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Vergide Gündem

I. Baz› sigortac›l›k terimleri

Sigorta: Kifli ve kurumlar›n baz› flartlar 

alt›nda karfl›laflacaklar› zarara veya gelir 

kayb›na yol açan olaylar›n maddi 

sonuçlar›ndan kendilerini korumak için 

belli bir prim karfl›l›¤›nda risklerini 

devretti¤i anlaflmad›r.

Poliçe: Sigortac›n›n, belli bir prim karfl›l›¤› 

sigorta ettirenin para ile ölçülebilir 

menfaatine zarar gelmesi halinde tazminat 

vermeyi veya hayat sigortalar›nda bir 

miktar para ödemeyi taahhüt etti¤i bir 

akittir.

Riziko: Sigortadan faydalanan veya sigorta 

ettiren kimsenin kanunla yasak edilmifl ve 

ahlaka ayk›r› fiilleri d›fl›nda do¤abilecek 

her türlü zararlard›r.

Sigorta Primi: Sigortac›n›n sigorta 

sözleflmesi ile üzerine ald›¤› rizikoya 

karfl›l›k sigortal›n›n ödedi¤i ücrettir.

Teminat: Sigortac›n›n sigortal›ya rizikonun 

gerçekleflmesi halinde vermeyi taahhüt 

etti¤i güvencedir.

Aktüer: Sigortac›l›k tekni¤i ile buna iliflkin 

yat›r›m, finansman ve demografi 

konular›nda olas›l›k ve istatistik teorilerini 

uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun 

prim, rezerv ve kar paylar›n› hesaplayarak 

tarife ve teknik esaslar› haz›rlayan 

kiflilerdir.

Reasürans (Mükerrer Sigorta): 

Sigortac›n›n, sigorta etti¤i menfaatleri 

diledi¤i flartlarda tekrar sigorta 

ettirmesidir. Sigorta flirketleri, teminat 

verdikleri rizikolarda büyük hasarlar›n ayn› 

zamana gelme ihtimaline karfl› hasar 

ödemelerinde zorlanmamak için mükerrer 

sigorta yapt›r›rlar. 

II. 2008 y›l›nda Türkiye'de 
sigorta sektörü 

Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri 

Birli¤inin (TSRfiB) 2008 y›l› faaliyet 

raporuna göre 2008 y›l› sonu itibariyle 

sigorta sektörde faaliyet gösteren 59 

sigorta flirketi bulunmaktad›r. Bu flirketler 

taraf›ndan üretilen sigorta prim geliri 2008 

y›l›nda cari fiyatlarla bir önceki y›la göre 

%7,76 oran›nda artarak 

11.779.882.000,00 TL olmufltur. Dolar 

baz›nda ise prim geliri bir önceki y›la göre 

%7,83 oran›nda artm›flt›r. Ayn› dönemde 

küresel ekonomik krizin etkisiyle Avrupa 

Birli¤i'nde sigorta sektörünün prim 

büyüklü¤ü 1.65 trilyon dolardan 1.61 trilyon 

dolara düflerek dolar baz›nda %6,7 reel 

düflüfl göstermifltir. 

Küresel ekonomik kriz etkilerini 2009 

y›l›nda Türk sigorta sektöründe de 

gösterse de sigorta sektörü Türkiye'de 

geliflmekte olan bir sektör olup, ülkemizde 

di¤er sektörlerin ihtiyaç duydu¤u 

güvenceleri sa¤lamaktad›r. 

Çarp›c› bir örnek vermek gerekirse 2008 

y›l›nda ülkemizdeki sigorta flirketleri 

taraf›ndan toplam 13.780 milyar TL 

teminat verilmifl olup, bu tutar GSY‹H'n›n 

yaklafl›k 15 kat›d›r. Bu oran sigorta 

flirketlerinin reel ekonominin çarklar›n›n 

çal›flmas› için sa¤lad›¤› güvencenin ve 

sigortac›l›k sektörünün ülkemiz ekonomisi 

için ne kadar önemli oldu¤unun 

göstergesidir.

III. Sigorta teknik karfl›l›klar›

Sigorta teknik karfl›l›klar›; sigorta flirketleri 

ve reasürans flirketlerinin sigorta 

sözleflmelerinden do¤an yükümlülüklerini 

gerekli oldu¤u durumda yerine 

getirebilmeleri için belirli kriterler esas 

alarak sigorta primleri üzerinden 

ay›rd›klar› karfl›l›klard›r.
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Bir riskin sigorta flirketince üstlenildi¤i ve bu riskin gerçekleflti¤i 

durumda riske iliflkin teminat›n sigorta flirketince yerine 

getirilebilmesi yani sigortal›ya zarar›n›n ödenebilmesi için bu 

risklerin gerçekleflme ihtimalleri dikkate al›narak ödenecek 

tutarlar için sigorta flirketlerince karfl›l›k ayr›lmas› gereklidir. 

Karfl›l›klar sigorta flirketlerince yasal düzenlemeler d›fl›nda 

(Sigortac›l›k Kanunu hükümleri uyar›nca karfl›l›k ayr›lmas› 

zorunludur.) ekonomik nedenlerle de ayr›lmaktad›r.

A. Sigorta teknik karfl›l›klar›na iliflkin Sigortac›l›k 
Kanunu'nda yer alan düzenlemeler
14 Haziran 2007 tarih ve 26552 say›l› Resmi Gazete'de 

yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5684 Say›l› Sigortac›l›k Kanunu'nun 

“Teknik karfl›l›klar” bafll›kl› 16'nc› maddesinde teknik karfl›l›klara 

iliflkin aç›klamalara yap›lm›flt›r. ‹lgili maddenin 1'inci f›kras›nda 

sigorta flirketleri ve reasürans flirketlerinin sigorta 

sözleflmelerinden do¤an yükümlülükleri için, ilgili maddede 

belirtilen esaslara göre yeteri kadar karfl›l›k ay›rmas›n›n zorunlu 

oldu¤u ifade edilirken, 2 ila 7'nci f›kralarda teknik karfl›l›klar›n 

tan›mlar›na yer verilmifl, 8'inci f›krada reasürör pay›na iliflkin 

olarak düzenlemede bulunulmufl ve ilgili maddenin 9'uncu (son) 

f›kras›nda ise teknik karfl›l›klara iliflkin usul ve esaslar›n 

yönetmelikle düzenlenece¤i ifade edilmifltir.

Yukar›da bahsi geçen 16'nc› maddenin 2 ila 7'nci f›kralar›nda yer 

alan teknik karfl›l›klara s›ras›yla afla¤›da yer verilmektedir.

1. Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› (KPK)
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› yürürlükte bulunan her bir sigorta 

sözleflmesine iliflkin olarak yaz›lan brüt primin gün esas›na göre 

takip eden hesap dönemine veya dönemlerine sarkan k›sm›ndan; 

yürürlükte bulunan y›ll›k hayat sigortalar› ile süresi bir y›l› aflan 

birikim priminin de al›nd›¤› hayat sigortalar›nda ise yaz›lan brüt 

primlerden varsa birikime ayr›lan k›s›m düflüldükten sonra kalan 

tutar›n takip eden döneme veya dönemlere sarkan k›sm›ndan 

oluflan karfl›l›kt›r. 

Kanunda gün esas›na göre karfl›l›k hesaplamas› mümkün olmayan 

reasürans ve retrosesyon ifllemlerinde, sekizde bir esas›na göre 

kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ayr›lmas›n›n mümkün oldu¤u ifade 

edilmifltir.

2. Devam eden riskler karfl›l›¤›
Sigorta sözleflmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile 

kazan›lan primlerin zamana ba¤l› da¤›l›m›n›n uyumlu olmad›¤› 

kabul edilen sigorta branfllar›nda, ayr›ca kazan›lmam›fl primler 

karfl›l›¤›n›n sigorta flirketinin tafl›d›¤› risk ve beklenen masraf 

düzeyine göre yetersiz kalmas› halinde ayr›lan karfl›l›kt›r.

3. Dengeleme karfl›l›¤›
Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat 

oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek ve katastrofik riskleri 

karfl›lamak üzere Hazine Müsteflarl›¤›nca belirlenen branfllar için 

ayr›lan karfl›l›kt›r. 

Sigortac›l›k Kanununda Hazine Müsteflarl›¤›n›n, bu karfl›l›¤› ikame 

edecek flekilde, belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde ihtiyat 

ayr›lmas›na karar verebilece¤i ifade edilmifltir.

4. Matematik karfl›l›k
Matematik karfl›l›k; bir y›ldan uzun süreli hayat, sa¤l›k, hastal›k 

ve ferdî kaza sigortas› sözleflmeleri için sigorta flirketleri 

taraf›ndan sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini 

karfl›lamak üzere sözleflme teknik esaslar›nda belirtilen, 

istatistiksel ve aktüeryal yöntemler kullan›larak hesaplanan 

karfl›l›klar ile taahhüt edilmiflse, bu karfl›l›klar›n yat›r›ma 

yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortal›lara ayr›lan 

pay karfl›l›klar› toplam›d›r.

5. Muallâk tazminat karfl›l›¤›
Kayda geçmifl ancak ödenmemifl tazminat tutarlar› ile 

gerçekleflmifl ancak kayda geçmemifl tahmini tazminat tutarlar› 

ve bu tazminatlar ile ilgili yap›lan gider karfl›l›klar› ve bu tutarlar›n 

yetersiz kalmas› durumunda yeterlilik için Müsteflarl›kça belirlenen 

esaslar çerçevesinde ayr›lan ek karfl›l›klard›r.

6. ‹kramiyeler ve indirimler karfl›l›¤›
Sigorta flirketlerinin ikramiye veya indirim uygulamas›na gitmesi 

durumunda, carî y›l›n teknik sonuçlar›na göre sigortal›lar veya 

lehdarlar için ayr›lan ikramiye ve indirim tutarlar› karfl›l›¤›d›r.

B. Sigorta teknik karfl›l›klar›na iliflkin Hazine 
Müsteflarl›¤› yönetmeli¤i
Hazine Müsteflarl›¤›, sigorta ve reasürans flirketlerinin mevcut 

ve muhtemel yükümlülüklerini karfl›layacak miktarda teknik 

karfl›l›k ay›rmalar›n› sa¤lamak amac›yla 5684 say›l› Sigortac›l›k 

Kanununun 16'nc› maddesi ve 28.3.2001 tarihli ve 4632 say›l› 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanununun 8'inci 

maddesinde kendisine tan›nan yetkiyi kullanarak “Sigorta Ve 

Reasürans ‹le Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu 

Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik” i haz›rlam›fl; 

ve bu yönetmelik 07.08.2007 tarihli Resmi Gazete'de 

yay›nlanm›flt›r. 

‹lgili yönetmeli¤in baz› bölümleri 18.10.2007 tarihli Resmi 

Gazete'de yay›nlanan yönetmelik ile de¤ifltirilmifl ve yönetmeli¤in 

son hali 1.1.2008 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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‹lgili yönetmelikte sigorta flirketleri taraf›ndan ayr›lan;

- Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›,

- Devam eden riskler karfl›l›¤›,

- Muallak tazminat karfl›l›¤›

- Matematik karfl›l›klar

- Dengeleme karfl›l›¤›

- ‹kramiye ve indirimler karfl›l›¤›

hesaplama yöntemleri detayl› olarak aç›klanm›flt›r.

C. Sigorta teknik karfl›l›klar›na iliflkin Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nda ve ilgili tebli¤lerinde yer alan 
düzenlemeler
1. Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeler
21.06.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5520 Say›l› 

Kurumlar Vergisi Kanununun “‹ndirilecek giderler” bafll›kl› 8'nci 

maddesi kanunun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmifltir. ‹lgili 

maddenin 1'nci f›kras›n›n (e) bendinde; sigorta ve reasürans 

flirketlerince bilanço gününde hükmü devam eden sigorta 

sözleflmelerine iliflkin sigorta teknik karfl›l›klar›n›n kurumlar 

vergisi hesab›nda gider olarak dikkate al›nabilece¤i ifade edilmifltir.

‹lgili maddede yer alan karfl›l›klar s›ras›yla;

a. Muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar›
Gider kaydedilebilecek olan muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar› 

Kurumlar Vergisi Kanununda; tahakkuk etmifl ve hesaben tespit 

edilmifl hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yap›lmam›flsa 

hasar ve tazminat›n ve bunlarla ilgili tüm masraflar›n tahmini 

de¤erleri ile gerçekleflmifl, ancak rapor edilmemifl hasar ve 

tazminat bedelleri ve bunlara iliflkin masraflardan, reasürör pay› 

düflüldükten sonra kalan tutar ile saklama pay›na isabet eden 

muallak hasar karfl›l›¤› yeterlilik farklar› olarak tan›mlanm›flt›r.

b. Kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar›
Gider kaydedilebilecek olan kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar› 

Kurumlar Vergisi Kanununda, yürürlükte bulunan sigorta 

sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerden, komisyonlar 

düflüldükten sonra kalan tutar›n gün esas›na göre bilânço 

gününden sonraya sarkan k›sm›ndan, ayn› esasa göre hesaplanan 

reasürör pay›n›n düflülmesinden sonra kalan tutar olarak 

tan›mlanm›flt›r. 

‹lgili tan›mda bu tutar›n, nakliyat emtia sigortalar›nda, y›ll›k primin 

komisyon düflüldükten sonraki tutar›ndan flirketlerin kendi 

saklama paylar›nda kalan›n›n % 25'ini geçemeyece¤i ifade 

edilmifltir. Bent devam›nda kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤›n›n gün 

esas›na göre hesaplanmas› mümkün olmayan reasürans ve 

retrosesyon ifllemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilece¤i ifade 

edilmifltir.

c. Hayat sigortalar›nda matematik karfl›l›klar›
Gider kaydedilebilecek olan hayat sigortalar›nda matematik 

karfl›l›¤›n›n her sözleflme üzerinden ayr› ayr› hesaplanaca¤› ifade 

edilmifl ve karfl›l›klar›n, gelirleri vergiden istisna edilmifl olan 

menkul k›ymetlere yat›r›lan k›sm›na ait faiz ve kar paylar›, giderler 

aras›nda gösterilemeyece¤i belirtilmifltir.

d. Dengeleme karfl›l›¤›
Gider kaydedilebilecek olan dengeleme karfl›l›¤› Kurumlar Vergisi 

Kanununda; takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek 

tazminat oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek ve katastrofik 

riskleri karfl›lamak üzere sadece deprem ve mühendislik sigorta 

branfllar›nda verilen deprem teminat› için hesaplanan karfl›l›klard›r 

fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Ayn› zamanda ilgili bendin beflinci s›ras›nda bir bilânço döneminde 

ayr›lan sigorta teknik karfl›l›klar›n›n, ertesi bilanço döneminde 

aynen kara eklenece¤i hükmü bulunmaktad›r.

2. 1 seri no.lu kurumlar vergisi genel tebli¤inde yer alan 
düzenleme ve aç›klamalar
Yukar›da yer verildi¤i üzere ilgili maddede sigorta teknik 

karfl›l›klar›n›n detayl› olarak tan›mlar›na yer verilmifltir. 

03.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 1 Seri No.lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde de sigorta teknik karfl›l›klar›n›n 

nas›l hesaplanaca¤›na iliflkin detayl› aç›klamalarda bulunulmufltur. 

Ek olarak 1 no.lu tebli¤de sigorta ve reasürans flirketlerinde 

bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleflmelerine 

iliflkin ay›rd›klar› teknik karfl›l›klar›, Kurumlar Vergisi Kanununda 

ve ilgili tebli¤lerinde belirtilen hesaplama ve flartlar dikkate alarak 

kurum kazanc›ndan indirim konusu yap›labilecekleri ifade 

edilmifltir. 

Baflka bir ifade ile Maliye Bakanl›¤› baz› sigorta teknik 

karfl›l›klar›n›n ne oldu¤u ve nas›l hesaplanaca¤› konusunda kendisi 

ayr› bir belirlemeye gitmifltir.

Di¤er taraftan teknik karfl›l›k ayr›lmas›na iliflkin Hazine Müsteflarl›¤› 

yönetmeli¤i 18.10.2007 tarihi itibariyle yay›nlanm›fl oldu¤undan 

Hazine düzenlemeleri ile Maliye Bakanl›¤› düzenlemeleri aras›nda 

ortaya ç›kan farklar veya yeni karfl›l›klar için Maliye Bakanl›¤› 

taraf›ndan Kurumlar Vergisi Tebli¤lerinde aç›klamalar yap›lm›flt›r.

3. 2 seri no.lu kurumlar vergisi genel tebli¤inde yer alan 
düzenleme ve aç›klamalar
22.4.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 2 seri numaral› 

tebli¤de teknik karfl›l›klar›n Hazine taraf›ndan yeniden 

düzenlendi¤i ifade edilerek;
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-	Muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar›n›n hesaplanmas›na iliflkin 

aç›klamada bulunulmufl ve sigorta mevzuat›na göre belirlenen 

gerçekleflmifl ancak henüz rapor edilmemifl olan hasar ve tazminat 

bedelleri ile saklama pay›na isabet eden muallak hasar karfl›l›¤› 

yeterlilik farklar›n›n da muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› 

kapsam›nda indirim konusu yap›labilece¤i ancak, aktüeryal 

zincirleme merdiven metodu kullan›lmak suretiyle ilave olarak 

ayr›lan ek karfl›l›klar›n gider olarak indiriminin mümkün olmad›¤› 

belirtilmifltir.

