2008/1 say›l› tebli¤’de de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin 
2008/2 no.lu tebli¤ Resmi Gazete’de yay›mland›.

5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda 
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’da yer alan enerji deste¤inin 
uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› belirleyen, enerji deste¤inin 
uygulanmas›na iliflkin 2008/1 no.lu tebli¤in müracaat ve usul 
esaslar› bafll›kl› 6. maddesine, 2 no.lu  tebli¤ ile destekten 
yararlanmak amac›yla Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤üne ilk kez 
yap›lacak müracaatlarda ve enerji deste¤i uygulamas›n›n 
bafllamas›n› müteakip istenen bilgi ve belgeler aras›na, 15 gün 
süreyle geçerli kabul edilecek olan, Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› tahsil 
dairelerine vadesi geçmifl borç bulunmad›¤›na iliflkin vadesi geçmifl 
borç durumunu gösterir yaz› da eklenmifltir.

12.11.2008, Yabanc› sermayeli flirketlerin tafl›nmaz 
edinimine iliflkin yönetmelik Resmi Gazete’de 
yay›mland›.

Amac› yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye’de kurduklar› veya ifltirak 
ettikleri tüzel kiflili¤e sahip flirketlerin tafl›nmaz ve s›n›rl› ayni hak 
edinimine ve kullan›m›na iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek olan 
tebli¤ ile an›lan flirketlerin tafl›nmaz mülkiyeti ve/veya s›n›rl› ayni 
hak edinimi baflvurular› için gerekli belgeler ve baflvurular›n 
de¤erlendirilmesi; yerli sermayeli flirketlerin yabanc› sermayeli 
hale gelmesi ve flirketlerin ortakl›k yap›s›n›n de¤iflmesi hallerinde 
tafl›nmaz edinimi ile edinilen tafl›nmazlar›n kullan›m› ve tasfiyesi 
konular›nda aç›klamalarda bulunulmufltur.

13.11.2008, 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 say›l› 
kararnamenin eki kararda de¤ifliklik yap›lmas›na 
iliflkin 2008/14272 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› 
Resmi Gazete’de yay›mland›.

14.11.2008 tarihinden itibaren geçerli olan söz konusu karar ile 
tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar taraf›ndan hisse senetlerinden 
elde edilen kazançlar için uygulanan stopaj oran› % 10’dan % 0’a 
indirilmifltir. Yine hisse senetlerinin al›m sat›m›na iliflkin olarak 
verilen ihtiyari beyannamelerde uygulanacak olan verginin oran› 
da % 0 olarak de¤ifltirilmifltir. Ancak söz konusu oran indirimi 
menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen 
kazançlar› kapsamamaktad›r. Bu hisse senetlerinin kazançlar›na 
eskiden oldu¤u gibi % 10 oran›nda stopaj yap›lmaya devam 
edilecektir. 

18.11.2008, Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki 
her türlü istihkak›n bankalar arac›l›¤›yla 
ödenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete’de 
yay›mland›.

Amac› 4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›nda çal›flt›r›lan iflçilerin, 
5953 say›l› Kanuna tabi olarak çal›flan gazetecilerin ve yine 854 
say›l› Deniz ‹fl Kanunu kapsam›nda çal›flt›r›lan gemi adamlar›n›n; 
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak›n›n bankalar 
arac›l›¤›yla ödenmesine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek olan 
yönetmelik ile  iflçiye, gazeteciye ve gemi adam›na yap›lan 
ödemelerin bankalar arac›l›¤›yla yap›lmas› zorunlulu¤u ve bu 
zorunlulu¤a uyulmamas› durumunda uygulanacak idari para 
cezalar› konular›nda 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere çeflitli aç›klamalarda bulunulmufltur.

20.11.2008, 387 s›ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebli¤i Resmi Gazete’de yay›mland›.

Tebli¤ ile yeniden de¤erleme oran› 2008 y›l› için % 12 olarak tespit 
edilmifltir. Söz konusu oran ayn› zamanda 2008 y›l›na ait son 
geçici vergi dönemi için de uygulanacakt›r.

20.11.2008, 3 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebli¤i Resmi Gazete’de yay›mland›.

