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Vergide Gündem

1. Girifl

2008 y›l›nda yaflanan krizin olumsuz 

etkilerinin henüz atlat›lamam›fl olmas› ve 

finansal s›k›nt›lar yüzünden biriken 

borçlar›n bir flekilde temizlenmesi ihtiyac› 

kamu alacaklar›n›n yeniden 

yap›land›rmas›n› zorunlu k›lmaktayd›. Bu 

yöndeki talepler uzunca bir süredir de 

kamuoyunun belle¤inde canl› 

tutulmaktayd›. 

Çal›flmalar› devam eden ve yak›n zamanda 

TBMM’ye getirilecek olan “Baz› Alacaklar›n 

Yap›land›r›lmas›na ‹liflkin Kanun 

Tasar›s›”n›n ana hatlar› 15 Kas›m 2010 

tarihinde Devlet Bakan› ve Baflbakan 

Yard›mc›s› Ali Babacan taraf›ndan 

aç›klanm›flt›r. Aç›klama henüz taslak 

aflamas›ndaki düzenlemenin ana hatlar›n› 

içermektedir. Yine de yap›lan aç›klaman›n 

önceki düzenlemelere oranla daha 

kapsaml› olmas› ifl dünyas›n›n bu konudaki 

beklentilerini de önemli ölçüde 

karfl›lam›flt›r.

Yap›lacak olan düzenleme ile kesinleflmifl 

alacaklar yeniden yap›land›r›lmakta, 

ihtilafl› alacaklar›n ihtilaf›na son verilerek 

tahsilat›n›n h›zland›r›lmas› amaçlanmakta, 

kanundan önce bafllam›fl inceleme ve 

tarhiyat ifllemlerinin tamamlanmas› 

sonucunda tarh edilecek vergilerin de 

kanundan yararland›r›lmas› sa¤lanmakta, 

matrah ve vergi art›r›m›, stok beyan› ve 

kay›tlar›n düzeltilmesi imkanlar› 

getirilmekte, belli tutar›n alt›nda kalan 

alacaklar›n tahsilinden vazgeçilmekte ve 

Varl›k Bar›fl› Kanunu kapsam›nda bildirim 

ve beyanda bulunmakla birlikte çeflitli 

nedenlerle Kanunun sa¤lad›¤› imkanlardan 

yararlanamayanlara ilave hak 

tan›nmaktad›r.

2. Kapsama alinan alacaklar

Çal›flma kapsam›nda; vergiler, vergi 

cezalar›, idari para cezalar›, sosyal güvenlik 

primleri ve idari para cezalar›, il özel 

idarelerinin çeflitli harç ve kat›lma pay› 

gibi baz› alacaklar›, belediye vergileri ve 

tarife ücretleriyle su alacaklar›, TEDAfi’›n 

elektrik alacaklar›, YURT-KUR’un ö¤renim 

kredisi alacaklar›, TRT’nin elektrik pay› ve 

bandrol ücretlerinden kaynakl› alacaklar›, 

KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan 

alacaklar›, TOBB’un ve ba¤l› odalar›n›n 

oda aidat› alacaklar› ile OSB’lerin yönetim 

aidatlar› ve elektrik, su do¤algaz alacaklar› 

yeniden yap›land›r›lmaktad›r.

Vergiler ve gümrük vergileri aç›s›ndan; 

31.07.2010 tarihinden önceki dönemlere 

iliflkin vergiler, beyana dayanan vergilerde 

31.07.2010 tarihine kadar verilmesi 

gereken beyannamelere iliflkin vergiler ve 

2010 y›l›na iliflkin 31.07.2010 tarihinden 

önce tahakkuk eden emlak vergisi, çevre 

temizlik vergisi, motorlu tafl›tlar vergisi 

yeniden yap›land›rma kapsam›ndad›r.