-	Sigortac›l›k mevzuat›nda kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› 

hesaplamas›nda daha önceki düzenlemeye göre farkl›l›klar 

bulunmas›na karfl›n, kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak 

indirilmesi gereken kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar›n›n, Kurumlar 

Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendinin 

(2) numaral› alt bendi uyar›nca ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebli¤inin bu bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde 

hesaplanaca¤› ifade edilmifltir.

-	Deprem hasar karfl›l›klar› bölümü tebli¤den ç›kart›lm›fl ve 5684 

say›l› Kanunla birlikte sigorta flirketlerince deprem hasar 

karfl›l›klar› ad› alt›nda karfl›l›k ayr›lmad›¤›, an›lan Kanun uyar›nca 

ayr›lmas› gereken devam eden riskler karfl›l›¤›, dengeleme karfl›l›¤› 

ile ikramiyeler ve indirimler karfl›l›¤›n›n sigorta flirketlerince 

kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak indiriminin mümkün 

bulunmad›¤› ifade edilmifltir.

4. 3 seri no.lu kurumlar vergisi genel tebli¤inde yer 
alan düzenleme ve aç›klamalar
Deprem hasar karfl›l›¤› uygulamas› son buldu¤undan, 20.11.2008 

tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 3 seri numaral› tebli¤ ile 1 

Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebli¤inin "8.6.5. Ayr›lan sigorta 

teknik karfl›l›klar›n›n ertesi bilânço döneminde aynen kara 

nakledilmesi" bölümünde yer alan deprem hasar karfl›l›¤›na iliflkin 

aç›klamalar kald›r›lm›flt›r.

‹kinci olarak ise sigorta flirketlerince Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca 

deprem hasar karfl›l›klar› ad› alt›nda karfl›l›k ayr›lma uygulamas›na 

son verildi¤ine at›fta bulunularak Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca 

sigorta ve reasürans flirketlerince "Dengeleme karfl›l›¤›" ad› 

alt›nda yeni bir karfl›l›k ayr›labilmesi imkan› geldi¤i ifade edilmifltir.

Tebli¤in devam›nda dengeleme karfl›l›¤› ad› alt›nda ayr›lan 

karfl›l›klar›n kurum kazanc›n›n tespitinde dikkate al›nabilmesinin 

mümkün oldu¤u belirtilerek, 01.01.2008 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere takip eden hesap dönemlerinde meydana 

gelebilecek tazminat oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek 

ve katastrofik riskleri karfl›lamak üzere sadece deprem ve 

mühendislik sigorta branfllar›nda verilen deprem teminat› için 

hesaplanan dengeleme karfl›l›klar›n›n sigorta ve reasürans 

flirketlerince gider olarak dikkate al›nabilmesinin mümkün oldu¤u 

belirtilmifltir.

Di¤er taraftan ilgili tebli¤de 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu 

uyar›nca ayr›lan karfl›l›klardan olan devam eden riskler karfl›l›¤› 

ve ikramiyeler ve indirimler karfl›l›¤›n›n sigorta flirketlerinin 

kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak indiriminin mümkün 

olmad›¤› tekrarlanm›flt›r.

D. Sigorta teknik karfl›l›klar›na iliflkin güncel 
sorunlar 
1. Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca ayr›lan teknik karfl›l›klar›n 

kurum kazanc›n›n tespitinde gider kabul edilebilen ve gider 

kabul edilemeyen karfl›l›klar olarak s›n›fland›r›lmas›

Yaz›m›zda aç›kland›¤› üzere sigorta teknik karfl›l›klar› sigorta ve 

reasürans flirketlerinin sigorta sözleflmelerinden do¤an 

yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için ayr›lmaktad›r. 

Ayn› zamanda bu karfl›l›klar›n ayr›lmas›na iliflkin düzenlemeler 

Devlet taraf›ndan sigorta sektörüne iliflkin gerekli düzenlemeleri 

yapmas› için görevlendirilen Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan 

yap›lmaktad›r. Ek olarak sigorta flirketlerince ayr›lan karfl›l›klar 

ve bu kurumlar›n mali tablolar› ba¤›ms›z denetim kurulufllar› 

taraf›ndan denetlenerek Hazine Müsteflarl›¤›na raporlanmaktad›r.

Bu kapsamda;

- Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenen esaslara göre ayr›lan 

karfl›l›klar›n baz›lar› Vergi ‹daresince gider kabul edilmeyerek bu 

karfl›l›klar için ayr› bir karfl›l›k ay›rma yöntemi belirlenmesi,

- Ayr›lmas› zorunlu tutulan karfl›l›klar›n baz› bölümlerinin (deprem 

ve mühendislik sigorta branfllar›nda verilen deprem teminat› için 

hesaplanan dengeleme karfl›l›klar› d›fl›nda kalan dengeleme 

karfl›l›klar›n›n) kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak kabul 

edilmemesi,

- Baz› karfl›l›klar›n tümünün (devam eden riskler karfl›l›¤›) kurum 

kazanc›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmemesi,

sigorta flirketlerinin vergilendirilmesi konusunda belirsizlik 

yaratmaktad›r.

Bu gibi sorunlar›n önüne geçilebilmesi ticari anlamda elde 

edilmemifl bir kar›n vergilendirilmemesi için Hazine ve Maliye 

Bakanl›¤›n›n sigorta teknik karfl›l›klar›na iliflkin olarak 

düzenlemeleri bir arada yürütmesinin yerinde olaca¤›n› 

düflünüyoruz.

2. Potansiyel rücu gelirlerinin indirimi

Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan Sigorta ve Reasürans
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‹le Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n 

Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmeli¤in “Muallak tazminat 

karfl›l›¤›” bafll›kl› 7'nci maddesinin 2'nci f›kras› uyar›nca (k›saca) 

sigorta flirketlerince muallak hasar karfl›l›¤› rakam›n›n tespiti 

s›ras›nda son 5 veya daha fazla y›llarda tahakkuk etmifl muallak 

hasar dosyalar›na iliflkin olarak, bu hasarlar›n olufltu¤u dönemi 

izleyen dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin 

söz konusu y›llara ait tahakkuk etmifl muallak tazminat 

karfl›l›klar›na bölünmesi suretiyle bulunan a¤›rl›kl› ortalama 

dikkate al›narak bir tutar hesaplanmas› ve bu tutar›n muallak 

hasar karfl›l›¤›n›n tespiti s›ras›nda gelir olarak dikkate al›nmas› 

gerekti¤i belirtilmektedir. Sigorta flirketleri de bu uygulamaya 

paralel hareket etmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebli¤lerinde muallak hasar 

karfl›l›¤› hesaplanmas› s›ras›nda bu tip bir gelir kaydedilmesi 

gerekti¤i hususunda hüküm bulunmamaktad›r. Ancak ilgili tutar›n 

indirim konusu yap›labilece¤i konusunda da kanunda ve ilgili 

tebli¤lerinde bir aç›klama yoktur.

Ancak Maliye Bakanl›¤›n›n Hazine Müsteflarl›¤›nca yönetmelikle 

eklenen ve gider yaratan karfl›l›klar› kabul etmemesi yaklafl›m› 

dikkate al›nd›¤›nda karfl›l›k ayr›lmas› kapsam›nda gelir kaydedilen 

bu tutar› da gelir olarak dikkate al›nmamas› gerekti¤i iddia 

edilebilir.

Öte yandan konuya iliflkin olarak bir düzenleme bulunmamas› 

bu tutar›n indirimine iliflkin tereddütler yaratmaktad›r. ‹lgili 

tutar›n kurumlar vergisi hesab›nda indirim kalemi olarak dikkate 

al›n›p al›nmayaca¤› konusunda Maliye Bakanl›¤›n›n aç›klama 

yapmas›n›n yerinde olaca¤›n› düflünüyoruz.

3. Dengeleme karfl›l›klar›n›n gelir kayd›

Yaz›m›zda aç›kland›¤› üzere deprem hasar karfl›l›¤› uygulamas›na 

son verilmesini müteakiben deprem ve mühendislik sigorta 

branfllar›nda verilen deprem teminat› için sigorta flirketleri 

taraf›ndan dengeleme karfl›l›¤› ad› alt›nda bir karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

Bu karfl›l›¤›n ayr›lmas›ndaki mant›k daha önce deprem hasar 

karfl›l›¤›nda oldu¤u gibi olas› bir depremde sigorta flirketlerinin 

mali sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi için bir kaynak 

yaratmakt›r. Ayn› zamanda Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8'nci 

maddesi uyar›nca deprem ve mühendislik branfllar›nda verilen 

deprem teminat› için hesaplanan dengeleme karfl›l›klar› kurum 

kazanc›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmektedir.

Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesinde yer alan 

bir bilanço döneminde ayr›lan teknik karfl›l›klar›n ertesi bilanço 

döneminde aynen kara eklenmesi hükmü kapsam›nda bir önceki 

y›lda ayr›lan ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyar›nca gider olarak 

dikkate al›nan bu dengeleme karfl›l›klar› bir sonraki dönem gelir 

olarak hesaplara intikal etmekte ve kurumlar vergisi aç›s›ndan 

giderlefltirilmesine izin verilen tutar bir sonraki y›lda gelir 

kaydedilmekte ve tan›nan giderlefltirme hakk› sadece bir y›l 

ötelemeye dönüflmektedir.

Her ne kadar dengeleme karfl›l›¤›n›n yerine geldi¤i deprem hasar 

karfl›l›¤› için de benzer bir uygulama söz konusu idiyse de, 

uygulama bu hali ile dengeleme karfl›l›¤› ad› alt›nda deprem ve 

mühendislik sigorta branfllar›nda verilen deprem teminat› için 

ayr›lan karfl›l›¤›n gider kaydedilmesine izin verilmesi hükmüne 

ve sigorta flirketleri bünyesinde deprem fonu oluflturmas› amac›na 

ters düflmektedir.

Bu kapsamda Maliye Bakanl›¤›n›n karfl›l›k uygulamas›n› bir vergi 

alma yöntemi olarak de¤erlendirmek yerine, karfl›l›klar› sigorta 

flirketlerinin sorumluluklar›n› yerine getirmesi için kaynak yaratan 

bir uygulama olarak görmesi ve konuya aç›kl›k getirilmesi amac›yla 

gerekli düzenlemeleri yapmas› yerinde olacakt›r.



Vergide Gündem

Vergi alaca¤› do¤umundan, tahsiline kadar, 

tarh, tebli¤, tahakkuk ve tahsil 

aflamalar›ndan geçer. Kamusal üretim için 

kaynak aray›fl›nda olan devlet, özel 

sektörden olabildi¤ince çok kayna¤› 

kamuya aktarmay› hedeflemektedir. Bu 

durum, baz› hallerde mükellefler ile idare 

aras›nda vergi uyuflmazl›¤› do¤mas›na 

sebep olmaktad›r. En güzel anlat›m›yla, 

vergi uyuflmazl›¤›, vergi idaresi ile 

mükellefler aras›nda vergi dolay›s›yla 

ortaya ç›kan hukuki anlaflmazl›klard›r. 

Vergi uyuflmazl›¤› idari aflamada ve yarg› 

aflamas›nda çözülebilmektedir. Vergi 

uyuflmazl›klar›n›n yarg›ya baflvurmadan 

idari aflamada çözümlenmesine iliflkin 

mükellefin takip edebilece¤i yollar 

yaz›m›z›n konusunu teflkil etmektedir. 

I. Vergi hatalar› ve hatalar›n 
düzeltilmesi 

Her idari ifllemde olabilece¤i gibi 

vergilendirme ifllemlerinde de hatalar 

olabilmektedir. Vergi ile ilgili ifllemlerde 

mükellef taraf›ndan hata yap›lm›fl 

olabilece¤i gibi idare taraf›ndan da hata 

yap›lm›fl olabilir. Vergi ifllemlerindeki 

hatalar›n düzeltilmesi vergi 

uyuflmazl›klar›n›n idari aflamada çözüm 

yollar›ndan birisidir.  ‹dari ifllemlerde 

hatalar›n düzeltilmesi, iptal, geri alma, 

düzeltme gibi çok çeflitli yollarla ve idare 

hukukunun genel esaslar›na göre 

düzeltilebilmektedir.

Vergi Usul Kanunu'nun 116. maddesinde 

vergi hatas›; “vergiye iliflkin hesaplarda 

veya vergilendirmede yap›lan hatalar 

yüzünden haks›z yere fazla veya eksik 

vergi istenmesi veya al›nmas›” fleklinde 

tan›mlanm›flt›r. Tan›mdan da anlafl›laca¤› 

üzere, vergi hatas›, “haks›z yere”, “fazla” 

veya “eksik” vergi al›nmas› ifllemidir. Vergi 

miktar›n› etkilemeyen hatalar vergi hatas› 

olarak nitelendirilmez.

Vergi Usul Kanunu'nda düzeltme konusu 

olacak vergi hatalar› hesap hatalar› ve 

vergilendirme hatalar› olarak ikiye 

ayr›lm›flt›r.

Hesap hatalar› flunlard›r:

a. Matrah hatalar›

Vergi Usul Kanunu'nun 117. maddesinin 

birinci bendinde yer alan tan›mlamaya 

göre matrah hatalar›; “vergilendirme ile 

ilgili beyanname, tahakkuk fifli, ihbarname, 

tekâlif cetveli ve kararlarda matraha ait 

rakamlar›n veya indirimlerin eksik veya 

fazla gösterilmifl veya hesaplanm›fl 

olmas›d›r.” Örne¤in konut kira gelirinde, 

istisna uygulanmam›fl ya da gayrisafi 

iratlardan götürü giderin düflülmemifl 

olmas›, beyannamedeki bir toplama ya da 

ç›kartma hatas› nedeni ile matrah›n yüksek 

ya da düflük gösterilmesi, zararlar›n 

karlara takas ya da mahsubunun 

yap›lmam›fl olmas›, aç›kça vergiden istisna 

edilmifl bulunan bir gelirin, di¤er gelirlerle 

birlikte beyan edilmifl bulunmas› gibi 

yanl›fll›klar, vergi matrah›n›n eksik ya da 

fazla gösterilmesi sonucunu yaratan 

hatalard›r.1  

b. Vergi miktar›nda hatalar

Vergi Usul Kanunu'nun 117. maddesinin 

ikinci bendinde yer alan tan›mlamaya göre 

vergi miktar›nda hatalar; “vergi nispet ve 

tarifelerinin yanl›fl uygulanmas›, 

mahsuplar›n yap›lmam›fl veya yanl›fl 

yap›lm›fl olmas› birinci bentte yaz›l› 

vesikalarda verginin eksik veya fazla 

hesaplanm›fl veya gösterilmifl olmas›d›r.” 

Vergi miktar›nda hatalara afla¤›daki gibi 

örnekler verebiliriz:2
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Cansu Ya¤c›

Vergi uyuflmazl›klar› ve mükellefin 
baflvurabilece¤i yollar

1 fiükrü K›z›lot-Zuhal K›z›lot, “Vergi ‹htilaflar› ve Çözüm Yollar›”, Yaklafl›m Yay›nc›l›k, 
Ankara, 2009,s.112.
2 fi.K›z›lot-Z.K›z›lot, a.g.e., s.113
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Gelir vergisi bafllang›ç oran›n›n %15 yerine %20 olarak 		

uygulanmas›,

Beyanname kabulü s›ras›nda, gelir vergisi ya da veraset ve 		

intikal vergisi yönünden, artan oranl› vergi tarifesinin yanl›fl 		

uygulanmas›,

Konut olarak kullan›lan gayrimenkullere, ifl yerine ait emlak 		

vergisi oran›n›n uygulanmas›,

Kesinti suretiyle ödenen vergilerin mahsubunun yap›lmam›fl 		

ya da yanl›fl yap›lm›fl olmas›

Ücretlerde gelir vergisinin, SSK primi veya asgari geçim indirimi 	

düflülmeden hesaplanm›fl olmas›.

c. Verginin mükerrer olmas› 

Vergi Usul Kanunu'nun 117. maddesinin üçüncü bendinde yer 

alan tan›mlamaya göre verginin mükerrer olmas›; ayn› vergi 

kanununun uygulanmas›nda belli bir vergilendirme dönemi için 

ayn› matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya 

al›nmas›d›r. Verginin mükerrer olmas›na, iflyerini baflka bir vergi 

dairesinin görev alan› içerisine nakledip, bunu önceki vergi 

dairesine bildirmeyen mükellef ad›na, bir beyan etti¤i matrah 

üzerinden tahakkuk fifli ile di¤eri de daha önce ba¤l› oldu¤u vergi 

dairesince, re'sen tarh yolu ile vergi sal›nmas› örnek olarak 

gösterilebilir.3 

Vergilendirme hatalar› ise flunlard›r:

a. Mükellefin flahs›nda hata

Mükellefin flahs›nda hata, Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesinin 

birinci bendinde, “Bir verginin as›l borçlusu yerine baflka bir 

kifliden istenmesi veya al›nmas›d›r.” fleklinde tan›mlanm›flt›r. 