Tebli¤ ile 5766 say›l› kanunla gelir ve kurumlar vergisi kanunlar›nda 
yap›lan de¤iflikliklere iliflkin aç›klamalarda bulunulmufltur. Söz 
konusu tebli¤de 1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nin 
“Sat›fl kazanc›n›n fon hesab›nda tutulmas›” , “Deprem hasar 
karfl›l›klar›” , “Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler” ve 
“Kabul edilmeyen indirimler” konular› ile ilgili bafll›klarda yer alan 
de¤iflikliklere yer verilmifl olup ayn› zamanda 5766 say›l› Kanun’la 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatland›rmas› yoluyla 
örtülü kazanç da¤›t›m›” bafll›kl› 13. maddesine 7. f›kra olarak 
eklenen “Hazine zarar›” kavram›na de¤inilmifltir. Dar mükellefiyette 
vergi kesintisine iliflkin aç›klamalar›n da bulundu¤u tebli¤de ‹stanbul 
2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›na, kurumlar vergisi 
mükelleflerince makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan her türlü ayni ve nakdi 
ba¤›fl ve yard›mlar ile sponsorluk harcamalar› hakk›nda 
aç›klamalarda bulunulmufltur.
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21.11.2008, Sosyal sigorta ifllemleri yönetmeli¤inde 
de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik Resmi 
Gazete’de yay›mland›.

Amac› 31.05.2006 tarihli ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen 
hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine iliflkin usul ve 
esaslar› düzenlemek olan ve 28.08.2008 tarihli 26981 say›l› Resmi 
Gazete’de yay›mlanan Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i’nde 
de¤ifliklikler yapan söz konusu yönetmelik ile birlikte önceki 
yönetmelikte uygulamaya yönelik aç›klamalarda bulunulan çeflitli 
bölümlerde de¤ifliklikler yap›lm›fl ve yönetmeli¤in prim ödeme 
flartlar›na iliflkin uygulamalar›n bulundu¤u 83 üncü maddesinin 
ikinci f›kras› yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yine ilk yönetmeli¤in ekinde 
yer alan ‹fl yeri bildirgesi ve ayl›k hizmet prim belgelerine iliflkin 
formlar güncellenmifl olup yeni yönetmeli¤in ekinde mevcuttur.

22.11.2008, Baz› Varl›klar›n Milli Ekonomiye 
Kazand›r›lmas› Hakk›nda Kanun Resmi Gazete’de 
yay›mland›. 

Amac› gerçek ve tüzel kiflilere ait olup yurt d›fl›nda bulunan para, 
döviz, alt›n, menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n 
ekonomiye kazand›r›lmas› ve tafl›nmazlar›n kayda al›nmas› ile 
yurt içinde bulunan ancak iflletmelerin özkaynaklar› içinde yer 
almayan bu türden varl›klar›n sermaye olarak konulmak suretiyle 
iflletmelerin sermaye yap›lar›n›n güçlendirilmesini sa¤lamak olan 
söz konusu kanun ile para, döviz, alt›n, menkul k›ymet ve di¤er 
sermaye piyasas› araçlar› ile tafl›nmazlar›n yurda getirilmesi veya 
beyan üzerine kayda al›nmas›na iliflkin usul ve esaslar belirlenmifltir.

22.11.2008, 17 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi 
Genel Tebli¤i Resmi Gazete’de yay›mland›.

Söz konusu tebli¤ ile 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel 
Tebli¤inin “Tan›mlar” bafll›kl› 1. bölümünde yer alan “Standart 
Yak›t Deposu” tan›m›, 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel 
Tebli¤i ile yap›lan de¤ifliklikten önceki haliyle “Standart Yak›t 
Deposu: 4458 say›l› Gümrük Kanununun 167. maddesinin (9) 
numaral› f›kras›n›n (c) bendi hükmü kapsam›nda gümrük vergisi 
istisnas› uygulanan standart depolar›,” fleklinde düzenlenmifl olup 
16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli¤i, yürürlükten 
kald›r›lm›flt›r.

25.11.2008, 5810 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Gümrük Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na 
Dair Kanun Resmi Gazete’de yay›mland›.