Sosyal güvenlik primleri aç›s›ndan; 

Haziran 2010 ve önceki aylara ait iflveren 

ve sigortal›lara iliflkin sigorta primi, 

emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›¤›, 

iflsizlik sigortas› primi, sosyal güvenlik 

destek primi, iste¤e ba¤l› sigortal›lar ve 

topluluk sigortal›lar›na iliflkin primler, 

yafll›l›k, emekli ayl›¤› veya malullük ayl›¤› 

ba¤land›ktan sonra sigortal› say›lmas›n› 

gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesab›na 

ba¤›ms›z çal›flanlar›n ayl›¤›ndan kesilmesi 

veya kendisince ödenmesi gereken sosyal 

güvenlik destek primi ve Sosyal Güvenlik 

Kurumunca takip edilen damga vergisi, 

özel ifllem vergisi, e¤itime katk› pay›; 

30/6/2010 tarihine kadar bitirilmifl özel 

nitelikteki inflaatlar ile ihale konusu ifllere 

iliflkin eksik iflçilik tutar› üzerinden
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Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemifl olan mükelleflere 

bildirimde bulunma imkan› verilmekte, vergilerin tamam›n› ve 

gecikme faizi yerine güncelleme oran› (TEFE/ÜFE) esas al›narak 

hesaplanacak tutar›n ödenmesi flart›yla, bu vergiye ba¤l› gecikme 

faizi ve vergi cezalar›n›n tahsilinden vazgeçilmektedir.

Matrah artt›r›m› imkan› getirilmekte, 2006 ila 2009 y›llar›nda 

beyan edilen gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, 

katma de¤er vergisi matrahlar›n›n kanunda öngörülen oranlarda 

artt›r›lmas› ve belli bir oranda vergi ödenmesi kofluluna ba¤l› 

olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap 

olunmamas› yönünde düzenleme yap›lmaktad›r.

2006 ila 2009 y›llar›na iliflkin beyan edilen gelir ve kurumlar 

vergisi matrahlar› s›ras›yla % 30, % 25, % 20 ve % 15 oran›nda 

art›r›lacak, art›r›lan matrahlar üzerinden % 20 oran›nda vergi 

ödenecektir. Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için 

vergi oran› % 15 olarak dikkate al›nacakt›r.

hesaplanan sigorta primi ve 31.7.2010 tarihine kadar ifllenen 

fiillere iliflkin idari para cezalar› yeniden yap›land›rma 

kapsam›ndad›r.

Elektrik, su alacaklar› aç›s›ndan 31.07.2010 tarihinden önce 

ödenmesi gerekenler; TOBB ve ba¤l› odalar›n aidatlar› aç›s›ndan 

haz›rlanan tasar›n›n yürürlü¤e girmesinden önce ödenmesi 

gereken aidatlar ve 31.07.2010 tarihi itibar›yla vadesi geldi¤i 

halde Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte ödenmemifl olan di¤er 

alacaklar da yeniden yap›land›rma kapsam›ndad›r.

3. Sa¤lanan kolayl›klar

Kesinleflmifl kamu alacaklar›nda; alacak as›llar›n›n tamam›n›n, 

SGK taraf›ndan uygulanan idari para cezalar›n›n % 50’sinin, 

alacak asl›na ba¤l› olmayan cezalar›n % 50’sinin, gecikme faizi, 

gecikme zamm› ve gecikme cezas› yerine güncelleme oran› 

(TEFE/ÜFE) esas al›narak belirlenecek tutar›n ödenmesi yeterli 

olacakt›r. Vergi asl›na ba¤l› olarak kesilen cezalar ile para 

cezalar›n›n % 50’si ve gecikme cezas›, gecikme zamm›, gecikme 

faizi gibi fer’i alacaklar›n tahsilinden ise vazgeçilecektir.

‹htilafl› kamu alacaklar›nda; ihtilaf›n bulundu¤u safhaya göre; 

alacak as›llar›n›n % 50’si veya % 20’si, asla ba¤l› olmayan 

cezalar›n %25’i veya %10’u, gecikme faizi ve gecikme zamm› 

yerine güncelleme oran› (TEFE/ÜFE) esas al›narak hesaplanacak 

tutar ödenecektir. Vergi asl›na ba¤l› olarak kesilen vergi cezalar 

ile gecikme cezas›, gecikme zamm›, gecikme faizi, faiz gibi fer’i 

alacaklardan ise vazgeçilecektir.

SGK’n›n prim alacak as›llar›nda ise herhangi bir indirim 

yap›lmayacak, idari para cezalar›n›n % 25’i ile gecikme zamm› 

ve gecikme cezas› yerine güncelleme oran› (TEFE/ÜFE) esas 

al›narak belirlenecek tutar ödenecektir.

‹nceleme ve tarhiyat safhas›ndaki alacaklarda, bafllan›lm›fl olan 

vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk ifllemlerine devam 

edilecektir. Bu ifllemlerin tamamlanmas›ndan sonra tarh edilen 

verginin % 50’si, gecikme faizi yerine güncelleme oran› 

(TEFE/ÜFE) esas al›narak hesaplanacak tutar ödenecek, kalan 

alacak as›llar› ve vergi cezalar› ile gecikme faizi gibi fer’i 

alacaklardan ise vazgeçilecektir.