Vergi borçlusu olmayan bir gerçek kifliye isim benzerli¤i nedeni 

ile vergi tarh ve tebli¤ edilmesi veya bir mükellefin ödedi¤i vergi 

borcunun, kendi hesab› yerine ayn› isimde baflka birisinin hesab›na 

girilmesi ifllemleri mükellefin flahs›nda hata uygulamas›na 

verilebilecek örneklerdir.

b. Mükellefiyette hata

Mükellefiyette hata, Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesinin ikinci 

bendinde, “Aç›k olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf 

bulunan kimselerden vergi istenmesi veya al›nmas›d›r.” fleklinde 

tan›mlanm›flt›r. Vergiyi do¤uran olay ve konu ile az ya da çok 

iliflkisi olmakla birlikte kanuna göre mükellef say›lmayan kifliden 

vergi al›nmas› mükellefiyette hatay› oluflturur.4  

c. Mevzuda hata

Mevzuda hata, Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesinin üçüncü 

bendinde, “Aç›k olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden 

müstesna bulunan gelir, servet, madde, k›ymet, evrak ve ifllemler 

üzerinden vergi istenmesi veya al›nmas›d›r.” fleklinde 

tan›mlanm›flt›r. Vergiden istisna tutulan gelir, k›ymet, evrak ve 

ifllemlerin matraha dâhil edilmesi durumunda, verginin 

mevzuunda hatadan söz etmek mümkün olacakt›r. 

d. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata

Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata, Vergi Usul 

Kanunu'nun 118. maddesinin son f›kras›nda; “Aranan verginin 

ilgili bulundu¤u vergilendirme döneminin yanl›fl gösterilmifl veya 

süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanm›fl olmas›d›r.” fleklinde 

tan›mlanm›flt›r. K›st dönem faaliyette bulunan mükellefin, ilgili 

y›l matrah›n›n bir tam y›l süre esas al›nmak suretiyle hesaplanmas› 

veya peflin tahsil edilen kira gelirinin ait oldu¤u y›lda de¤il de, 

tahsil edildi¤i y›lda vergilendirilmesi, vergilendirme döneminde 

yap›lan hatalara örnek olarak verilebilir. Di¤er taraftan, emlak 

vergisinde, konut olarak kullan›lan bina ya da apartman dairelerine 

iliflkin geçici muafiyet döneminin yanl›fl hesaplanmas›nda, 

muafiyet döneminde yap›lan hatadan söz etmek mümkün 

olacakt›r. 

Vergilendirme hatalar› flu yollarla meydana ç›kar›labilir:

1- ‹lgili memurun hatay› bulmas› veya görmesi ile,

2- Üst memurlar›n yapt›klar› incelemeler neticesinde hatan›n 

görülmesi ile,

3- Hatan›n teftifl s›ras›nda meydana ç›kar›lmas› ile,

4- Hatan›n vergi incelemesi s›ras›nda meydana ç›kar›lmas› ile,

5- Mükellefin hatay› fark ederek müracaat› ile.

Vergi Usul Kanunu'nun 122. maddesi uyar›nca mükellefler, vergi 

muamelelerindeki hatalar›n düzeltilmesini vergi dairesinden yaz› 

ile isteyebilirler. Kanun'un 123. maddesi uyar›nca düzeltme ifllemi 

vergi dairesinin ilgili servisi taraf›ndan incelenir. Düzeltme mercii, 

düzeltme istemini yerinde gördü¤ü takdirde, düzeltmenin 

yap›lmas›n› emredebilir, yerinde görmedi¤i takdirde ise mükellefe 

yaz› ile tebli¤ eder. 

Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra, düzeltme 

istemi ancak zamanafl›m› süresi içinde yap›labilir. fiu kadar ki 

Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddede yaz›l› zamanafl›m› süresi 

dolduktan sonra meydana ç›kar›lan vergi hatalar› düzeltilemez. 

Düzeltme zamanafl›m› süresi;

a) Zamanafl›m› süresinin son y›l› içinde tarh ve tebli¤ edilen 

vergilerde hatan›n yap›ld›¤›;

b) ‹lan yolu ile tebli¤ edilip vergi mahkemesinde dava konusu 

yap›lmaks›z›n tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin 

tebli¤ edildi¤i;

3 fienay Oto, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Hatalar›n›n Düzeltilmesi”, Vergi Sorunlar›, say› 97, s.63.
4 Ahmet Kumrulu,”Vergi ‹fllemlerinde Hata ve Düzeltme”; Doktora Tezi (Yay›mlanmam›fl), Ankara,1979,s.98
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c) ‹hbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebli¤ edilen vergilerde 

6183 say›l› Kanuna göre haczin yap›ld›¤›;

tarihten bafllayarak bir y›ldan afla¤› olamaz. (VUK madde 126)

Di¤er taraftan, idarece tereddüt edilmeyen aç›k ve mutlak vergi 

hatalar› re'sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yap›lan 

kimselerin düzeltmeye karfl› vergi mahkemesinde dava açma 

haklar› mahfuzdur.

Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Dan›fltay'dan geçmifl 

olan muamelelerde vergi hatalar› bulundu¤u takdirde, bu hatalar, 

yarg› kararlar› kesinleflmifl olsa bile, Vergi Usul Kanunu'nun 

düzeltme hükümleri dâhilinde düzeltilebilir. Düzeltmenin 

yap›labilmesi için hatalar hakk›nda an›lan yarg› mercileri 

taraf›ndan bir karar verilmemifl olmas› flartt›r. (VUK madde 125)

II. Cezalarda indirim ve piflmanl›k hükümleri 
kapsam›nda uyuflmazl›klar›n çözümlenmesi

Vergi Usul Kanunu'nun 376. maddesi hükmü gere¤i, indirimli 

olarak ödenebilecek vergi cezalar›; vergi ziya›, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalar›d›r. Mükellefler, bu cezalar› indirimli olarak 

ödemek suretiyle, uyuflmazl›k konusu vergi ve cezay› dava konusu 

yapmayabilirler.

Vergi ziya› cezas› ilk defa kesildi¤inde 1/2 oran›nda indirim 

yap›lmakta, müteakiben kesilenlerde ise indirim oran› 1/3 olarak 

uygulanmaktad›r. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar›nda da 

1/3 oran›nda indirim yap›lmaktad›r. Bu indirimlerin yap›labilmesi 

için, mükellefin ihbarnamenin tebli¤ tarihinden itibaren 30 gün 

içinde baflvuruda bulunmas› ve indirim sonras› hesaplanan 

tutarlar› vadesinde ödeyece¤ini bildirmesi gerekmektedir. ‹ndirim 

sonras› kalan tutar›n 6183 Say›l› Kanunda belirtilen türden teminat 

göstermek flart›yla vadenin bitiminden itibaren 3 ay süre içerisinde 

ödenebilmesi de mümkün bulunmaktad›r. 

Beyan esas›na dayal› olan vergi sisteminde, mükellefler zaman 

zaman beyanname verme ödevlerini yerine getirmeyebilir ya da 

beyanname vermekle beraber çeflitli nedenlerle matrahlar›n› 

eksik beyan edebilirler. Bu gibi hallerde ziyaa u¤rat›lan vergi 

üzerinden hesaplanacak olan vergi ziya› cezas›na karfl› 

mükellefleri koruyan “piflmanl›k müessesesi” Vergi Usul 

Kanunu'nun 371. maddesinde düzenlenmifltir. Bu imkândan 

yararlanan mükelleflere vergi ziya›na ba¤l› ceza kesilmemekte 

ancak vergi asl› ile piflmanl›k zamm› ad› alt›nda bir faiz 

al›nmaktad›r.

Piflmanl›k müessesesinden yararlanabilmek için afla¤›daki flartlar›n 

gerçekleflmesi gerekmektedir. 

Vergi ziya› do¤mufl olmal›d›r.

Piflmanl›k talebi ilgili makama dilekçe ile bildirilmifl olmal›d›r.

Mükellefin baflvurusundan önce baflka birisi taraf›ndan ihbarda 

bulunulmam›fl veya mükellef nezdinde incelemeye bafllan›lmam›fl 

olmal›d›r.

Dilekçenin verildi¤i tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname 

düzeltilmeli veya hiç verilmemifl olan beyanname verilmelidir. 

Vergi ve piflmanl›k zamm› ayn› süre içerisinde ödenmelidir.

III. Uzlaflma yoluyla uyuflmazl›klar›n çözümlenmesi

Uzlaflma, 1963 y›l›nda 205 say›l› Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na 

eklenen ek 1 ila 10. maddelerle vergi hukukumuza girmifltir. 

Uzlaflma müessesesi ülkemizde vergisel uyuflmazl›klar›n yarg›ya 

intikal ettirilmeksizin idari aflamada çözümlenmesini sa¤layan 

bir idari çözüm yoludur. Uzlaflma müessesesine iliflkin 

düzenlemenin gerekçesinde de uzlaflmada amac›n, vergi 

uyuflmazl›klar›n›n süratle halli ve böylece mükellefin 

tereddütlerinin bir an önce giderilmesi suretiyle onlar›n huzura 

kavuflturulmas›n›n sa¤lanmas› ve mükellefle vergi idaresi aras›nda 

vergi yönünden ortaya ç›kan ihtilaflar›n yine kendi aralar›nda 

görüflülerek çözüme ba¤lanmas› oldu¤u belirtilmifltir.5  

Mükellef uzlaflma sonucu uyuflmazl›¤› sona erdirmekte, ödeyece¤i 

cezan›n önemli bir bölümünden, verginin ve gecikme faizinin ise 

bir bölümünden kurtulmufl olmaktad›r. ‹dare ise, mükellefin dava 

açmas› ve davay› kazanmas› durumunda, belki de hiç tahsil 

edemeyece¤i vergi ve cezay› k›smen tahsil etmifl olmaktad›r. 

Vergi Usul Kanunu'nun ek 6. maddesi hükmü uyar›nca, uzlaflma 

komisyonlar›n›n tutacaklar› uzlaflma tutanaklar› kesin olup, 

gere¤inin vergi dairelerince derhal yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bunun yan›nda, mükellef veya ad›na ceza 

kesilenlerin, üzerinde uzlafl›lan ve tutanakla tespit olunan hususlar 

hakk›nda dava açmalar› ve herhangi bir mercie flikâyette 

bulunmalar› mümkün de¤ildir.

Kanunun ek 7. maddesinde de, uzlaflman›n vaki olmas› halinde 

mükelleflerin üzerinde uzlafl›lan vergi ve cezaya (bunlardan birisi 

üzerinde uzlafl›lm›fl olsa dahi her ikisine); ad›na sadece ceza 

kesilmifl bulunanlar›n ise üzerinde uzlafl›lan cezaya karfl› dava 

açamayacaklar› öngörülmüfltür. 

VUK'un ek 11. maddesinde, Maliye Bakanl›¤›'nca vergi incelemesine 

dayan›larak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda (359. 

maddede yaz›l› fiillerle vergi ziya›na sebebiyet verilmesi halinde 

tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere ifltirak edenlere 

kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaflma yap›lmas›na izin 

verilebilece¤i, tarhiyattan önce uzlaflmaya var›lmas› halinde

5 Mehmet Yasin, “Üzerinde Uzlafl›lan Vergi ve Cezalar Hakk›nda Yeniden Vergi ‹ncelemesi ve Tarhiyat Yap›labilece¤i”; Yaklafl›m Dergisi, Ekim 2009
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tutanakla tespit edilen bu husus hakk›nda dava aç›lamayaca¤› 

ve hiçbir mercie flikâyette bulunulamayaca¤› ifade edilmifltir.

Yukar›daki düzenlemelere göre, ister tarhiyat öncesi ister tarhiyat 

sonras› olsun üzerinde uzlafl›lan vergi ve cezalar hem idare hem 

de mükellef ve ad›na ceza kesilenler için sonuçlar› yönünden 

kesinlik tafl›makta olup, bu hususlarla ilgili taraflar›n baflkaca bir 

ifllem veya talepte bulunabilmeleri mümkün de¤ildir. 

Yukar›da da k›smen bahsedildi¤i üzere, uzlaflma iki flekilde 

gerçekleflebilmektedir.

a. Tarhiyat öncesi uzlaflma 

Tarhiyat öncesi uzlaflma, ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere, sal›nacak 

vergi ve kesilecek cezaya iliflkin tarhiyat›n yap›lmas›ndan önceki 

aflama, yani vergi incelemesi aflamas›nda yap›lan uzlaflmay› ifade 

etmektedir.6 

Tarhiyat öncesi uzlaflma inceleme süresince ve henüz tarh 

edilmemifl vergi, resim, harçlar ile bunlara ba¤l› fonlar için 

yap›labilmektedir. Tarhiyat öncesi uzlaflmadan bahsedebilmek 

için mutlaka ortada bir vergi incelemesi olmas› gerekmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, örne¤in Takdir 

Komisyonlar› taraf›ndan takdir edilen matrah, bir vergi 

incelemesine dayanmamas› sebebiyle tarhiyat öncesi uzlaflman›n 

konusuna girmeyecektir. Özetle, vergi incelemesine dayanmayan 

vergileme ve ceza kesme ifllemleri tarhiyat öncesi uzlaflman›n 

konusuna girmez. 

Tarhiyattan önce uzlaflmaya var›lmas› durumunda tutanakla 

tespit edilen husus hakk›nda dava aç›lamaz veya hiçbir makama 

flikâyette bulunulamaz. Bununla birlikte uzlafl›lan vergi miktar› 

üzerinden VUK 112. madde uyar›nca “gecikme faizi” 

hesaplanacakt›r. 

Tarhiyat öncesi uzlaflma, hakk›nda inceleme yap›lan kiflilerin 

bizzat veya noterden al›nm›fl vekâletnameye dayanarak vekil 

vas›tas›yla ve yaz›l› olarak inceleme eleman›n›n ba¤l› bulundu¤u 

ekip ve grup baflkanl›¤›na yap›lmas› ile bafllar. Baflvuru talebi, 

uzlaflma eleman› taraf›ndan incelenir ve sonras›nda ekip ve grup 

baflkanl›¤›na iletilir. 

Tarhiyat öncesi uzlaflmada belirlenen uzlaflma gün ve saati bir 

yaz› ile uzlaflma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir. 

Yönetmelik gere¤i, mükellefin istemesi durumunda, daha önceki 

bir tarih de uzlaflma günü olarak belirlenebilir. 

‹nceleme eleman› taraf›ndan uzlaflmaya konu edilecek vergi ve 

kesilmesi öngörülen ceza miktar›, uzlaflma gününden en az 15 

gün önce yetkili uzlaflma komisyonuna ve mükellefe bildirilir. 

Uzlaflma komisyonlar›, üyelerin tamam›n›n kat›l›m› ile toplan›r 

ve ço¤unluk oyuyla karar verirler. Toplant›da,  uzlaflma sa¤lanm›fl 

olsun veya olmas›n mutlaka bir tutanak düzenlenir, komisyon 

baflkan ve üyeleri ile mükellef taraf›ndan imza edilir.  Tutanak 

ve daha öncesinde mükellefe yaz›lm›fl olan rapor ve ekleri, 3 gün 

içerisinde, ilgili vergi dairesine gönderilir.

4369 ve 4444 say›l› Kanunlar ile yap›lan düzenlemeler sayesinde, 

k›smi uzlaflma mümkün k›l›nm›flt›r. Uzlaflma görüflmeleri s›ras›nda, 

k›smi uzlaflma talebinde bulunulmas› durumunda, tutana¤›n 

aç›klama bölümüne, hangi matrah farklar›na iliflkin uzlaflma 

talebinde bulunuldu¤u ve bunlara iliflkin uzlafl›lan vergi ve ceza 

miktarlar› belirtilir. 

Görüflmeler sonucu uzlafl›lamayan matrah farklar›na iliflkin 

uzlaflma komisyonunun teklif etti¤i miktar mutlak suretle tutanak 

üzerine yaz›l›r. Vergi inceleme raporunun, vergi dairesine ibraz› 

üzerine, vergi dairesinde yap›lacak tarhiyat›n dava açma süresinin 

son günü akflam›na kadar mükellefin komisyonun teklif etti¤i 

tutar› kabul etme hakk› vard›r. Bu durumda uzlaflma vaki olmufl 

say›l›r.

Tarhiyat öncesi uzlaflma sonucunda uzlaflma sa¤lanmas› 

durumunda uzlaflma tutana¤› düzenlenir. Düzenlenmifl bulunan 

tutanak ilgili vergi dairesine derhal gönderilir. Vergi dairesine 

gönderilen tutanak tahakkuk fifli yerine geçmektedir.

Uzlaflma tutana¤›n›n mükellefe tebli¤ edildi¤i tarihte, uzlafl›lm›fl 

olan verginin normal ödeme zaman› geçmemifl ise kanuni süresi 

içinde, normal ödeme zaman› geçmifl ise tutana¤›n tebli¤ edildi¤i 

tarihten itibaren bir ay içinde, üzerinde uzlaflma sa¤lanm›fl olan 

tutar›n ödenmesi gerekmektedir.

Uzlaflma konusu yap›lan vergilerde gecikme faizi, uzlafl›lan vergi 

miktar›na, normal vade tarihinden uzlaflma tutana¤›n›n 

imzaland›¤› tarihe kadar geçen süre için uygulan›r.

Tarhiyat öncesi uzlafl›lan vergi herhangi bir nedenle uzlaflma 

tarihinden önce her ne flekilde olursa olsun devlet hazinesine 

intikal etmifl ise gecikme faizi verginin normal ödeme vadesinden 

verginin devlet hazinesine intikal ettirildi¤i tarihe kadar, erken 

iade ifllemlerinde ise vadenin yap›ld›¤› tarihten mükellefin iade 

hakk›n›n do¤du¤u tarihe kadar geçen süre için hesaplanmal›d›r.7 

Tarhiyat öncesi uzlaflmaya gidilmesi zamanafl›m›n› durdurmaz. 

Ayr›ca üzerinde uzlaflmaya var›lm›fl olan verginin ve vergi ile

6 fiükrü K›z›lot, “Tarhiyat Öncesi Uzlaflma-I”, Hürses, 1999, s.7
7 Sak›p fiEKER, “Uzlafl›lan Vergilerde Gecikme Faizinin Hesab› ve Özellikli Durumlar”, Yaklafl›m (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler, 13.09.2006
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ilgili cezan›n süresinde ödenmemesi durumu, uzlaflman›n geçersiz 

say›lmas›n› gerektirmez.