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2009 olan Kanun ile 3218 say›l› Serbest 
Bölgeler Kanunu’nun vergi teflviklerini düzenleyen geçici 3 üncü 
maddesinde de¤ifliklikler yap›lm›fl olup, söz konusu kanunda yer 
alan baz› vergisel teflviklerin süresi uzat›lm›flt›r.
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* Yukar›daki tablo, 06.10.2008-25.11.2008 tarihleri aras›nda yay›mlanan sirkülerleri içermekte olup, taraf›n›zca daha kolay takibi amac›yla haz›rlanm›flt›r.
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5810 say›l› Kanun ile Serbest Bölgeler Kanunu'nda yer alan baz› vergisel teflviklerin süresi uzat›ld›.

Yurtd›fl›na ç›kar›lacak eflyay› tafl›yan kamyonlar için geçerli olan ÖTV istisnas› uygulamas›ndaki ''standart yak›t 
deposu''nun tan›m› eski haline getirildi.

Bankalar ile kamu ve özel kurulufllar aras›nda yap›lan maafl ödeme protokolleri kapsam›ndaki promosyon 
ödemelerinin vergilendirilmesi.

''Baz› Varl›klar›n Milli Ekonomiye Kazand›r›lmas› Hakk›nda Kanun'' 22 Kas›m 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e 
girdi.

2008 y›l›na iliflkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisinin ikinci taksitlerinin 1 Aral›k 
2008 akflam›na kadar ödenmesi gerekiyor.

3 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i ile 5766 say›l› Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda 
yap›lan de¤iflikliklere iliflkin aç›klamalar yap›ld›.

2008 y›l›na iliflkin yeniden de¤erleme oran› % 12 olarak aç›kland›.

Ücretlerin, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bankalar arac›l›¤›yla ödenmesine iliflkin yönetmelik, Resmi Gazete'de 
yay›mland›.

Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n hisse senedi kazançlar›ndaki stopaj oran› % 0'a (s›f›r) indirildi.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan, yabanc› sermayeli flirketlerin tafl›nmaz edinimini düzenleyen Tapu 
Kanunu'nun 36. maddesine iliflkin bir yönetmelik ç›kar›ld›.

2008/Ocak-Eylül dönemlerine iliflkin Ba ve Bs formlar›n›n verilme süresi 10 Kas›m 2008 tarihine kadar uzat›ld›.

01.01.2008-30.09.2008 dönemine iliflkin yeniden de¤erleme oran› % 9,89 olarak belirlendi.

Maliye Bakanl›¤›, yurtd›fl›na ç›kar›lacak eflyay› tafl›yan kamyonlar için geçerli olan ÖTV istisnas› uygulamas›ndaki 
''standart yak›t deposu'' tan›m›nda de¤ifliklik yapt›.

Maliye Bakanl›¤›, 15 seri numaral› ÖTV Genel Tebli¤i ile tecil-terkin uygulamas› kapsam›nda verilmesi gereken 
teminatlarla ilgili yeni aç›klamalar yapt›. 

Maliye Bakanl›¤›, yaln›zca elektrik üretiminde kullan›lmak üzere teslim edilen fuel oil ve motorinlerdeki ÖTV 
istisnas› ile ilgili aç›klama yapt›.

Vergi borcu olan mükelleflerin bu borçlar›, y›ll›k % 3 faizle tecil edilerek, 18 eflit taksitte ödenebilecek.

"Baz› Varl›klar›n Mili Ekonomiye Kazand›r›lmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›" 24.10.2008 tarihinde TBMM'ye 
sunuldu.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan, tecil uygulamas›n›n kapsam›n›n geniflletilece¤i ve tecil faiz oran›n›n y›ll›k % 3'e 
düflürülece¤ine iliflkin bas›n aç›klamas› yap›ld›.

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlar›n›n KDV iade alacaklar›ndan mahsubu suretiyle ödenmesine iliflkin 
aç›klamalar yapt›.

2008 y›l›na iliflkin y›ll›k ve munzam aidatlar›n ikinci taksitlerinin, 31 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

‹MKB'de ifllem gören tahvil ve bonolar›n 30.09.2008 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde esas al›nacak borsa rayiçleri.