Piflmanl›kla veya kendili¤inden beyanname veren mükelleflerin, 

tahakkuk eden vergilerin tamam›n› ve piflmanl›k zamm›, gecikme 

faizi yerine güncelleme oran› (TEFE/ÜFE) esas al›narak 

hesaplanacak tutar› ödemeleri halinde vergi cezalar›n›n, piflmanl›k 

zamm›n›n ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Gümrük 

vergileri için de ayn› esaslar öngörülmüfltür.

2006	 % 30	 10.000 TL	 % 20

2007	 % 25	 12.000 TL	 % 20

2008	 % 20	 15.000 TL	 % 20

2009	 % 15	 20.000 TL	 % 20

Gelir vergisi mükelleflerinde matrah art›r›m›

Y›l
Mükellefin kendi 
beyan›na göre 

matrah art›fl oran›

	Beyan edilecek 
matrah üzerinden 

ödenecek 
vergi oran›

Asgari 
matrah 

art›fl tutar›

2006	 % 30	 30.000 TL	 % 20

2007	 % 25	 36.000 TL	 % 20

2008	 % 20	 45.000 TL	 % 20

2009	 % 15	 60.000 TL	 % 20

Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah art›r›m›

Y›l
Mükellefin kendi 
beyan›na göre 

matrah art›fl oran›

	Beyan edilecek 
matrah üzerinden 

ödenecek 
vergi oran›

Asgari 
matrah 

art›fl tutar›

2006	 % 5

2007	 % 4

2008	 % 3

2009	 % 2

Y›ll›k beyan edilen gelir stopaj vergisinde vergi art›r›m›

Y›l Y›ll›k beyan edilen gayrisafi ücret tutar› üzerinden 

art›r›lacak vergi oran›
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2006	 % 3,0

2007	 % 2,5

2008	 % 2,0

2009	 % 1,5

Katma de¤er vergisinde vergi art›r›m›

Y›l Y›ll›k hesaplanan KDV tutar› üzerinden 

art›r›lacak vergi oran›

Fiil

‹flletmede mevcut oldu¤u halde kay›tlarda yer almayan emtia 
ve demirbafl›n kayda al›nmas›

‹flletmede mevcut oldu¤u halde kay›tlarda yer almayan k›ymetli 
maden ve ziynet eflyas›n›n kayda al›nmas›

‹flletmede mevcut olmad›¤› halde kay›tlarda yer alan emtia ve 
demirbafl›n düzeltilmesi

Kay›tlarda yer ald›¤› halde iflletmede mevcut olmayan kasa 
mevcudunun düzeltilmesi

Yurt d›fl›nda bulunan varl›klar›n› süresi içinde Türkiye’ye 

getiremeyenler ile süresi içinde sermaye art›r›m›nda 

bulunmayanlara ve tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere 

de Varl›k Bar›fl›’ndan yararlanabilmeleri için ilave süre 

verilmektedir.

4. Yeniden yap›land›rmaya iliflkin ödemeler 

Kanundan yararlanmak için; kanunun yürürlü¤e girdi¤i ay› izleyen 

ikinci ay›n sonuna kadar yap›lacak yaz›l› baflvuru, aç›lan davalar 

varsa bunlardan vazgeçilmesi, yap›land›rma sonras› ödemelerin 

süresinde yap›lmas› ve taksit ödeme süresince cari dönem vergi 

ve prim ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yeterli 

görülmektedir.

Stok beyan› imkan› ile iflletmede mevcut oldu¤u halde kay›tlarda 

yer almayan mallar› kayda alma, kay›tlarda mevcut oldu¤u halde 

iflletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutlar› için düzeltme 

ifllemleri yapma imkan› getirilmektedir. Beyan edilen bu de¤erler 

üzerinden belli bir oranda vergi ödenmesi halinde herhangi bir 

vergi ve ceza uygulanmayaca¤›na iliflkin düzenleme yap›larak 

iflletme kay›tlar›n›n gerçek duruma uygun hale getirilmesi 

sa¤lanmaktad›r.

Mükelleflerin beyan ettikleri bu de¤erler üzerinden afla¤›daki 

tabloda yer alan oranda vergi ödemeleri halinde herhangi bir 

vergi ve ceza uygulanmayaca¤›na iliflkin düzenleme yap›larak, 

iflletme kay›tlar›n›n gerçek duruma uygun hale getirilmesi 

sa¤lanmaktad›r.