Tarhiyat öncesi uzlaflmaya var›lan vergi miktar› üzerinden 

hesaplanacak gecikme faizinin vergilendirme dönemlerinde 

yürürlükte bulunan oranlara göre de¤il, kamu alaca¤›n›n 

ödenmedi¤i sürelerde yürürlükte bulunan oranlar göz önünde 

tutularak saptanmas› gerekir.8 

Tarhiyat öncesi uzlaflmada, uzlaflmaya var›lamamas› durumunda; 

inceleme elemanlar›nca düzenlenecek vergi inceleme raporuna 

göre ifllem yap›lacakt›r. 

Tarhiyat öncesi uzlaflman›n temin edilememesi durumunda, 

düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre gerekli ifllemler 

vergi dairesi taraf›ndan yap›l›r. Mükellef, bu rapor üzerinden 

ihbarname esas›na göre tarhiyat sonras› uzlaflma talebinde 

bulunamaz. Ancak Kanun'un 376. maddesine göre cezada indirim 

talebinde bulunabilir veya olay› dava konusu yapabilir. Vergi 

mahkemesinde dava aç›lmas›, verginin tarh edilmesi ve cezan›n 

kesilmesine iliflkin ihbarnamenin, ilgililere tebli¤ edilmesinden 

itibaren genel esaslara göre 30 gün içinde yap›l›r.9  

Baz› mükellefler, tarhiyat öncesi uzlaflman›n gerçekleflmedi¤ine 

dair tutana¤›n tebli¤i üzerine, 30 gün içinde vergi mahkemesinde 

dava açma yoluna gitmektedirler. Bu do¤ru de¤ildir. Vergi ve 

ceza ihbarnamelerinin tebli¤ini beklemeleri ve bu tebligat üzerine 

dava açmalar› gerekmektedir.10 

b. Tarhiyat sonras› uzlaflma

Tarhiyat sonras› uzlaflman›n kapsam›na, ikmalen, re'sen veya 

idarece sal›nan ve Bakanl›k Vergi Dairelerinin tarha yetkili oldu¤u 

vergi, resim ve harçlar ile bunlara iliflkin  olarak kesilecek vergi 

ziya› cezalar› (Kanunun 359. maddesinde yaz›l› fiillerle vergi 

ziya›na sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen 

ceza ile bu fiillere ifltirak edenlere kesilen ceza hariç) girmektedir. 

Vergi Usul Kanunu uyar›nca usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar› 

da tarhiyat sonras› uzlaflma kapsam›nda de¤erlendirilmez.

Tarhiyat sonras› uzlaflmadan bahsedebilmek için, tarh edilmifl 

bir vergi veya kesilmifl bir ceza bulunmas› gerekmektedir. 

Tarhiyat öncesi ve sonras› uzlaflman›n en temeldeki fark›; tarhiyat 

sonras› uzlaflma vergi idaresiyle vergi mükellefi aras›nda do¤mufl 

olan vergi uyuflmazl›¤›n›n çözümü iken, tarhiyat öncesi uzlaflma 

henüz bir uyuflmazl›k do¤madan idari aflamada, taraflar aras›nda 

sulh sa¤lanmas›d›r. 

Usulsüzlük cezalar›, tarhiyat sonras› uzlaflma kapsam›na girmez. 

 Vergi incelemesine dayanarak kesilen tüm cezalar tarhiyat 

öncesi uzlaflman›n konusuna girmektedir. 

Uzlaflma için mükellef veya cezaya muhatap olan bizzat veya 

noterden al›nm›fl vekâletnameye dayanarak vekil vas›tas›yla ve 

yaz›l› olarak yetkili uzlaflma komisyonuna baflvuru yapmak 

durumundad›r. Uzlaflma talebinin incelenmesi ve uzlaflma ile ilgili 

görüflmelerin yap›lmas›yla ilgili esaslar, Uzlaflma Yönetmeli¤i'nin 

10. maddesinde ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

Tarhiyat sonras› uzlaflmada belirlenen uzlaflma gün ve saati bir 

yaz› ile uzlaflma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir. 

Yönetmelik gere¤i, mükellefin istemesi durumunda, daha önceki 

bir tarih uzlaflma günü olarak belirlenebilir. 

Görüflmeler sonucunda uzlaflma sa¤lanmas› durumunda, uzlaflma 

komisyonu durumu üç nüsha halinde düzenlenen tutanak ile 

tespit eder. Nüshalar›n bir tanesi, mükellefe verilir, bir tanesi 

uzlaflma dosyas›nda tutulur, bir tanesi ise üç gün içerisinde ilgili 

vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaflmaya var›lan vergi ve bu vergiye göre düzeltilen cezaya 

karfl› mükellef dava açamaz. Uzlafl›lan vergi ve cezalar, uzlaflma 

tutana¤› vergi ve cezalar›n ödeme zamanlar›ndan önce tebli¤ 

edilmiflse, kanuni süresi içerisinde, aksi halde uzlaflma tutana¤›n›n 

tebli¤inden itibaren bir ayl›k süre içerisinde ödenir. 

Uzlaflman›n vaki olmamas› veya temin edilememesi halinde, 

ilgilinin tutana¤a geçmifl bir beyan› olmasa bile, dava açma süresi 

içinde Vergi Usul Kanunu'nun 376. maddesine göre ceza indirimi 

isteyebilir. Ancak ceza sorumlusunun bu konuda yarg› yoluna 

gitmemifl olmas› flartt›r. Aksi halde hadiseye ilgili madde hükmü, 

yani cezalarda indirim uygulanamaz.11 

Uzlaflman›n temin edilemedi¤i durumda, mükellef tarh edilen 

vergiye ve kesilen cezaya, tutana¤›n kendisine tebli¤ tarihinden 

itibaren genel hükümler çerçevesinde dava açabilir. Dava açma 

süresi bitmifl veya 15 günden az kalm›fl ise bu süre, tutana¤›n 

tebli¤ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. Dan›fltay, uzlaflman›n 

vaki olmad›¤›na iliflkin tutana¤›n imzalanmas›ndan sonra VUK'un 

ek 7. maddesinde tan›nan ek 15 günlük dava açma süresi içinde 

de uzlaflmaya konu cezal› tarhiyata karfl› dava açma yerine, ayn› 

Kanun'un 376. maddesi gere¤ince indirimden yararlanmak üzere 

baflvuruda bulunabilece¤i hakk›nda karar vermifltir.12

8 fi.K›z›lot-Z.K›z›lot, a.g.e., s.250
9 fi.K›z›lot-Z.K›z›lot, a.g.e., s.247
10 fi.K›z›lot-Z.K›z›lot, a.g.e., s.249
11 fierafettin AKSOY, Vergi Yarg›s› ve Türk Vergi Yarg›s› Sistemi, ‹stanbul, Filiz Kitabevi, ‹stanbul 1999,  s.146
12 Dn. 4. D.'nin, 21.02.1994 tarih ve E. 1992/2667, K. 1994/904 say›l› Karar›. 
(Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid, 10.01.2007
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Görüflmeler sonucunda uzlaflma sa¤lanamamas› durumunda, 

ayn› vergi ve ceza için yeniden uzlaflma talep edilemez. 

Uzlaflman›n gerçekleflmemesi durumunda, Vergi Usul Kanunu'nun 

112 ve 368. maddeleri ile ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu'nun 27/3 

bendi uyar›nca vergi ve cezalar ödenir. Üzerinde uzlaflma 

sa¤lanamayan vergi ve/veya vergi cezas›na karfl› kanuni süre 

içinde dava aç›lmam›flsa ödemelerin, VUK' un 112. maddesine 

göre yap›lmas› gerekir.

Tarhiyat öncesi ve sonras› uzlaflmalar›n sonuçlar›na iliflkin olarak 

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n yay›mlad›¤› faaliyet raporlar›ndan 

al›nan bilgiler afla¤›daki gibidir.

Tarhiyat öncesi uzlafl›lan vergi ve ceza tutarlar›n›n y›llar itibariyle karfl›laflt›r›lmas›

2005	 15.745	 14.465	 Bilgi yok	 65.702.926	 Bilgi yok	 10.750.422

2006	 21.431	 19.236	 Bilgi yok	 137.947.766	 Bilgi yok	 37.045.675

2007	 35.734	 30.604	 Bilgi yok	 171.669.756	 Bilgi yok	 23.820.527

2008	 32.937	 27.177	 316.031.030	 215.487.089	 502.100.252	 21.840.980

Dosya Adedi Vergi Tutar› Ceza Tutar›

Baflvurulan 

Dosya Say›s›

Uzlafl›lan 

Dosya Say›s›

Uzlaflmaya 

Konu olan Vergi

Uzlaflma 

Sonucu Vergi

Uzlaflmaya 

Konu olan Ceza

Uzlaflma 

Sonucu Ceza

Tarhiyat sonras› uzlafl›lan vergi ve ceza tutarlar›n›n y›llar itibariyle karfl›laflt›r›lmas›

2005	 154.627	 143.301	 217.880.229	 109.437.792	 499.949.728	 24.333.606

2006	 121.101	 117.020	 196.563.747	 102.010.089	 346.543.065	 17.435.353

2007	 137.404	 124.888	 281.353.998	 134.219.902	 403.565.136	 16.724.269

2008	 145.426	 132.933	 494.065.962	 237.638.524	 703.572.719	 30.843.779
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Uzlaflma 

Sonucu Vergi
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2008 y›l›nda yap›lan tarhiyat öncesi uzlaflma sonuçlar›na göre, 

32.937 dosyadan 27.177 tanesi üzerinde uzlaflma sa¤lanm›flt›r. 

Yani her 100 dosya dan 83 tanesi üzerinde uzlafl›lmaktad›r. 

Bununla birlikte ayn› y›l 316.031.030 TL tutar›ndaki vergi için 

uzlaflma talebinde bulunulmufl ve 215.487.089 TL için uzlaflma 

sa¤lanm›flt›r. Yani her 100 liral›k verginin 32 liras› affedilmifltir. 

Uzlaflmaya konu olan 502.100.252 TL tutar›nda cezan›n ise % 

96'l›k k›sm› affedilmifltir.

2008 y›l›nda yap›lan tarhiyat sonras› uzlaflma sonuçlar›na göre, 

145.426 dosyadan 132.933 tanesi üzerinde uzlaflma sa¤lanm›flt›r. 

Yani her 100 dosya dan 91 tanesi üzerinde uzlafl›lmaktad›r. 

Bununla birlikte, 494.065.962 TL tutar›ndaki vergi için uzlaflma 

talebinde bulunulmufl ve 237.638.524 TL için uzlaflma 

sa¤lanm›flt›r. Yani her 100 liral›k verginin 52 liras› affedilmifltir. 

Uzlaflmaya konu olan 703.572.719 TL tutar›nda cezan›n ise % 

96'l›k k›sm› affedilmifltir. 

Tablolar›n incelenmesi neticesinde ortalamada, vergi asl›n›n 

yar›s›ndan fazlas›ndan vazgeçildi¤i, ayr›ca vergi cezalar›n›n 

neredeyse s›f›rland›¤› gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

Faaliyet raporlar› göstermektedir ki, uzlaflma müessesesi ister 

tarhiyat öncesi ister tarhiyat sonras› olsun, mükellefe özellikle 

vergi cezalar›ndan kurtulmak için çok ciddi imkânlar 

sa¤lamaktad›r.
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English 
translation

Tax implications of insurance technical 
reserves

I. Certain insurance terms

Insurance: Insurance is an agreement 

through which persons and entities 

transfer their risks in return for a certain 

premium, in order to protect themselves 

from the financial impacts of certain 

events they would encounter under 

certain circumstances, which would result 

in loss or loss of income.

Policy: Policy is a contract through which 

the insurer undertakes to pay 

compensation in case of any harm to the 

benefits of the insured that are 

measurable with money and to pay a 

certain amount of money in return for a 

certain premium in life insurances. 

Risk: All kinds of losses that may result 

from actions of the beneficiary of the 

insurance or the party establishing the 

insurance, other than unethical actions 

and actions prohibited by law.

Insurance premium: The amount paid by 

the insured in return for the risk incurred 

by the insurer under the insurance 

agreement. 

Guarantee: The assurance that the insurer 

undertakes to give to the insured in the 

case of realization of the risk. 

Actuary: People who prepare tariffs and 

technical principles in accordance with 

legal regulations, by calculating the 

premiums, reserves and profit shares 

through the application of the insurance 

technique and probability and statistical 

theories in the relevant investment, 

finance and demographical issues. 

Reinsurance (Repeated Insurance): 

Reinsurance is the repeated insurance of 

the insured benefits by the insurer, under 

the conditions they desire. Insurance 

companies provide repeated insurance in 

order to avoid getting in difficult situations 

in claim payments in a possible 

concurrence of big damages in the risks 

for which they provide guarantee. 

II. Insurance sector in Turkey in 
2008 

According to the 2008 activity report of 

the Association of the Insurance and 

Reinsurance Companies of Turkey 

(AIRCT), there are 59 insurance 

companies active in the insurance sector 

as of the end of 2008. In 2008, the 

insurance premium income generated by 

these companies increased at 7,76% in 

current prices compared to the previous 

year and reached TL  11.779.882.000,00. 

In dollar basis, the premium income 

increased at 7,83% compared to the 

previous year. In the same period, as a 

result of the global economic crisis, the 

premium size of the insurance sector in 

the European Union fell from 1.65 trillion 

dollars to 1.61 trillion dollars which means 

a real decrease of 6,7%.  

Though the impacts of the global 

economic crisis were seen in the Turkish 

insurance sector in 2008, the insurance 

sector in Turkey is developing and 

provides the assurance those other 

sectors in our country need.

As a striking example, the insurance 

companies in our country provided 

guarantee of 13.780 billion TL in total, 

which is approximately 15 folds of the 

GDP. This figure is an indicator of the 

importance of the insurance sector and 

the guarantee provided by insurance 

companies to ensure the operation of real 

economy drivers for the economy of our 

country.
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III. What are insurance technical reserves and 
why should they be set aside

Insurance technical reserves are the reserves set aside by 

insurance companies and reinsurance companies over insurance 

premiums on the basis of certain criteria, in order to be able to 

fulfill their liabilities resulting from insurance agreements in 

cases where necessary.

Based on the realization probabilities of the risks, insurance 

companies should set aside reserves for the amounts they would 

pay, so that they can fulfill the guarantee pertaining to the risk 

in cases where a risk assumed by the insurance company is 

realized, i.e. the loss can be paid to the insured. 

Insurance companies may also set aside reserves for economic 

reasons other than legal regulations (it is obligatory to set aside 

reserves under the provisions of the Insurance Law).

A. Rules prescribed under the Insurance Law with 
respect to insurance technical reserves 

The article 16 titled “Technical reserves” of the Insurance Law 

no.5684 which became effective upon its promulgation in the 

Official Gazette no. 26552 of 14 June 2007 provides explanations 

on technical reserves. Under the first clause of the article, 

insurance and reinsurance companies are obliged to set aside 

sufficient amount of reserves for their liabilities resulting from 

insurance agreements, in accordance with the principles specified 

in the relevant article. Technical reserves are defined in the 2nd 

and 7th clauses, the 8th clause includes rules on reinsurer's 

share and the 9th clause of the article (last clause) states that 

the principles and procedures on technical reserves will be set 

under the regulations.

Technical reserves included in the 2-7th clauses of the article 

16 are listed below respectively.

1. Unearned premium reserves (UPC)
Unearned premium reserves consist of the portion extending to 

the following fiscal period or periods, of the gross premium 

written with respect to each insurance agreement in effect. In 

effective annual life insurances and life insurances in which 

savings premiums with a term exceeding one year are taken 

into account, the unearned premium reserves consist of the 

portion extending to the following fiscal period or periods of the 

amount remaining after deducting the portion set aside for the 

savings (if any) from the written gross premiums.

According to the Law, in reinsurance and retrocession 

transactions in which it is impossible to calculate provisions 

according to day basis, it is possible to set aside unearned 

premium reserves according to the 1/8 basis. 

2. Reserves for continuing risks
These reserves are set aside in cases where the unearned 

premiums reserves fail to be sufficient for the risk assumed by 

the insurance company and the expected cost level, in insurance 

branches where the level of risk incurred during the insurance 

agreement term and the time-based distribution of the earned 

premiums are considered incompatible with each other.

3. Equalization reserves
These reserves are set for the branches determined by the 

Undersecretariat of Treasury, to balance the possible fluctuations 

in compensation rates in the following fiscal periods and meet 

catastrophic risks. 

The Insurance Law states that the Undersecretariat of Treasury 

may decide on setting aside reserves to substitute these reserves, 

in accordance with the determined principles and procedures.

4. Mathematical reserves
Mathematical reserves are the sum total of the reserves 

calculated by insurance companies under the statistical and 

actuarial methods specified in the technical specifications of 

the agreement, to meet their liabilities against parties who 

establish the insurance and the beneficiaries of the insurance 

for life, health, illness and personal accident insurance agreements 

with a term exceeding one year, and the share reserves set aside 

for the insured from the income derived as a result of directing 

these reserves to investment, if undertaken. 

5. Uncertain compensation reserves
Uncertain compensation reserves are additional reserves set 

aside in the framework of the principles determined by the 

Undersecretariat for compensation amounts which are recorded 

but not paid and estimated compensation amounts which are 

realized but not recorded, along with the reserves of expenses 

incurred for these compensations and for adequacy in the case 

of insufficiency of these amounts. 