No

Sirküler - ‹ndeks*



01 Aral›k 2008 Pazartesi	 *	Ekim 2008 ay›na iliflkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi	
*	Emlak vergisi ve çevre temizlik (konut d›fl› binalar için) vergilerinin 2. taksit ödemesi	
*	Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemesi	
*	Ekim 2008 dönemine ait haberleflme vergisinin beyan› ve ödemesi

12 Aral›k 2008 Cuma	 *	Kas›m 2008 dönemi çeklere ait de¤erli ka¤›tlar vergisi bildirimi ve ödemesi	
*	 16-30 Kas›m dönemine ait petrol ve do¤algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		

elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 

15 Aral›k 2008 Pazartesi	 *	Kas›m 2008 dönemine ait BSMV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin 				
ödenmesi 	

*	Kas›m 2008 dönemine ait dayan›kl› tüketim ve di¤er mallara iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2008 dönemine ait kolal› gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamüllerine iliflkin özel tüketim 			
vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2008 dönemine ait motorlu tafl›t araçlar›na iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 				
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2008 dönemine ait özel iletiflim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2008 KKDF kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

22 Aral›k 2008 Pazartesi	 *	Kas›m 2008 dönemine ait belediyeye ödenecek vergilerin (haberleflme vergisi hariç) beyan› ve 				
ödemesi	

*	Kas›m 2008 dönemine ait flans oyunlar› vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 		
ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2008 dönemine ait yar›flma ve çekilifllerle futbol müsabakalar›na ve at yar›fllar›na ait müflterek 		
bahislerle ilgili intikal vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 

23 Aral›k 2008 Sal›	 *	Kas›m 2008 dönemine ait gelir vergisi stopaj›n›n ve damga vergisinin muhtasar beyanname ile 				
elektronik ortamda beyan›	

*	Kas›m 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli 				
mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl›l›¤› ödenmesi gereken damga vergisinin beyan›	

*	Kas›m 2008 dönemine ait kurumlar vergisi stopaj›n›n muhtasar beyanname ile elektronik ortamda 		
beyan›	

*	Kas›m 2008 ay›na iliflkin sosyal sigorta primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

24 Aral›k 2008 Çarflamba	 *	Kas›m 2008 dönemine ait KDV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi

25 Aral›k 2008 Perflembe	 *	 1-15 Aral›k dönemine ait petrol ve do¤algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 

26 Aral›k 2008 Cuma	 *	Kas›m 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli 				
mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl›l›¤› ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi	

*	Kas›m 2008 dönemine ait KDV’nin ödenmesi	
*	Kas›m 2008 dönemine ait kurumlar vergisi stopaj›n›n ödenmesi	
*	Kas›m 2008 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopaj›n›n ve damga 		

vergisinin ödenmesi

31 Aral›k 2008 Çarflamba	 *	 2009 y›l›nda kullan›lacak olan yasal defterlere iliflkin aç›l›fl tasdiki 	
*	Kas›m 2008 ay›na iliflkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi 	
*	Kas›m 2008 dönemine ait haberleflme vergisinin beyan› ve verginin ödenmesi
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Vergi takvimi / Aralık 2008

2008 Aralık ay› mali yükümlülükler takvimi
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Pratik Bilgiler
Perakende sat›fl fifli veya ödeme kaydedici cihaz fifli 
düzenleme üst s›n›r› (01.01.2008’den itibaren)	 600 YTL
Y›llara sari inflaat ve onarma ifllerini yapanlara ödenen 
istihkak bedelleri üzerinden yap›lan gelir vergisi stopaj› 	 % 3
‹flyeri kira ödemelerinden yap›lan gelir vergisi stopaj›	 % 20
Serbest meslek kazançlar› üzerinden yap›lan gelir vergisi stopaj› 	 % 20
Mevduat ve döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden 
yap›lan gelir vergisi stopaj› (her vadede) 	 % 15
Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri 
üzerinden yap›lan gelir vergisi stopaj›	 Dar mükellefler % 0
(YTL veya yabanc› para cinsinden ihraç edilmifl) 	 Di¤erleri % 10
Repo kazançlar› üzerinden yap›lan gelir vergisi stopaj›	 % 15
IMKB’de ifllem gören hisse senetlerinin al›m sat›m kazançlar› 
üzerinden yap›lan gelir vergisi stopaj› (Tam mükelleflerin menkul k›ymet 
yat›r›m ortakl›¤› hisse senetlerinden elde etti¤i kazançlardan % 10)	 % 0
Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r 
(01.01.2008’den den itibaren) 	 600 YTL
Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2008) 	2.400 YTL
Temerrüt Faizi 	 % 64
Sakatl›k indirimi (2008 y›l›, 1.derece sakatlar)	 600 YTL
Sakatl›k indirimi (2008 y›l›, 2.derece sakatlar)	 300 YTL
Sakatl›k indirimi (2008 y›l›, 3.derece sakatlar)	 150 YTL