6. Bonus and discount reserves
These reserves consist of reserves for the bonus and discount 

amounts set aside for the insured or the beneficiaries, according 

to the technical results of the current year, if insurance companies 

implement bonus or discount applications.
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B. Regulations of the Undersecretariat of Treasury 
on insurance technical reserves 
Exercising the authority granted under the article 8 of the Law 

no. 4632 dated 28.3.2001 on Private Pension Savings and 

Investment System and the article 16 of the Insurance Law no. 

5648, the Undersecretariat of Treasury drew up the “Regulations 

on the Technical Reserves of Insurance and Reinsurance and 

Retirement Companies and the Assets in which these Reserves 

are to be Invested”, in order to ensure that insurance and 

reinsurance companies can set aside technical reserves sufficient 

to fulfill their current and possible liabilities. The Regulations 

was promulgated in the Official Gazette dated 07.08.2007.

Some parts of the Regulations were amended with the 

Regulations promulgated in the Official Gazette dated 18.10.2007. 

The final version of the Regulations became effective on 1.1.2008.

The regulation provides detailed explanations on the calculation 

of the following reserves set aside by insurance companies; 

- Unearned premiums reserves

- Continuing risks reserves

- Uncertain compensation reserves

- Mathematical reserves

- Equalization reserves

- Bonus and discount reserves.

C. Regulations on insurance technical reserves in 
the Corporate Tax Law and relevant communiqués 

1. Regulation in the Corporate Tax Law

The article 8 titled “Deductible Expenses” of the Corporate Tax 

Law no. 5520 promulgated in the Official Gazette dated 

21.06.2006 came into effect upon its promulgation. Under the 

clause 1/e of the article, insurance and reinsurance companies 

may treat the insurance technical reserves pertaining to insurance 

agreements effective on the balance sheet date as expense in 

the calculation of corporate tax. 

Reserves mentioned in the article are explained below 

respectively;

a. Uncertain damage and compensation reserves 

Uncertain damage and compensation reserves which may be 

recorded as expense are defined in the corporate tax law as the 

amount remaining after deducting the reinsurer's share from 

the damage and compensation amounts which were realized 

over the damage and compensation amounts accrued and 

determined on account or, if this calculation was not made, over 

the estimated values of the damage and the compensation and 

all relevant costs, but which were not reported, along with the 

relevant costs and uncertain damage reserves sufficiency 

differences corresponding to the retention share. 

b. Unearned premium reserves

Unearned premium reserves which may be recorded as expense 

are defined in the corporate tax law. Accordingly, the amount 

remaining after deducting reinsurer's share calculated according 

to day basis from the portion of the amount extending beyond 

the balance sheet day according to day basis that remains after 

deducting commissions from the premiums accrued for effective 

insurance agreements.

The definition states that this amount may not exceed 25% of 

the amount of the annual premium after the deduction of the 

commission, which remains in the own retention shares of 

companies, in transport insurances. According to the clause, the 

1/8 method may be applied in the reinsurance and retrocession 

transactions in which it is impossible to calculate the unearned 

premium reserves according to day basis. 

c. Mathematical reserves in life insurances

Mathematical reserves in life insurances which may be recorded 

as expense should be calculated separately over each agreement 

and the reserves should not be included among the interests 

and profit shares pertaining to the portion of reserves invested 

in marketable securities the gains of which are exempt from tax.

d. Equalization reserves

Equalization reserves which may be recorded as expense are 

defined in the Corporate Tax Law as the reserves calculated for 

earthquake guarantees provided only in earthquake and 

engineering insurance branches in order to balance the possible 

fluctuations in compensation rates to emerge in following fiscal 

periods and meet catastrophic risks. 

Furthermore, the fifth line of the relevant clause states that the 

insurance technical reserves set aside in a balance sheet period 

will be exactly added to the profit in the following balance sheet 

period. 

2. Regulations and explanations in the corporate tax general 

communiqué no. 1 promulgated in the Official Gazette of 

03.04.2007 

As mentioned above, the relevant article provides detailed 

definitions of insurance technical reserves and the Corporate 

Tax General Communiqué series no. 1 provides detailed 

explanations as to how to calculate insurance technical reserves.

Also, under the communiqué no.1, the technical reserves set 

aside by insurance and reinsurance companies with respect to
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insurance agreements which are in effect on the balance sheet 

date may be subjected to deduction from the corporate income, 

by taking into account the calculations and conditions specified 

in the Corporate Tax Law and relevant communiqués.

In other words, the Ministry of Finance made its own separate 

determination on the definition of some insurance technical 

reserves and how they are to be calculated. 

Furthermore, since the regulations of the Undersecretariat of 

Treasury regarding technical reserves was promulgated on 

18.10.2007, the Ministry of Finance provided explanations in the 

Corporate Tax Communiqués regarding the new reserves or the 

differences between the rules prescribed by the Treasury and 

the rules prescribed by the Ministry of Finance. 

3. Regulations and explanations in the corporate tax general 

communiqué no 2 promulgated in the Official Gazette of 

22.4.2008 

The communiqué states that technical reserves are re-regulated 

by the Treasury and provides the following statements; 

-	Calculation of uncertain damage and compensation reserves 

is explained and it is stated that damage and compensation 

amounts determined under the insurance legislation which are 

realized but not yet reported, along with the uncertain damage 

reserves sufficiency differences corresponding to the retention 

share may be deducted in the scope of uncertain damage and 

compensation reserves. However, additional reserves set aside 

under the actuarial chain ladder method can not be deducted 

as expense. 

-	Although there are differences in the insurance legislation 

regarding the calculation of unearned premium reserves 

compared to the previous regulation, the unearned premium 

reserves that should be deducted as expense in the determination 

of the corporate income shall be calculated under the paragraph 

1/e/2 of the article 8 of the Corporate Tax Law and within the 

framework of the principles specified in the relevant section of 

the Corporate Tax General Communiqué no.1.

-	The section of earthquake damage reserves is removed from 

the communiqué and it is stated that with the Law no. 5684, 

insurance companies do not set aside reserves in the name of 

earthquake damage reserves and the risks reserves, equalization 

reserves and bonus and discount reserves that should be set 

aside under the Law can not be deducted as expense by insurance 

companies in the determination of the corporate income. 

4. Regulations in the Corporate Tax Law General Communiqué 

no. 3 promulgated in the Official Gazette of 20.11.2008 

Since the communiqué ends the earthquake damage reserves 

practice, the explanations on earthquake damage reserves in 

the section “8.6.5 Transfer of set-aside insurance technical 

reserves exactly to the profit in the next balance sheet period” 

were removed.

Secondly, by reference to the termination of the practice of 

setting aside reserves in the name of earthquake damage 

reserves under the Insurance Law, it is stated that insurance 

and reinsurance companies are allowed to set aside a new type 

of reserves called “Equalization Reserves” under the Insurance 

Law. 

The communiqué also states that the reserves set aside in the 

name of equalization reserves may be taken into account in the 

determination of the corporate income and that insurance and 

reinsurance companies may treat as expense the equalization 

reserves calculated for the earthquake guarantees provided in 

earthquake and engineering insurance branches only, to balance 

the possible fluctuations in the compensation rates in the 

following fiscal periods and meet the catastrophic risks. This 

practice will be applied as of 01.01.2008. 

Furthermore, the communiqué states one more time that the 

continuing risks reserves and bonus and discount reserves 

among the reserves set aside under the Insurance Law no. 5684 

may not be deducted as expense in the determination of the 

corporate income of insurance companies.

D. Current problems regarding insurance technical 
reserves 

1. Classification of the technical reserves set aside under the 

Insurance Law as reserves that may be treated as expense 

and reserves that may not be treated as expense

As we have explained above in our article, insurance technical 

reserves are set aside so that insurance and reinsurance 

companies may fulfill their liabilities resulting from insurance 

agreements.

Furthermore, regulations on setting aside these reserves are 

set out by the Undersecretariat of Treasury which is assigned 

by the State to make the necessary arrangements regarding 

the insurance sector. In addition, the reserves set aside by 

insurance companies and their financial statements are audited 

by independent audit firms and reported to the Undersecretariat 

of Treasury.
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Within this framework, there is ambiguity regarding the taxation 

of insurance companies due to the following situations;

- Some of the reserves set aside according to the principles set 

out by the Undersecretariat of Treasury are not accepted as 

expense and a separate method of setting aside reserves is 

determined for these reserves, 

- Some parts of reserves which are obligatory to be set aside 

(equalization reserves other than the equalization reserves 

calculated for the earthquake guarantees provided in earthquake 

and engineering insurance branches) are not accepted as expense 

in the determination of the corporate income, 

- Some reserves are not wholly (continuing risks reserves) 

accepted as expense in the determination of the corporate 

income. 

We are of the opinion that the Treasury and the Ministry of 

Finance together should regulate insurance technical reserves 

so that such problems can be prevented and a profit which is 

not commercially derived is not taxed.

2. Deduction of the potential recourse income 

Under the 2nd paragraph of the article 7 titled “Uncertain 

compensation reserves” of the Regulations on the Technical 

Reserves of Insurance and Reinsurance and Retirement 

Companies and the Assets in which these Reserves are to be 

Invested promulgated by the Undersecretariat of Treasury, 

(briefly) for the uncertain damage files accrued in the last 5 or 

more years in the determination of the uncertain reserves 

amount by the insurance companies, an amount should be 

calculated on the basis of the weighted average detected by 

dividing the recourse, salvage and similar expenses collected in 

the periods following the period when these damages arose, by 

the accrued uncertain compensation reserves pertaining to 

these years, and this amount should be treated as income in the 

determination of the uncertain damage reserves. Insurance 

companies act in parallel to this practice.   

The Corporate Tax Law and relevant communiqués do not include 

any provisions regarding the necessity of recording such an 

income during the calculation of the uncertain damage reserves. 

However, there are also not any explanations in the Law and 

the relevant communiqués, stating that the amount can be 

deducted.

However, considering that the Ministry of Finance does not 

accept the provisions that are added by the Undersecretariat 

of Treasury with the regulations and that create expense, it may 

be asserted that the amount recorded as income while setting 

aside provisions should also not be treated as income. 

On the other hand, lack of regulations regarding the issue creates 

hesitations on the deduction of this amount. We are of the 

opinion that the Ministry of Finance should make an explanation 

regarding whether the amount can be treated as a deduction 

item in the calculation of the corporate tax. 

3. Recording Equalization Reserves as Income 

As we have explained in our article, after the termination of the 

earthquake damage reserves practice, insurance companies 

began to set aside reserves in the name of equalization reserves 

for earthquake guarantees provided in earthquake and 

engineering insurance branches.

The reason for setting aside these reserves is to create a source 

for insurance companies to fulfill their financial liabilities in a 

possible earthquake, just as in the earthquake damage reserves 

before. Furthermore, under the article 8 of the Corporate Tax 

Law, equalization reserves calculated for earthquake guarantees 

provided in earthquake and engineering branches are accepted 

as expense in the determination of the corporate income. 

However, within the framework of the provision of the Corporate 

Tax Law article 8, which states that technical reserves set aside 

in a balance sheet period should be added exactly to the profit 

in the following balance sheet period, equalization provisions 

that are set aside in the previous year and treated as expense 

under the corporate tax Law are transferred to the accounts as 

income in the next period and the amount which is allowed to 

be recorded as expense in terms of corporate tax is recorded 

as income in the following year. The right to record the amounts 

as expense is applied as a one year postponement. 

Although there was a similar practice for the earthquake damage 

reserves that replaced equalization reserves, the practice in its 

current form conflicts with the purpose of establishing an 

earthquake fund in insurance companies and the provision that 

allows recording as expense the reserves set aside for earthquake 

guarantees provided in earthquake and engineering insurance 

branches in the name of equalization reserves. 

In this respect, rather than considering the reserve practice as 

a method of imposing taxes, the Ministry of Finance should 

handle reserves as a practice that creates source for insurance 

companies in fulfilling their liabilities and should introduce the 

necessary regulations to clarify the issue.
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Tax disputes and ways in which 
taxpayers may resort

A tax dispute is a legal disagreement about taxes between the 

tax authority and a taxpayer. A tax dispute can be resolved 

either during the administrative phase or the legal phase. The 

subject of this article is the steps which may be followed by 

taxpayers for resolving tax disputes during the administrative 

phase without having to resort to litigation. 

I. Resolving disputes during the adminstrative 
phase by requesting correction of a tax error
Under Article 116 of the Tax Procedures Code, a tax error is 

described as “requesting or levying excess or insufficient tax 

unfairly due to errors in tax calculations or in taxation.”

In the Tax Procedures Code, tax errors subject to correction are 

divided into two sections, calculation errors and taxation errors.

Calculation errors are:

a) Tax Base Errors 

b) Errors in Tax Amounts 

c) Repeated Tax 

Taxation errors are:

a) Error by the Taxpayer 

b) Error in Tax Liability 

c) Error in the Subject 

d) Error in Taxation or Exemption Period 

Taxation errors may emerge in the following ways:

a. A tax official finds or notices the error

b. The error is noticed at the end of reviews conducted by senior 

officers

c. The error is detected during inspection

d. The error is detected during tax investigation

e. The taxpayer applies upon noticing the error

Pursuant to Article 122 of the Tax Procedures Code, taxpayers 

can request the correction of errors in tax transactions with a 

letter from the tax authority. On the other hand, clear and 

absolute tax errors deemed as definite by the authority are 

corrected arbitrarily. 

II. Resolving disputes during the adminstrative 
phase by paying reduced tax penalties 
Article 371 of the Tax Procedures Code describes “penitence 

practice”. A penalty due to a tax loss is not imposed on the 

taxpayers who benefit from this opportunity, yet the original 

tax and delay interest under the name “penitence surcharge” 

is imposed. 

To benefit from penitence practice: 

o	A tax loss must have been emerged.

o	A request of penitence must have been declared to the related 

authority with a petition.

o	A notice has not been submitted by another person before the 

application of the taxpayer or an investigation has not been 

initiated against the taxpayer.

o	The declaration must be corrected within 15 days as of the 

date when the petition is submitted and, in addition, the tax and 

surcharge must be paid by the same date. 

Half the reduction is applied when the tax loss penalty is imposed 

for the first time, and a third of the reduction is applied when 

such a penalty is imposed a second time. To apply both reductions, 

the taxpayer must have applied in person.  

III. Resolving disputes during the adminstrative 
phase through settlement practice
Settlement is used to ensure that a taxpayer is pacified by solving 

tax disputes rapidly and thus by removing hesitations a taxpayer 

may have as soon as possible and to resolve disputes emerging 

between the taxpayer and the tax authority through negotiations 

between them. 

The settlement practice is applied in two ways: 

a) Settlement before assessment; is maintaining conciliation 

between the parties at administrative phase before the 

emergence of any disputes.

b) Settlement after assessment; is resolution of the tax dispute 

emerged between tax authority and taxpayer.

For both before assessment and after assessment, agreed taxes 

and penalties are definite in terms of their implication for both 

the tax authority and taxpayer and those on whose behalf the 

penalty is imposed. The parties related to these issues cannot 

perform any other transactions or make any other requests. 

The Directorate of Revenue Administration publishes activity 

reports every year and the number of files in which the application 

is made, the amount of tax subject to settlement, the amount 

of tax on which a settlement is reached, the amount of penalty 

subject to settlement, and the amount of penalty imposed at 

the end of settlement are promulgated in these reports. Activity 

reports published by the Directorate of Revenue Administration 

point out that the settlement practice, for both before assessment 

and after assessment, provide significant opportunities to 

taxpayers-particularly for avoiding tax penalties.
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Japonya
Vergi gelirleri h›zla düflüyor

The Japan Times'›n 2 Ekim tarihli haberine 

göre Japonya'n›n vergi gelirleri 2008 y›l› 

A¤ustos ay›na k›yasla % 33,5 oran›nda 

bir düflüfl göstererek 2.467 trilyon ¥'e 

(27,5 milyar $) düflmüfltür.

Haberde ayr›ca, Maliye Bakanl›¤›'n›n söz 

konusu düflüflü 1 Ekim tarihinde aç›klad›¤› 

ve düflüflün nedenini de kurum kar› ile 

kiflisel gelirlerin azalmas›na ba¤lad›¤› 

belirtilmifltir.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan 

aç›klamada 1960 y›l›ndan beri ilk defa vergi 

iadesi tutar›n›n kurumlar vergisi gelirlerini 

aflt›¤› belirtilmifltir. Aradaki fark 332,8 

milyar ¥ (yaklafl›k 3,71 milyar $) olarak 

gerçekleflmifltir.

‹flçilerin fazla mesai ödemelerinin 

azalt›lmas› sonucunda ise kiflisel gelir 

vergisinden elde edilen gelirler %12,5 

oran›nda azalarak 1,02 trilyon ¥'e 

düflmüfltür. 

OECD'nin 30 Eylül tarihli Japonya 

ekonomik incelemesinde, ülkede yaflanan 

bütçe aç›klar›n› durdurmak için kapsaml› 

vergi reformlar›na gereksinim duyuldu¤u 

belirtilmifltir. ‹ncelemede ayr›ca, 

Japonya'n›n tüketim vergisi oran›n›n 

%5'ten %10'a ç›kar›lmas› ve kiflisel gelir 

vergisi matrah› ile di¤er gelir vergisi 

matrahlar›n›n geniflletilmesine iliflkin 

tavsiyelerde bulunulmufltur.

Fransa
Bankalar vergi cennetlerine 
iliflkin uygulamay› 2010'a 
erteledi

1 Ekim tarihinde hem Fransa 

Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy, hem de 

Fransa Bankac›l›k Federasyonu taraf›ndan 

yap›lan aç›klamalarda Frans›z bankalar›n›n 

vergi cennetlerinde bulunan - OECD'nin 

gri veya kara listesinde yer alan-  tüm 

flube ve ortakl›klar›n› 1 Mart 2010 tarihi 

itibariyle kapatmay› kabul ettikleri bildirildi.

Gri liste OECD'nin bilgi paylafl›m› 

standartlar›n› kabul etmesine ra¤men 

uygulamaya koymam›fl ülkelerden 

oluflurken, kara liste ise standartlar› kabul 

etmeyen ülkeleri içermektedir.  

Sarkozy yapm›fl oldu¤u aç›klamada Frans›z 

bankalar›n›n, halen OECD'nin kara 

listesinde bulunan ve Fransa ile mali bilgi 

paylafl›m›n› sa¤lamak için herhangi bir 

anlaflma imzalamam›fl vergi cennetlerinde 

yer alan flube ve ortakl›klar›n› 2010 Mart'› 

itibariyle kapatmay› kabul ettiklerini 

bildirdi.

Aç›klama, Fransa'n›n en büyük bankac›l›k 

grubu olan BNP Paribas'›n 28 Eylül 

tarihinde aç›klam›fl oldu¤u, gri listede yer 

alan vergi cennetlerindeki faaliyetlerini 

durdurma karar›n› - BNP Paribas için 

Panama ve Bahamalar'da yer alan 

operasyonlar- takip etmifltir.

Ayr›ca belirlenen tarih beyaz listede yer 

almayan ülkelere G20 taraf›ndan verilen 

süre bitimi ile çak›flmaktad›r. Pittsburgh'de 

yap›lan son G20 toplant›s›nda, beyaz 

listede bulunmayan ülkelerin 2010 Mart'›na 

kadar en az 12 adet bilgi paylafl›m› 

anlaflmas› imzalayarak beyaz listeye 

geçmeleri gerekti¤i yoksa uluslararas› 

yapt›r›mlarla karfl› karfl›ya kalacaklar› 

belirtilmifltir.

OECD'nin gri listesi Atlantik ve Karayipler 

bölgesinde bulunan birçok ülkeyi 

içermektedir. Reuters'in 1 Ekim tarihli 

raporunda BNP Paribas, Credit Agricole, 

Societe Generale, BPCE ve Credit Mutuel 

gibi Fransa'n›n önde gelen bankalar›n›n 

vergi cennetlerindeki faaliyetlerinin 

Amerikan bankalar›na k›yasla oldukça az 

miktarda oldu¤u belirtilmifltir.

Avrupa Birli¤i
Maliye Bakanlar›'n›n karbon 
vergisi düzenlemeleri

AB Ekonomi ve Maliye Kurulu bakanlar› 2 

Ekim tarihinde, vergi gelirlerini art›rmak 

ve fosil yak›t tüketimini azaltmak amac›yla 

AB'de karbon vergisi uygulamas›na 

bafllanabilece¤ini belirttiler.

AB Vergi Kurul Üyesi Laszlo Kovacs
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Dünya’dan 
vergi 
haberleri
Elif Ayd›n
Serkan Meral
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Gothenburg'da düzenlenen ECOFIN toplant›s›nda, Avrupa 

Komisyonu'nun 2010 senesinde ulafl›m ve ev ›s›tmas› için 

kullan›lan yak›tlar üzerinden al›nacak olan ve karbon 

emisyonlar›na göre hesaplanacak olan bir verginin yürürlü¤e 

koyulmas›n›n muhtemel oldu¤unu belirtti. 

Laszlo ayr›ca yeni verginin yürürlü¤e girebilmesi için 27 ülkenin 

hepsinden onay almas› gerekti¤ini ve bu sürecin de zor bir süreç 

oldu¤unu belirtti. Laszlo ayr›ca yeni vergiden elde edilecek gelirim 

düflük gelire sahip hane halk›n›n enerji vergisi faturalar›n›n ve 

Birleflmifl Milletler iklim de¤iflikli¤i anlaflmas› imzalam›fl ülkelerin 

masraflar›n›n karfl›lanmas›nda kullan›labilece¤ini de sözlerine 

ekledi.

AB üye ülkelerinden ‹sveç, Finlandiya, Danimarka ve Slovenya'n›n 

hali haz›rda karbon vergileri mevcuttur.

Frans›z hükümetinin 30 Eylül tarihinde yay›mlad›¤› taslak 2010 

bütçesinde, emisyon de¤iflim plan› d›fl›nda kalan sektörlerde 

karbon emisyonunu azaltmak amac›yla haz›rlanan karbon vergisi 

plan› bulunmaktad›r.

‹rlanda hükümetinin Aral›k ay›nda aç›klanacak olan taslak 2010 

bütçesi ise karbon vergisi teklifi içerecek olsa da, Baflbakan Brian 

Cowen bütçenin vergi art›fl› yerine harcamalar› azaltmaya daha 

fazla odaklanaca¤›n› belirtmifltir.

AB Dönem Baflkan› konumunda bulunan ‹sveç, karbon vergisini 

desteklese de, Aral›k ay›nda sona erecek olan 6 ayl›k baflkanl›k 

döneminde bir taslak teklifinde bulunmas› beklenmemektedir.

Karbon vergisine en çok karfl› ç›kmas› beklenen üye ülke ise 

Birleflik Krall›k't›r. ECOFIN toplant›s›nda bir hazine yetkilisi Maliye 

Bakan› Alistair Darling'in Gothenburg'da tart›fl›lan tasar›lara 

karfl› ç›kaca¤›n› belirtmifltir.

Belçika Maliye Bakan› Didier Reynders ise 2 Ekim tarihinde efl 

zamanl› olarak istihdam› art›rmak ve iklim de¤iflikli¤ine karfl› 

mücadele etmek gereksinimlerinin, vergilendirmeyi iflgücünden 

di¤er alanlara kayd›rmak için iyi bir f›rsat olabilece¤ini aç›klam›flt›r.

Belçika
Hükümet kurumlar vergisi politikas› ile ilgili yeni 
önlemler planl›yor

Belçika hükümeti geçti¤imiz günlerde, mevcut mevzuat ve vergi 

makam› görüfllerine önemli yenilikler getirecek olan ve birçok 

vergi önlemi içeren tasar›y› Temsilciler Meclisi'ne sundu. Tasar›, 

mevcut mevzuat› Avrupa Adalet Divan› kararlar› ve Anayasa 

Mahkemesi kararlar›yla uyumlu hale getirecek olan de¤ifliklikleri 

de içermektedir.

‹fltirak kazanc› istisnas›

Belçika ifltirak kazanc› istisnas› kurallar› uyar›nca; ana flirketin, 

ifltirakinin itibari sermayesinin en az %10'una sahip olmas› ya 

da ifltirakin de¤erinin en az 1,2 milyon  Euro olmas› (hangi tutar 

az ise) durumunda, ifltirakin en az 1 y›l elde tutulmas› ve duran 

mali varl›k olarak nitelendirilmesi flart›yla, temettü kazançlar›n›n 

%95'i kurumlar vergisinden istisnad›r.

Belçika bankalar›, finans kurulufllar›, sigorta flirketleri ve borsaya 

kote flirketleri ise genelde büyük ortakl›klara sahip olmad›klar› 

gerekçesiyle istisnadan faydalanmak için yukar›da belirtilen 

koflullar› karfl›lamaya zorunlu b›rak›lmam›fllard›r. Tasar› yukar›da 

say›lan kurumlar›n da sadece di¤er Belçika flirketleri ile ayn› 

koflullar› karfl›lad›¤› durumlarda ifltirak istisnas›ndan yararlanmaya 

hak kazanmas› gerekti¤ini belirtmektedir.

% 80 kural›

‹flveren taraf›ndan teflvik edilen emeklilik planlar›na (emeklilik 

fonlar›, grup sigorta poliçeleri vs.) yap›lan katk›lar bundan sonra 

%80 limiti olarak adland›r›lan kurala tabi olacakt›r. Kural k›saca, 

bütün emeklilik plan› (devlet emeklilik plan› dahil olarak) iflçinin 

son ayda elde etmifl oldu¤u normal maafl›n %80'ini aflmad›¤› 

takdirde vergiden istisna say›laca¤›n› belirtmektedir.

Yeniden yap›land›rma

Hükümet mali aç›dan etkisi olmayan yeniden örgütlenmeler 

üzerindeki kurallara da aç›klamalar getirmektedir. Kanunda yer 

alan mevcut hükümler uyar›nca, vergiden muaf bir birleflme ya 

da bölünme yafland›¤› durumlarda, araflt›rma ve gelifltirme 

faaliyetlerinden do¤an vergi indirimleri ile teorik faiz indirimleri 

(notional interest deductions) hiç birleflme ya da bölünme 

yaflanmam›fl gibi sat›n alan flirkete geçmektedir. Ancak bu hükmün 

as›l amac› sat›n alan flirkete tüm indirimlerden yararlanma hakk› 

vermek olmad›¤›ndan, bu hukuki bofllukla ilgili düzenlemeler 

yap›laca¤› belirtilmifltir. De¤ifliklikler 2007'den itibaren geriye 

dönük olarak uygulanacakt›r.

Singapur
Yeni limited ortakl›k fonu (Limited partnership 
fund)

Singapur geçti¤imiz günlerde, giriflim sermayesi (private equity) 

ya da di¤er fon yat›r›mlar›nda kullan›labilecek yeni bir iflletme 

arac› olan limited ortakl›klar› (LP) yürürlü¤e sunmufltur. Singapur 

LP fonlar› Singapur vergi mevzuat› aç›s›ndan fleffaf (tansparent) 

olmakla beraber ABD check-the box kurallar› aç›s›ndan bir kurum 

veya ortakl›k olarak de¤erlendirilebilecektir. 

Singapur belirli flartlara haiz fonlara vergi istisnas›, belli flartlara 

haiz fon yönetimi flirketleri için ayr›cal›kl› %5 ya da %10 vergi 

oranlar› ve azami gelir vergisi oran›n›n %20 olmas› gibi önemli 

vergi teflvikleri sunmaktad›r. 

Söz konusu LP'lerin oluflturulmas›yla ilgili olarak ilk teklif 2002 

senesinde ortaya at›lm›fl ve LP'nin pasif yat›r›mc›lara s›n›rl› 

sorumluluk ve gizlilik (ortakl›¤›n defterleri halka aç›klanmad›¤›
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için) sa¤lamas› ve ortakl›k ortaklardan ayr› bir tüzel kiflilik 

say›lmayaca¤› için elde edilen gelirin ortakl›k seviyesinde 

vergilendirilmemesi gerekti¤i belirtilmifltir. Singapur hükümeti 

önerileri ciddiye alarak, UK, Delaware ve Jersey modellerinden 

faydalanarak bir tasar› haz›rlam›fl, tasar› 4 May›s 2009 tarihinde 

“LP Act” ad› alt›nda yürürlü¤e girmifltir.

Singapur'da tan›mlanan flekliyle limited ortakl›k, bir iflyerinin 

ortaklar›n›n tüzel kifliliklerinden ba¤›ms›z bir tüzel kiflilik 

oluflturmadan faaliyet göstermesini sa¤layan bir ortakl›k 

fleklindedir. Ortakl›¤›n bir ya da daha fazla s›n›rs›z sorumlulu¤a 

sahip orta¤› (general partner) ve bir ya da daha fazla s›n›rl› 

sorumlulu¤a sahip orta¤› (limited partner) olmak zorundad›r.

S›n›rs›z sorumlu ortaklar ortakl›¤›n tüm borçlar›ndan ve 

yükümlülüklerinden sorumluyken, birden fazla s›n›rs›z sorumlu 

orta¤›n bulunmas› durumunda bu ortaklar ortakl›¤›n tüm borç 

ve yükümlülüklerinden ortak olarak sorumludurlar. Öte yandan 

s›n›rl› sorumlu ortaklar›n sorumlulu¤u ise iflletmeye koymufl 

olduklar› sermaye ile s›n›rl›d›r.

Vergilendirme aç›s›ndan LP

Singapur vergi mevzuat› uyar›nca, limited ortakl›k ayr› bir tüzel 

kiflilik oluflturmad›¤›ndan, ortakl›k düzeyinde vergilendirilmemekte 

ve bu aç›dan s›n›rl› sorumlu ortakl›klar ve kolektif ortakl›klarla 

benzerlik tafl›maktad›r.

Limited ortakl›¤›n s›n›rl› sorumlu ortaklar›na da s›n›rl› sorumlu 

ortakl›klar›n (Limited Liability Partnership-LLP) ortaklar› gibi 

davran›lmaktad›r ve her bir s›n›rl› sorumlu ortak limited ortakl›ktan 

elde etmifl oldu¤u gelir üzerinden vergilendirilmektedir. Böylece, 

e¤er ortak bir flah›s ise limited ortakl›ktan elde etmifl oldu¤u 

gelir bulundu¤u gelir vergisi dilimi üzerinden, e¤er bir flirket ise 

flu anda yürürlükte olan kurumlar vergisi oran› olan %17 üzerinden 

vergilendirilmektedir.

Yönetici tayini

S›n›rs›z sorumlulu¤a sahip ortaklardan herhangi biri, Singapur 

Gelir Vergisi Kanununun 62. maddesinde yer alan suçlanabilirlik 

ve 71. maddesinde yer alan beyanname verme konular›yla 

ilgilenmek için yönetici olabilmektedir. S›n›rs›z sorumlulu¤a sahip 

birden fazla orta¤›n Singapur'da yaflamas› durumunda, yönetici 

olacak ortak Gelir Vergisi Kanununun 71. maddesi taraf›ndan 

belirlenecek ve yönetici ortak gelir vergisi ile ilgili konularla 

ilgilenecektir.

Anonim flirketler ve s›n›rl› sorumlu ortakl›klarla k›yaslama

LPler hem LLPler hem de anonim flirketlere k›yasla birçok avantaj 

içermektedirler.

LPler gelir, zarar ve di¤er ortakl›k ö¤elerinin da¤›t›m›n›n 

yap›land›r›lmas›nda anonim flirketlere oranla çok daha fazla 

serbestlik tan›maktad›rlar. Anonim flirketler sadece karlar› 

üzerinden temettü ödeyebilmekte ve sert sermayenin korunumu 

kurallar›na tabi tutulmaktad›rlar. Sermayenin azalt›lmas› zahmetli 

prosedürlere tabi oldu¤undan, bir yat›r›m›n elden ç›kar›larak 

sermaye da¤›t›m›na gidilmesi durumunda hisselerin bedelleri 

kolayca ödenememektedir. Böylece, asl›nda flirket karl› 

olmamas›na ra¤men nakit para flirkette kalabilmektedir. LP ise 

karl› durumda olmasa dahi ortaklar›na da¤›t›mda bulunabilmekte 

ve ortaklar›n iflletmeye koymufl olduklar› sermayenin geri 

çekilebilmesine izin vermektedir. Fakat sermayenin geri çekildi¤i 

ya da kar da¤›t›m›n›n yap›ld›¤› dönemde s›n›rs›z sorumlu ortak 

iflas etmifl durumdaysa ya da bu eylemler sonucu iflas edecekse 

ve s›n›rl› sorumlu ortaklar bu durumu biliyorsa ya da bilmeleri 

gerekiyorsa, flirketten çekilen tutarlar geri ödenmek zorundad›r. 

Geri ödeme kural› sadece s›n›rs›z sorumlu orta¤›n iflas tarihinden 

1 sene öncesine kadar flirketten çekilen tutarlar için geçerlidir.

Ayr›ca, LP ortaklar›na, anonim flirketten çok daha fazla gizlilik 

imkan› sa¤lamaktad›r. Muaf olmayan bir Singapur anonim flirketi 

denetlenmifl mali tablolar›n› Singapore Accounting and Corporate 

Regulatory Authority'e sunmak zorundad›r. Y›ll›k gelir rakamlar› 

5 milyon SGD'den fazla olan flirketler denetim muafiyetinden 

faydalanamamaktad›rlar. LPler ise finansal tablolar›n› denetletmek 

ve bir düzenleyici kuruma sunmak zorunda de¤ildirler.

LPler ayr› bir tüzel kiflilik olarak kabul edilmedi¤inden, ortaklar 

seviyesinde vergilendirilmekte ve bu yüzden ortaklar artan flirket 

zarar›n›, sermaye muafiyetini vs. kendileri için 

kullanabilmektedirler. Anonim flirketler ise ayr› bir tüzel kiflilik 

olarak vergilendirildiklerinden, flirketin faydalanamad›¤› 

muafiyetlerin varl›¤› durumunda, flirketin hissedarlar› genelde 

bu muafiyetlerden yararlanamamaktad›r.

LLPler ise LPler gibi gizlilik kurallar›ndan faydalanmakta ve mali 

tablolar›n› halka aç›klamamaktad›rlar. Fakat LPlerin aksine LLPler 

ortaklar›ndan ba¤›ms›z ayr› bir tüzel kiflilik oluflturmaktad›rlar. 

Her ortak s›n›rl› sorumlulu¤a sahip olurken, sözleflmede aksi 

belirtilmedi¤i sürece her ortak yönetimde görev alabilmektedir. 