Son üç y›l›n yeniden de¤erleme oranlar›
2008 y›l› için	 % 12
2007 y›l› için	 % 7,2
2006 y›l› için	 % 7,8

Reeskont ve avans ifllemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranlar›
Vadelerine en çok (92) gün kalan senetler karfl›l›¤›nda yap›lacak;
(28.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.)
Reeskont ifllemlerinde uygulanacak iskonto oran› (y›ll›k)	 % 25
Avans ifllemlerinde uygulanacak faiz oran› (y›ll›k)	 % 27
Not: 238 seri numaral› VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto 
yöntemiyle reeskontu iflleminde, 28.12.2007 tarihinden itibaren % 27 oran› esas al›nacakt›r. 

Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarlar› 
(01.07.2008 tarihinden itibaren)
Brüt Ayl›k Tutar›	 (YTL)
1.169,96 ve fazlas›	 35,00
1.160,70 - 1.169,95	 29,50
1.047,51 - 1.160,69	 26,50
   903,46 - 1.047,50	 24,00
   728,27 -    903,45	 21,50
   728,26 ve daha afla¤›s›	 20,50

6183 say›l› yasaya göre hesaplanacak tecil faizi oranlar›
Uyguland›¤› Dönem	 Oran
21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri aras›nda	 % 3,0
31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri aras›nda	 % 6,0
02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri aras›nda	 % 5,0
12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri aras›nda	 % 3,0
04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri aras›nda	 % 2,5
28.04.2006 tarihinden itibaren	 % 2,0

6183 say›l› yasaya göre hesaplanacak gecikme zamm› oranlar›
Uyguland›¤› Dönem	 Oran
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri aras›nda	 % 5,0
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri aras›nda	 % 10,0
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri aras›nda	 % 7,0
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri aras›nda	 % 4,0
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri aras›nda	 % 3,0
21.04.2006 tarihinden itibaren 	 % 2,5

Geçici vergi oranlar› (2008 y›l›)
Gelir vergisi mükelleflerinde	 % 15
Kurumlar vergisi mükelleflerinde	 % 20

Gelir vergisinden istisna edilmifl çocuk yard›m› 
(01.07.2008 tarihinden itibaren)
‹ki çocu¤u aflmamak koflulu ile;	
0-6 yafl grubunda her bir çocuk için	 25,72 YTL
Di¤erleri 	 12,86 YTL

Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yard›m› 
01.01.2008 tarihinden itibaren (KDV Hariç)	 9,00 YTL

Baz› ifllemlerle ilgili ka¤›tlar üzerinden al›nacak damga vergisi 
oranlar› / tutarlar› (2008)
Ücretlerde (Avanslar dahil)	 Binde 6
Mukavelenamelerde	 Binde 7,5
Kira mukavelenamelerinde 
(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)	 Binde 1,5
Bilançolar	 17,50 YTL
Gelir tablolar›	 8,60 YTL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri	 22,70 YTL
Kurumlar vergisi beyannameleri	 30,30 YTL
Katma de¤er vergisi ve muhtasar beyannameler	 15,10 YTL

Gelir vergisi tarifesi (2008 y›l›)
Gelir Dilimi	 Vergi Oran› (%)
7.800 YTL’ye kadar	 15
19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlas›	 20
44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlas›	 27
44.700 YTL'den fazlas›n›n 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlas›	 35

Baz› fiiller için öngörülen özel usulsüzlük cezalar› (2008 y›l›)
Özel usulsüzlük fiilleri	 Ceza tutar›
Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, 
müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas›

Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, 
perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli ve yolcu tafl›ma 
biletlerinin al›nmamas› (vergi mükellefi olmayanlar için)	 29,80 YTL
Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 149 YTL
Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas› 
(her bir ifllem için)	 170 YTL
Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 680 YTL
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1.s›n›f tüccarlar)	 1.490 YTL
Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin 
usul ve esaslara uyulmamas›	 3.200 YTL