Vergi bak›m›ndan ise hem LP hem de LLPlerde gelir ortakl›ktan 

vergilendirilmeden geçmekte ve ortaklar seviyesinde 

vergilendirilmektedir. LPnin s›n›rl› sorumlu ortaklar› LLP ortaklar› 

gibi uygulamaya tabi tutulurken, LPnin s›n›rs›z sorumlu ortaklar› 

kolektif flirket ortaklar› ile ayn› uygulamalara tabidir.



Vergide Gündem
28.10.2009, Emlak Vergisi 
Kanunu Genel Tebli¤i (Seri No: 
55) Resmi Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile 2010 y›l›na ait emlak (bina) 
vergi de¤erinin hesab›nda esas al›nacak 
bina metrekare normal inflaat maliyet 
bedelini gösterir cetvel ilan edilmifltir. 

Buna göre, binalar için vergi de¤eri, 
Maliye ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan 
Bakanl›klar›nca müfltereken tespit ve 
ilan edilecek bina metrekare normal 
inflaat maliyetleri baz al›narak bulunacak 
arsa veya arsa pay› de¤eri esas al›narak 
bulunan de¤er oldu¤u hükme 
ba¤lanm›flt›r. Öte yandan, bina 
metrekare normal inflaat maliyet 
bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari 
ölçüde birim de¤er tespitlerine iliflkin 
süreler k›salt›lm›flt›r.

30.10.2009, K›rsal kalk›nma 
yat›r›mlar›n›n desteklenmesi 
program› çerçevesinde tar›ma 
dayal› yat›r›mlar›n desteklenmesi 
Tebli¤i (No: 2009/47) Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile do¤al kaynaklar ve çevrenin 
korunmas› dikkate al›narak, k›rsal alanda 
gelir düzeyinin yükseltilmesi, tar›msal 
üretim ve tar›msal sanayi 
entegrasyonunun sa¤lanmas›, tar›msal 
pazarlama altyap›s›n›n gelifltirilmesi, 
g›da güvenli¤inin güçlendirilmesi, k›rsal 
alanda alternatif gelir kaynaklar›n›n 
oluflturulmas›, toplu bas›nçl› sulama 
sistemlerinin gelifltirilmesi, yürütülmekte 
olan k›rsal kalk›nma çal›flmalar›n›n 
etkinliklerinin art›r›lmas› ve k›rsal 
toplumda belirli bir kapasitenin 
oluflturulmas›na iliflkin usul ve esaslar› 
belirlenmifltir.

Bu kapsamda, Tebli¤ çerçevesinde 
ekonomik yat›r›mlar ve toplu bas›nçl› 
sulama sistemi yat›r›mlar› desteklenecek 
olup, yat›r›m projelerinin, 01.12.2010 
tarihine kadar tamamlanmas› 
gerekmektedir; bu süre içinde 
tamamlanamayan projeler yat›r›mc›lar›n 
talebi ve il müdürlü¤ünün uygun 
görmesi halinde kendi öz kaynaklar› ile 

alt› ay› aflmamak üzere verilecek süre 
içinde tamamlanabilecektir. Öte yandan, 
program çerçevesinde 81 ilde yap›lacak 
yat›r›mlar için baflvurular kabul edilecek 
olup, ekonomik yat›r›mlara yönelik 
yat›r›m proje tekliflerinde, proje sahipleri 
kendi paylar›na düflen ve hibeye esas 
proje tutar›n›n % 50 si oran›ndaki katk› 
pay›n›n finansman›n› kendi öz 
kaynaklar›ndan temin etmekle 
yükümlüdürler. Ayr›ca, program 
kapsam›nda ekonomik yat›r›mlar için 
proje baflvurular›nda hibeye esas proje 
tutar›, gerçek kifli baflvurular›nda 
100.000,00 Türk Liras›n›, tüzel kifli 
baflvurular› için ise 500.000,00 Türk 
Liras›n› geçemez.

31.11.2009, Gümrük 
laboratuarlar›n›n faaliyetleri 
hakk›nda yönetmelik Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Yönetmelik ile 4458 say›l› Gümrük 
Kanunu ve ilgili mevzuat kapsam›nda, 
gümrük laboratuarlar›n›n uluslar aras› 
standartlara uygun hale getirilmesi ve 
birbirleriyle eflgüdüm halinde 
çal›flabilmesi için kurulufl, görev, çal›flma 
ve iflleyifline iliflkin usul ve esaslar 
belirlenmifltir.

11.11.2009, Gümrük Genel 
Tebli¤i'nde de¤ifliklik yap›lmas›na 
dair Tebli¤ (Tarife) (Seri No: 12) 
Resmi Gazete'de yay›mland›.

Yay›m› tarihinde yürürlü¤e giren Tebli¤ 
ile 13.03.2008 tarihli ve 26815 say›l› 
Resmi Gazete'de yay›mlanan Gümrük 
Genel Tebli¤i'nde (Tarife) (Seri No: 10) 
baz› de¤ifliklikler ve eklemeler 
yap›lm›flt›r. 

Buna göre, BTB konusu eflyan›n tarife 
pozisyonunun tespit edilebilmesi için 
fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç 
duyuldu¤u takdirde, söz konusu tahlil, 
teknik imkanlar›n elvermesi halinde 
gümrük laboratuarlar›nda, aksi halde, 
eflyan›n cinsine göre gümrük idaresinin 
belirleyece¤i bir üniversite veya di¤er 
resmi kurulufl laboratuarlar›nda 
yap›lacakt›r. Öte yandan, Tebli¤ ile
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ba¤lay›c› tarife bilgisinin, baflvuru al›nd›ktan sonra 3 ay içinde 
baflvuru sahibine bildirilmesi mümkün olmad›¤› takdirde, 
gümrük idaresinin bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin 
nedenini aç›klayarak bilginin verilmesi için gerekli gördü¤ü 
ek süreyi belirtmesi gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. 

11.11.2009, Türk sahipli olup, yabanc› bayrakta 
bulunan ve özel kullan›ma mahsus gemi deniz ve 
iç su araçlar›n›n ithal edilmesine iliflkin Tebli¤'de 
de¤ifliklik yap›lmas›na dair Tebli¤ (No: 2009/5) 
Resmi Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile 22.08.2009 tarihli ve 27327 say›l› Resmi Gazete'de 
yay›mlanan (Tebli¤ No:2009/3) Türk sahipli olup, yabanc› 
bayrakta bulunan ve özel kullan›ma mahsus gemi deniz ve iç 
su araçlar›n›n ithal edilmesine iliflkin Tebli¤'in sat›fl ve devir 
yasa¤› bafll›kl› 5 inci maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

12.11.2009, Gümrük Genel Tebli¤i (Yat›r›m Teflvik) 
(Seri No: 9) Resmi Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile yat›r›m teflvik belgesi kapsam›ndaki makine ve 
teçhizat›n ithalinde gümrük idarelerinde uygulanacak ifllemlere 
iliflkin usul ve esaslar belirlenmifltir. 

Bu kapsamda, teflvik belgesi kapsam›nda gümrük ve katma 
de¤er vergisi istisnas› uygulanan yat›r›m mallar› belirlenmifl; 
teminatl› ifllemler, kullan›lm›fl makine ve teçhizat ithalat›, 
devir, sat›fl, ihraç ve kiralama ile finansal kiralama konular› 
hakk›nda hükümlere yer verilmifltir.

12.11.2009, K›ymetli maden standartlar› ve 
rafinerileri hakk›nda Tebli¤'de de¤ifliklik 
yap›lmas›na dair Tebli¤ (No: 2009/1) Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile 18.11.2006 tarihli ve 26350 say›l› Resmi Gazete'de 
yay›mlanarak yürürlü¤e giren k›ymetli maden standartlar› 
ve rafinerileri hakk›nda Tebli¤'de baz› de¤ifliklikler ve eklemeler 
yap›lm›flt›r. 

Buna göre, ithal edilen külçe halindeki ifllenmemifl k›ymetli 
madenler yetkilendirilmifl Türkiye'de kurulu rafineriler 
taraf›ndan, ithalden sonra üç ifl günü içinde ilgili bilgi ve 
belgelerle borsaya teslimi, has k›ymetli maden miktar›n›n 
gümrük girifl beyannamesinde belirtilen a¤›rl›ktan az olmamas› 
ve borsaca gerekli kontrolün yap›lmas› kofluluyla daha küçük 
külçelere dönüfltürülebilecektir. Ayr›ca, Tebli¤ ile Türkiye'de 
kurulu rafineriler, her y›l, yeminli mali müflavirlik tam tasdik 
raporu veya ba¤›ms›z denetim raporunu ve Borsa rafineri 
listesine al›nma tarihinden itibaren her üç y›lda bir, gerekli 
teknik flartlara haiz olup olmad›¤›na iliflkin raporu Borsaya 
sunmakla yükümlendirilmifltir.

13.11.2009, Vadeli ifllem ve opsiyon borsalar›n›n 
kurulufl ve çal›flma esaslar› hakk›nda yönetmelikte 
de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Yay›m› tarihinde yürürlü¤e giren yönetmelik ile 23.02.2001 
tarihli ve 24327 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan vadeli 
ifllem ve opsiyon borsalar›n›n kurulufl ve çal›flma esaslar› 
hakk›nda yönetmelikte baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

13.11.2009, K›ymetli madenler borsalar›n›n kurulufl 
ve çal›flma esaslar› hakk›nda genel yönetmelikte 
de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Yönetmelik ile 03.04.1993 tarihli ve 21541 say›l› Resmi 
Gazete'de yay›mlanan k›ymetli madenler borsalar›n›n kurulufl 
ve çal›flma esaslar› hakk›nda genel yönetmelikte baz› 
de¤ifliklikler ve eklemeler yap›lm›flt›r. 

14.11.2009, Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (S›ra 
No: 392) Resmi Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile 213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci 
maddesinin (b) f›kras›nda yer alan “Yeniden de¤erleme oran›, 
yeniden de¤erleme yap›lacak y›l›n Ekim ay›nda (Ekim ay› 
dahil) bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre Türkiye ‹statistik 
Kurumunun Üretici Fiyatlar› Genel Endeksinde meydana gelen 
ortalama fiyat art›fl oran›d›r. Bu oran Maliye Bakanl›¤›nca 
Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü uyar›nca yeniden 
de¤erleme oran› Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 2009 y›l› için 
%2,2 olarak belirlenmifltir.

14.11.2009, ‹flverenlere verilen devlet yard›m› 
teflvik ve desteklerde Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan al›nacak borcu yoktur belgesinin 
düzenlenmesine iliflkin usul ve esaslara dair 
Tebli¤'de de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda tebli¤ Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

01.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yay›m› 
tarihinde yürürlü¤e giren Tebli¤ ile 28.09.2008 tarihli ve 
27011 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan iflverenlere verilen 
devlet yard›m›, teflvik ve desteklerde Sosyal Güvenlik 
Kurumundan al›nacak borcu yoktur belgesinin düzenlenmesine 
iliflkin usul ve esaslara dair Tebli¤'de baz› de¤ifliklik ve 
eklemeler yap›lm›flt›r. 

14.11.2009, Yat›r›m fonlar›na iliflkin esaslar 
Tebli¤i'nde de¤ifliklik yap›lmas›na dair Tebli¤ (Seri: 
VII, No: 38) Resmi Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile 19.12.1996 tarihli ve 22852 say›l› Resmi Gazete'de 
yay›mlanan Seri:VII, No:10 say›l› yat›r›m fonlar›na iliflkin esaslar
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Tebli¤i'nde baz› de¤ifliklikler ve eklemeler yap›lm›flt›r. 

Bu kapsamda, Tebli¤e göre, Borsa'da ifllem görmeyen anonim 
flirketlerin hisse senetlerine ve borsada ifllem görmeyen 
borçlanma araçlar›na yat›r›m yapan fonlar›n kurucular›, fon 
kat›lma belgelerinin geri dönüfllerinde gerekli likiditenin 
sa¤lanmas›ndan sorumludur. Öte yandan Kurucu taraf›ndan 
kat›lma belgelerinin fon ad›na al›m sat›m› esast›r. Kurucu 
ve/veya yönetici taraf›ndan gerekli görülmesi halinde fon 
kat›lma belgeleri fonun toplam pay say›s›n›n %20'sini 
aflmayacak flekilde kendi portföylerine dahil edilebileceklerdir.

19.11.2009, 2009/15565 say›l› kamu alacaklar› 
için uygulanan gecikme zamm› oran›n›n yeniden 
belirlenmesine iliflkin Bakanlar Kurulu Karar› Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Yay›m› tarihinde yürürlü¤e giren Karar ile daha önce her ay 
için ayr› ayr› %2,50 olarak uygulanmakta olan, 6183 say›l› 
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun'un 51 inci 
maddesinin birinci f›kras›nda yer alan gecikme zamm› oran› 
her ay için ayr› ayr› uygulanmak üzere % 1,95 olarak yeniden 
belirlenmifltir.

20.11.2009, Kaydilefltirilen sermaye piyasas› 
araçlar›na iliflkin kay›tlar›n›n tutulmas›n›n usul ve 
esaslar› hakk›nda Tebli¤'de de¤ifliklik yap›lmas›na 
dair Tebli¤ (Seri: IV, No: 46) Resmi Gazete'de 
yay›mland›.

Tebli¤ ile 22.12.2002 tarihli ve 24971 say›l› Resmi Gazete'de 
yay›mlanan Seri: IV, No: 28 say›l› kaydilefltirilen sermaye 
piyasas› araçlar›na iliflkin kay›tlar›n tutulmas›n›n usul ve 
esaslar› hakk›nda Tebli¤'de baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 

Buna göre, rehne konu olan sermaye piyasas› araçlar› mevcut 
hak sahibi hesab›ndan rehin alan›n hesab›n›n bir alt hesab›na 
kaydedilecek olup, rehin veya teminata konu sermaye piyasas› 
arac›n›n lehdara ait alt hesaba kayd› halinde, bu haklar› tesis 
eden kifliye iliflkin kimlik bilgileri de bu hesapla ba¤lant›l› 
olarak izlenecektir.

21.11.2009, Gümrük Genel Tebli¤i (Gümrük 
‹fllemleri) (Seri No: 74) Resmi Gazete'de 
yay›mland›.

Tebli¤ ile 4458 say›l› Gümrük Kanunu'nun 221 inci maddesinde 
yer alan fazla çal›flma ücretlerinin tahsiline iliflkin usul ve 
esaslar düzenlenmifltir.

Bu kapsamda, Tebli¤'de gümrük idarelerince yap›lan fazla 
çal›flmalar›n genel esaslar›, fazla çal›flma ücreti tahsil 
edilmeyecek durumlar, fazla çal›flma masraflar› ve fazla 

çal›flma ücretlerinin duyurulmas› gibi konular hakk›nda 
hükümlere yer verilmifltir. 

21.11.2009, Tahsilat Genel Tebli¤i (Seri: C, S›ra 
No: 1) Resmi Gazete'de yay›mland›.

Tebli¤ ile 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda 
Kanun kapsam›nda tecil ve taksitlendirilen amme alacaklar›na 
uygulanacak y›ll›k tecil faizi oran› ile ödeme müddeti içerisinde 
ödenmeyen amme alacaklar›na vadenin bitim tarihinden 
itibaren uygulanacak gecikme zamm› oran› hakk›nda baz› 
aç›klamalarda bulunulmufltur. 

Bu kapsamda daha önce y›ll›k %24 olarak uygulanmakta olan 
tecil faizi %19 olarak belirlenmifltir. Di¤er taraftan, 6183 say›l› 
Kanun'un 51 inci maddesi uyar›nca, ay kesirlerine isabet eden 
gecikme zamm› günlük olarak hesapland›¤›ndan, 19.11.2009 
tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zamm› 
oran› (1,95/100/30=) 0,00065 olarak uygulanacakt›r.
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102	 25.11.1009

101	 23.11.2009

100	 23.11.2009

99	 19.11.2009

98	 18.11.2009

97	 16.11.2009

96	 13.11.2009

95	 27.10.2009

94	 19.10.2009

93	 16.10.2009

92	 16.10.2009

91	 09.10.2009

90	 08.10.2009

89	 30.09.2009

88	 16.09.2009

87	 09.09.2009

86	 07.09.2009

85	 24.08.2009

84	 18.08.2009

83	 14.08.2009

82	 13.08.2009

81	 10.08.2009

80	 24.07.2009

Olumsuz mükellefler listesindeki firmalardan yap›lan al›mlarla ilgili olarak vergi dairelerinden gelen yaz›lar 
hakk›nda yap›lacak ifllemler.

Y›ll›k tecil faizi oran› % 19 olarak belirlendi.

2009 y›l›na iliflkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisinin 2. taksitlerinin, 1 Aral›k 
2009 Sal› günü akflam›na kadar ödenmesi gerekiyor.

Gecikme zamm› oran› ayl›k % 1,95 olarak belirlendi.

‹thalat›n peflin ödeme ile yap›lmas› durumunda, ödemenin KKDF kesintisine tabi tutulmamas› için banka 
taraf›ndan 2 gün içerisinde ihracatç›ya transfer edilmesi gerekmektedir.

2009 y›l›na iliflkin yeniden de¤erleme oran› % 2,2 olarak aç›kland›.

“Gümrük Mevzuat›nda Yap›lan De¤ifliklikler ve Dolayl› Vergilerin Yönetimi” konulu seminerimiz 25 Kas›m 
2009'da yap›lacakt›r.

Maliye Bakan›, 26 Ekim 2009 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2010 Y›l› Bütçe Sunufl Konuflmas› 
yapt›.

Anayasa Mahkemesi'nin, zamanafl›m› ve ücret gelirlerine uygulanacak tarifeye iliflkin iptal kararlar›.