Asgari ücret (01.07.2008-31.12.2008 tarihleri aras›nda)
Ödemeler / Kesintiler	 16 yafl›n› tamamlam›fl iflçiler
Brüt tutar	 638,70
Sosyal Güvenlik primi (%14)	 89,42
‹flsizlik sigortas› primi (%1)	 6,39
Gelir vergisi matrah› 	 542,89
Hesaplanan gelir vergisi (%15)	 81,43
Asgari geçim indirimi (*)	 45,63
Damga vergisi (binde 6) 	 3,83
Kesintiler toplam›	 135,44
Net ödenecek tutar	 503,26
(*) Yukar›daki asgari geçim indirimi hesaplamas› çal›flan›n bekar oldu¤u varsay›m›na göre 
yap›lm›flt›r. Çal›flan›n medeni durumu ve çocuk say›s›na göre asgari geçim indirimi tutar› 
de¤iflecektir. 

Sigorta primine esas ayl›k tavan ve taban kazanç tutarlar› 
(01.07.2008-31.12.2008) 
Taban ücret 	 638,70 YTL
Tavan ücret 	 4.151,70 YTL

‹flsizlik sigortas› prim oranlar› (2008 y›l›)
‹flçiden	 % 1
‹flverenden	 % 2
Devlet katk›s›	 % 1

Gelir vergisinden istisna k›dem tazminat› tutarlar› 
01.01.2007-30.06.2007 tarihleri aras›nda	 1.960,69 YTL
01.07.2007-31.12.2007 tarihleri aras›nda	 2.030,19 YTL
01.01.2008-30.06.2008 tarihleri aras›nda	 2.087,92 YTL
01.07.2008-31.12.2008 tarihleri aras›nda	 2.173,19 YTL

Vergi hakk›nda	 Aral›k 2008

	Her bir belge için 149 YTL’den az 
olmamak üzere, belgede yaz›lmas› 

gereken mebla¤›n %10’u
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Concerning tax	 December 2008
Practical Information
The upper limit for drawing up retail sales slips or payment 
recording device voucher (beginning from 01.01.2008)	 TRY 600
Income tax withholding levied on the progress payments paid to 
those performing multi-year construction and repair works 	 3%
Income tax withholding levied on work place rent payments	 20%
Income tax withholding levied on independent professional payments 	 20%
Income tax withholding made on the interests paid to 
deposit and foreign exchange deposit accounts (at any maturity) 	 15%
Income tax withholding levied on interest income from 
Government bonds and Treasury bills	 Non-Residents 0%
(issued in TRY or foreign currency) 	 Others 10%
Income tax withholding levied on repo gains	 15%
Income tax withholding on the capital gains from share certificates 
traded in Istanbul Stock Exchange. (10 % for capital gains that resident 
taxpayers derived from shares of marketable security investment trusts)	 0%
The upper limit to be sought for the furniture, fittings and fixtures 
to be directly recorded as expense (beginning from 01.01.2008) 	 TRY 600
The amount exempted from income tax in rental fees paid 
for housing (2008) 	 TRY 2.400
Default Interest 	 64%
Disability allowance (2008, for 1st degree disabled)	 TRY 600
Disability allowance (2008, for 2nd degree disabled)	 TRY 300
Disability allowance (2008, for 3rd degree disabled)	 TRY 150

The revaluation rates for the last three years
For the year 2008	 12,0%
For the year 2007 	 7,2%
For the year 2006 	 7,8%

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance 
transactions

Applicable Against the Notes with Maturity of 92 Days at Most;
(promulgated in the Official Gazette of 28.12.2007)
Rate of discount applicable on rediscount transactions (annual)	 25%
Rate of interest applicable on advance transactions (annual)	 27%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 27% rate will be taken as basis 
during the rediscount of the notes payable and notes receivable through imputed discount 
method. 