Anayasa Mahkemesi, devreden yat›r›m indirimi istisnas›n›n sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait 
kazançlardan indirilebilece¤ine iliflkin kanun hükmünün Anayasa'ya ayk›r› oldu¤una ve iptaline karar vermifltir.

Anayasa Mahkemesi, dar mükelleflerin menkul k›ymet gelirleri üzerinden % 0 oran›nda stopaj yap›laca¤›na 
iliflkin hükmün Anayasa'ya ayk›r› oldu¤una karar verdi.

Y›ll›k ve munzam oda aidatlar›n›n 2009 y›l›na iliflkin ikinci taksitlerin 31 Ekim 2009 tarihine kadar ödenmesi 
gerekiyor.

‹MKB'de ifllem gören tahvil ve bonolar›n 30.09.2009 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde esas al›nacak borsa 
rayiçleri.

''Varl›k Bar›fl› Kanunu'' olarak adland›r›lan 5811 Say›l› Kanunun uygulama süresi 2009 y›l› sonuna kadar 
uzat›ld›.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›nda sel felaketine maruz kalan mükelleflerin beyan ve 
ödeme sürelerinin uzat›ld›¤› duyuruldu.

Gelire endeksli senetlerin kesin sat›fl› ile geri al›m ve sat›m taahhüdü ile iktisap veya elden ç›kar›lmas› 
karfl›l›¤›nda lehe al›nan paralara uygulanacak BSMV oran› % 1 olarak belirlendi.

KOB‹ birleflmelerinde uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oran› % 5 olarak belirlendi.

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler için geçerli olan KDV ve ÖTV oranlar› yeniden belirlendi.

Maliye Bakanl›¤›, ''Varl›k Bar›fl›''nda baflvuru süresini uzatan 5917 Say›l› Kanunun uygulamas› hakk›nda 
aç›klamalar yapt›.

Maliye Bakanl›¤›, KOB‹ birleflmelerindeki istisna ve indirimli kurumlar vergisi uygulamalar› hakk›nda aç›klamalar 
yapt›.

Maliye Bakanl›¤› 5904 Say›l› Kanunun gelir vergisine iliflkin hükümleri hakk›nda aç›klamalar yapt›.

Almanya-Türkiye çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmas› Almanya taraf›ndan feshedilmifltir.

2009/15199 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan ''Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda 
Karar'' kapsam›ndaki teflvik ve destekler.

No

Sirküler indeks



01 Aral›k 2009 Sal›	 *	Ekim 2009 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 2009 dönemine ait haberleflme vergisinin beyan› ve ödemesi

07 Aral›k 2009 Pazartesi	 *	Kas›m 2009 dönemi çeklere ait de¤erli ka¤›tlar vergisi bildirimi ve ödemesi

10 Aral›k 2009 Perflembe	 *	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 2009 Sal›	 *	Kas›m 2009 dönemine ait BSMV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin 		
ödenmesi 	

*	Kas›m 2009 dönemine ait dayan›kl› tüketim ve di¤er mallara iliflkin özel tüketim vergisi 				
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2009 dönemine ait kolal› gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamüllerine iliflkin özel 				
tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2009 dönemine ait motorlu tafl›t araçlar›na iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2009 dönemine ait özel iletiflim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 		
ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2009 KKDF kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

21 Aral›k 2009 Pazartesi	 *	Kas›m 2009 dönemine ait belediyeye ödenecek vergilerin (haberleflme vergisi hariç) beyan› 		
ve ödemesi	

*	Kas›m 2009 dönemine ait flans oyunlar› vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 		
ve verginin ödenmesi 	

*	Kas›m 2009 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 2009 Çarflamba	 *	Kas›m 2009 dönemine ait gelir vergisi stopaj›n›n ve damga vergisinin muhtasar beyanname 		
ile elektronik ortamda beyan›	

*	Kas›m 2009 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli 		
mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl›l›¤› ödenmesi gereken damga vergisinin beyan›	

*	Kas›m 2009 dönemine ait kurumlar vergisi stopaj›n›n muhtasar beyanname ile elektronik 				
ortamda beyan›	

*	Kas›m 2009 ay›na iliflkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi 

24 Aral›k 2009 Perflembe	 *	Kas›m 2009 dönemine ait KDV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi

25 Aral›k 2009 Cuma	 *	1-15 Aral›k dönemine ait petrol ve do¤algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 

28 Aral›k 2009 Pazartesi	 *	Kas›m 2009 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli 		
mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl›l›¤› ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi	

*	Kas›m 2009 dönemine ait KDV'nin ödenmesi	
*	Kas›m 2009 dönemine ait kurumlar vergisi stopaj›n›n ödenmesi	
*	Kas›m 2009 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopaj›n›n ve 			

damga vergisinin ödenmesi

31 Aral›k 2009 Perflembe	 *	2010 y›l›nda kullan›lacak olan yasal defterlere iliflkin aç›l›fl tasdiki 	
*	Kas›m 2009 ay›na iliflkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi	
*	Kas›m 2009 dönemine ait haberleflme vergisinin beyan› ve verginin ödenmesi
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Vergi takvimi

2009 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› (01.01.2009’dan itibaren)	 670 TL

Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r 
(01.01.2009’dan den itibaren) 	 670 TL

Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2009)	 2.600 TL

Temerrüt Faizi (01.07.2009’dan den itibaren)	 % 19

Gelir vergisi tevkifat oranlar›

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
(TL 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

Son üç y›l›n yeniden de¤erleme oranlar›
2009 y›l› için	 % 2,2
2008 y›l› için	 % 12,0
2007 y›l› için	 % 7,2

Reeskont ve avans ifllemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranlar›
Reeskont ifllemlerinde uygulanacak iskonto oran› (y›ll›k)	 % 18
Avans ifllemlerinde uygulanacak faiz oran› (y›ll›k)	 % 19
Not: 238 seri numaral› VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto 
yöntemiyle reeskontu iflleminde, (12.06.2009 tarihinden itibaren) % 19 oran› esas al›nacakt›r. 

Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarlar› 
                            Brüt ayl›k tutar›	
01.01.2009-30.6.2009	 01.07.2009-31.12.2009	 Gündelik tutar›
1.216,70 ve fazlas›	 1.274,72 ve fazlas›	 37,50
1.207,07 - 1.216,69	 1.264,65 - 1.274,71	 31,50
1.089,36 - 1.207,06	 1.141,63 - 1.264,64	 28,50
  939,54 - 1.089,35	 985,05 - 1.141,62	 26,00
  757,36  -   939,53	 794,65 - 985,04	 23,50
  757,35 ve daha afla¤›s›	 794,64 ve daha afla¤›s›	 22,50

6183 say›l› yasaya göre hesaplanacak tecil faizi oranlar› (Y›ll›k)
Uyguland›¤› Dönem	 Oran
21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri aras›nda	 % 36
31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri aras›nda	 % 72
02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri aras›nda	 % 60
12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri aras›nda	 % 36
04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri aras›nda	 % 30
28.04.2006 - 20.11.2009 tarihleri aras›nda	 % 24
21.11.2009 tarihinden itibaren 	 % 19

6183 say›l› yasaya göre hesaplanacak gecikme zamm› 
oranlar› (Ayl›k)
Uyguland›¤› Dönem	 Oran
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri aras›nda	 % 5,00
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri aras›nda	 % 10,00
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri aras›nda	 % 7,00
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri aras›nda	 % 4,00
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri aras›nda	 % 3,00
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri aras›nda	 % 2,50
19.11.2009 tarihinden itibaren 	 % 1,95

Geçici vergi oranlar› (2009 y›l›)
Gelir vergisi mükelleflerinde	 % 15
Kurumlar vergisi mükelleflerinde	 % 20

Gelir vergisinden istisna çocuk yard›m› 
(‹ki çocu¤u aflmamak koflulu ile)	

01.01.2009-	 01.07.2009-	
30.6.2009	 31.12.2009

0-6 yafl grubunda her bir çocuk için	 26,75 TL	 27,96 TL
Di¤erleri 	 13,38 TL	 13,98 TL

Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yard›m› 
01.01.2009 tarihinden itibaren (KDV Hariç)	 10,00 TL

Sakatl›k indirimi (2009) 
1. derece sakatlar	 670 TL
2. derece sakatlar	 330 TL
3. derece sakatlar	 160 TL

Baz› ifllemlerle ilgili ka¤›tlar üzerinden al›nacak damga vergisi 
oranlar› / tutarlar› (2009)
Ücretlerde (Avanslar dahil)	 Binde 6
Mukavelenamelerde	 Binde 7,5
Kira mukavelenamelerinde 
(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)	 Binde 1,5
Bilançolar	 19,60 TL
Gelir tablolar›	 9,60 TL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri	 25,40 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri	 33,90 TL
Katma de¤er vergisi ve muhtasar beyannameler	 16,90 TL

Gelir vergisi tarifesi (2009 y›l›)
Gelir Dilimi	 Vergi Oran› (%)
8.700 TL’ye kadar	 15
22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlas›	 20
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlas›	 27
50.000 TL'den fazlas›n›n 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlas›	 35

Baz› fiiller için öngörülen özel usulsüzlük cezalar› (2009 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)	 32 TL

Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 160 TL

Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas› 
(her bir ifllem için)	 190 TL

Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 760 TL

Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1.s›n›f tüccarlar)	 1.000 TL

Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin 
usul ve esaslara uyulmamas›	 3.500 TL

Asgari ücret (16 yafl›n› tamamlam›fl iflçiler)
Ödemeler/Kesintiler	 01.01.2009-30.06.2009	 01.07.2009-31.12.2009
Brüt asgari ücret	 666,00 TL	 693,00 TL
Sosyal güvenlik primi iflçi pay› (%14)	 93,24 TL	 97,02 TL
‹flsizlik sigortas› primi iflçi pay› (%1)	 6,66 TL	 6,93 TL
Gelir vergisi matrah› 	 566,10 TL	 589,05 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15)	 84,92 TL	 88,36 TL
Asgari geçim indirimi (*) (-)	 49,95 TL	 49,95 TL
Ödenecek gelir vergisi	 34,97 TL	 38,41 TL
Damga vergisi (binde 6) 	 4,00 TL	 4,16 TL
Kesintiler toplam›	 138,87 TL	 146,52 TL
Net asgari ücret	 527,13 TL	 546,48 TL
(*) 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. Ücretlinin, eflinin çal›flmamas› ve 4 çocuklar›n›n bulunmas› durumunda, 
asgari geçim indirimi tutar› 84,92 TL olacakt›r. 

Sosyal güvenlik primine esas ayl›k kazançlar›n alt ve üst s›n›rlar›
Uyguland›¤› dönem	 Alt s›n›r (TL)	 Üst s›n›r (TL)
01.01.2009-30.06.2009 	 666,00	 4.329,00
01.07.2009-31.12.2009 	 693,00	 4.504,50

‹flsizlik sigortas› prim oranlar› (2009 y›l›)
‹flçiden	 % 1
‹flverenden	 % 2
Devlet katk›s›	 % 1

Gelir vergisinden istisna k›dem tazminat› tutarlar› 
01.01.2008-30.06.2008 tarihleri aras›nda	 2.087,92 TL
01.07.2008-31.12.2008 tarihleri aras›nda	 2.173,19 TL
01.01.2009-30.06.2009 tarihleri aras›nda	 2.260,04 TL
01.07.2009-31.12.2009 tarihleri aras›nda	 2.365,16 TL

Vergi hakk›nda	 Aralık 2009

	Her bir belge için 160 TL’den az 
olmamak üzere, belgede yaz›lmas› 

gereken mebla¤›n %10’u
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Concerning tax	 December 2009

Practical Information
The upper limit for drawing up retail sales slips or payment 
recording device voucher (beginning from 01.01.2009)	 TRL 670

The upper limit to be sought for the furniture, fittings and fixtures 
to be directly recorded as expense (beginning from 01.01.2009) 	 TRL 670

The annual amount exempted from income tax in rental fees paid 
for housing (2009) 	 TRL 2.600

Default Interest  (beginning from 01.07.2009)	 19%

Withholding tax rates
Income tax withholding levied on the progress payments paid to 
those performing multi-year construction and repair works 	 3%
Income tax withholding levied on workplace 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 TRL 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 revaluation rates for the last three years
For the year 2009 	 2,2%
For the year 2008	 12,0%
For the year 2007 	 7,2%

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance 
transactions
Rate of discount applicable on rediscount transactions (annual)	 18%
Rate of interest applicable on advance transactions (annual)	 19%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 19% 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
                            Monthly Gross Amount	
01.01.2009-30.6.2009	 01.07.2009-31.12.2009	 Daily allowance
1.216,70 and higher	 1.274,72 and higher	 37,50
1.207,07 - 1.216,69	 1.264,65 - 1.274,71	 31,50
1.089,36 - 1.207,06	 1.141,63 - 1.264,64	 28,50
  939,54 - 1.089,35	 985,05 - 1.141,62	 26,00
  757,36  -   939,53	 794,65 - 985,04	 23,50
  757,35 and lower	 794,64 and lower	 22,50

Deferral interest rates to be calculated according to the 
Law No. 6183 (annual)
Period	 Rate
Between the dates of 21.12.2000 - 30.03.2001	 36%
Between the dates of 31.03.2001 - 01.02.2002 	 72%
Between the dates of 02.02.2002 - 11.11.2003 	 60%
Between the dates of 12.11.2003 - 03.03.2005 	 36%
Between the dates of 04.03.2005 - 27.04.2006 	 30%
Between the dates of 28.04.2006 - 20.11.2009 	 24%
Since 21.11.2009	 19%

Delay surcharge rates to be calculated according to the 
Law No. 6183 (monthly)
Period	 Rate
Between the dates of 02.12.2000 - 28.03.2001 	 5,00%
Between the dates of 29.03.2001 - 30.01.2002 	 10,00%
Between the dates of 31.01.2002 - 11.11.2003 	 7,00%
Between the dates of 12.11.2003 - 01.03.2005 	 4,00%
Between the dates of 02.03.2005 - 20.04.2006 	 3,00%
Between the dates of 21.04.2006 - 18.11.2009 	 2,50%
Since 19.11.2009	 1,95%

Temporary tax rates (2009)
For income taxpayers	 15%
For corporate taxpayers	 20%

Children allowance exempt from income tax 
(On condition of not exceeding two children)	

01.01.2009-	 01.07.2009-	
30.6.2009	 31.12.2009

For each child between 0-6 ages	 TRL 26,75	 TRL 27,96
Others 	 TRL 13,38	 TRL 13,98

Daily meal allowance exempt from income tax 
Beginning from 01.01.2009 (VAT Exclusive)	 TRL 10,00

Disability allowance 2009
For 1st degree disabled	 TRL 670
For 2nd degree disabled	 TRL 330
For 3rd degree disabled	 TRL 160

Stamp duty rates / amounts to be levied on the papers 
relating to certain transactions (2009)
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	 TRL 19,60
Income statements	 TRL 9,60
Annual income tax returns	 TRL 25,40
Corporation tax returns	 TRL 33,90
Value added tax and withholding returns	 TRL 16,90

Income tax tariff (2009)
Income Brackets	 Tax Rate (%)
Up to TRL 8.700	 15
For TRL 22.000; for the first TRL 8.700, TRL 1.305, for above	 20
For TRL 50.000; for the first TRL 22.000, TRL 3.965, for above	 27
For more than TRL 50.000, for TRL 50.000, TRL 11.525, for above	 35

Special irregularity fines for some acts (2009)
Special irregularity 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)	 TRL 32
Failure to keep available or to display tax plates	 TRL 160
Failure to comply with  the obligations concerning 
tax identity number (for each transaction)	 TRL 190
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax identity number	 TRL 760
Failure to provide information requested by the authorities
(1st class merchants)	 TRL 1.000
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements	 TRL 3.500

Minimum wage (Employees over the age of 16)
Payments/withholdings   	01.01.2009-30.06.2009	 01.07.2009-31.12.2009
Gross amount	 TRL 666,00	 TRL 693,00
Social security premium employee’s
contribution (14%)	 TRL 93,24	 TRL 97,02
Unemployment insurance premium 		
employee’s contribution (1%)	 TRL 6,66	 TRL 6,93
Income tax base	 TRL 566,10	 TRL 589,05
Calculated income tax (15%)	 TRL 84,92	 TRL 88,36
Minimum living allowance (*) (-)	 TRL 49,95	 TRL 49,95
Income tax to be paid	 TRL 34,97	 TRL 38,41
Stamp duty (0,6%)	 TRL 4,00	 TRL 4,16
Total withholdings	 TRL 138,87	 TRL 146,52
Net payable amount 	 TRL 527,13	 TRL 546,48
(*)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. For wage earner, provided that his or 
her spouse does not work and has four children, minimum living allowance will be 84,92 
TRL.

The lower and upper limits that will be the basis for social security premium
Period	 Lower limit (TRL)	 Upper limit (TRL)
01.01.2009-30.06.2009	  666,00	 4.329,00
01.07.2009-31.12.2009	  693,00	 4.504,50

Unemployment insurance premium rates (2009)
From the employee	 1%
From the employer	 2%
Government contribution	 1%

Severance pay amounts exempt from income tax 
Between the dates of 01.01.2008-30.06.2008	 TRL 2.087,92
Between the dates of 01.07.2008-31.12.2008 	 TRL 2.173,19
Between the dates of 01.01.2009-30.06.2009 	 TRL 2.260,04
Between the dates of 01.07.2009-31.12.2009 	 TRL 2.365,16

Not less than TRL 160 
for each document, 10% 

of the amount which is 
required to be indicated 

on the document
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