Domestic daily allowances exempt from income tax (since 01.07.2008)
Monthly Gross Amount	 (TRY)
1.169,96 and higher	 35,00
1.160,70 - 1.169,95	 29,50
1.047,51 - 1.160,69	 26,50
   903,46 - 1.047,50	 24,00
   728,27 -    903,45	 21,50
   728,26 and lower	 20,50

Deferral interest rates to be calculated according to the Law No. 6183
Period	 Rate
Between the dates of 21.12.2000 - 30.03.2001	 3,0%
Between the dates of 31.03.2001 - 01.02.2002 	 6,0%
Between the dates of 02.02.2002 - 11.11.2003 	 5,0%
Between the dates of 12.11.2003 - 03.03.2005 	 3,0%
Between the dates of 04.03.2005 - 27.04.2006 	 2,5%
Since 28.04.2006	 2,0%

Delay surcharge rates to be calculated according to the Law No. 6183
Period	 Rate
Between the dates of 02.12.2000 - 28.03.2001 	 5,0%
Between the dates of 29.03.2001 - 30.01.2002 	 10,0%
Between the dates of 31.01.2002 - 11.11.2003 	 7,0%
Between the dates of 12.11.2003 - 01.03.2005 	 4,0%
Between the dates of 02.03.2005 - 20.04.2006 	 3,0%
Since 21.04.2006	 2,5%

Temporary tax rates (2008)
For income taxpayers	 15%
For corporate taxpayers	 20%

Children allowance exempt from income tax (Beginning from 01.07.2008)
On condition of not exceeding two children	
For each child between 0-6 ages	 TRY 25,72
Others 	 TRY 12,86

Daily foods allowance exempt from income tax 
Beginning from 01.01.2008 (VAT Exclusive)	 TRY 9,00

Stamp duty rates / amounts to be levied on the papers relating to certain 
transactions (2008)
On wages (including advances)	 0,6%
On contracts	 0,75%
On rent contracts (over the rental fee to be determined according 
to the contract period)	 0,15%
Balance sheets	 TRY 17,50
Income statements	 TRY 8,60
Annual income tax returns	 TRY 22,70
Corporation tax returns	 TRY 30,30
Value added tax and withholding returns	 TRY 15,10

Income tax tariff (2008)
Income Brackets	 Tax Rate (%)
Up to TRY 7.800	 15
For TRY 19.800; for the first TRY 7.800, TRY 1.170, for above	 20
For TRY 44.700; for the first TRY 19.800, TRY 3.570, for above	 27
For more than TRY 44.700, for TRY 44.700, TRY 10.293, for above	 35

Special irregularity fines for some acts (2008)
Special ›rregularity acts	 Fine Amount
Failure to issue and to receive invoices, 
expense receipts, independent professional 
vouchers and producer’s receipts

Failure to obtain invoice, expense voucher, independent professional 
vouchers, producer’s receipt, retail sales voucher, payment recorder 
device voucher and passenger tickets (for non-taxpayers)	 TRY 29,80
Failure to keep available or to display tax plates	 TRY 149
Failure to comply with  the obligations concerning 
tax identity number (for each transaction)	 TRY 170
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax identity number	 TRY 680
Failure to provide information requested by the authorities
(1st Class Merchants)	 TRY 1.490
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements	 TRY 3.200

Minimum Wage (between 01.07.2008-31.12.2008)
Payments / Withholdings	 Employees over the age of 16
Gross amount	 638,70
Social security premium (14%)	 89,42
Unemployment insurance premium (1%)	 6,39
Income tax base 	 542,89
Calculated income tax (15%)	 81,43
Minimum living allowance (*)	 45,63
Stamp duty (0,6%) 	 3,83
Total withholdings	 135,44
Net payable amount 	 503,26
(*)The foregoing minimum living allowance has been calculated on the assumption that 
the employee is single. The minimum living allowance will vary depending on the marital 
status of the employee and the number of children.

Monthly upper and lower income amounts taken as basis in the calculation 
of insurance premium (01.07.2008-31.12.2008)
Lower limit 	 TRY 638,70
Upper limit 	 TRY 4.151,70

Unemployment insurance premium rates (2008)
From the employee	 1%
From the employer	 2%
Government contribution	 1%

Severance pay amounts exempt from income tax 
Between the dates of 01.01.2007-30.06.2007	 TRY 1.960,69
Between the dates of 01.07.2007-31.12.2007 	 TRY 2.030,19
Between the dates of 01.01.2008-30.06.2008 	 TRY 2.087,92
Between the dates of 01.07.2008-31.12.2008 	 TRY 2.173,19

Not less than TRY 149 
for each document, 10% 

of the amount which is 
required to be indicated 

on the document
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