Hesaplanacak vergi

Genel orana tabi emtia ve demirbafl için % 10, indirimli orana 
tabi emtia ve demirbafl için tabi oldu¤u oran›n yar›s› oran›nda 
vergi ödenir.

Beyan edilen de¤erin % 2,5’i oran›nda vergi ödenir.

Her türlü vergisel yükümlülü¤ün yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

Düzeltilen tutar›n % 10’u oran›nda vergi ödenir.

Ödemeler peflin yap›labilece¤i gibi, 36 ayda 18 taksitle de 

yap›labilecektir. Ayr›ca, vergi borçlar›n›n taksitlerinin kredi 

kart›yla da ödenebilmesi sa¤lanmaktad›r.

5. Yasal süreç

Yukar›da yer alan bilgiler tamamen 15 Kas›m 2010 tarihinde 

yap›lan bas›n aç›klamas›na iliflkindir. Gerek yeniden 

yap›land›rmaya konu alacaklar›n kapsam›n›n gerek aç›klanan 

rakamlar›n ve indirim oranlar›n›n yasalaflma süreci içerisinde 

önemli de¤iflikliklere u¤ramas› olas›d›r.
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1. Girifl

Geliflmifl ekonomilerde, farkl› alanlarda 

ihtisaslaflm›fl flirketlerin kendi bafllar›na 

yapma imkan›na sahip olamad›klar› bir 

tak›m faaliyetleri baflka flirketlerle birlikte 

gerçeklefltirmelerine s›kl›kla 

rastlanmaktad›r. Yeni bir flirket 

kuruluflunun oldukça uzun ve külfetli bir 

süreç oldu¤u ülkemizde de, flirketlerce 

belirli bir süre zarf›nda ortak 

gerçeklefltirilecek faaliyetler için adi 

ortakl›k statüsü tercih edilebilmektedir.

Adi ortakl›klar›n transfer fiyatland›rmas› 

aç›s›ndan irdelenmesinden önce, bu tür 

ortakl›klar›n mevzuat›m›zda tabi oldu¤u 

hükümler ile kurulufl esaslar› konusunu 

ele almak gerekmektedir.

Adi ortakl›klar, Borçlar Kanunu’nun 520. 

maddesinde düzenlenmifl olup, söz konusu 

Kanun’da k›saca “Türk Ticaret Kanunu’nda 

tarif edilen flirketlerin özeliklerine sahip 

olmayan flirketler, adi flirketler olarak 

nitelendirilirler” ifadesine yer verilmifltir. 

‹fl ortakl›klar›n›n ne surette 

vergilendirilecekleri hususu ise Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda düzenlenmifltir. 

Bilindi¤i üzere 5520 say›l› Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde 

kurumlar vergisine tabi mükellefler;

a. Sermaye flirketleri,

b. Kooperatifler,

c. ‹ktisadi kamu kurulufllar›,

ç. Dernek veya vak›flara ait iktisadi 			

iflletmeler,

d. ‹fl ortakl›klar›

olarak say›lm›flt›r. Kanun’un 2. maddesinin 

7. bendinde ise ifl ortakl›klar›n›n tan›m›; 

“yukar›daki f›kralarda yaz›l› kurumlar›n 

kendi aralar›nda veya flah›s ortakl›klar› ya 

da gerçek kiflilerle, belli bir iflin birlikte 

yap›lmas›n› ortaklafla yüklenmek ve 

kazanc›n› paylaflmak amac›yla kurduklar› 

ortakl›klardan bu flekilde mükellefiyet tesis 

edilmesini talep edenler” olarak yap›lm›fl, 

bunlar›n tüzel kifliliklerinin olmamas›n›n 

mükellefiyetlerini etkilemeyece¤i 

belirtilmifltir.

Kanunun 2. maddesinin 7. bendiyle adi 

flirket fleklinde faaliyette bulunan 

ortakl›klara diledikleri takdirde belirtilen 

unsurlar› tafl›malar› flart›yla ifl ortakl›¤› 

olarak faaliyetlerini sürdürebilme olana¤› 

sa¤lanm›flt›r. 

Kurulacak olan ifl ortakl›¤›n›n kurumlar 

vergisi mükellefi say›labilmesi için 

afla¤›daki unsurlar› tafl›mas› 

gerekmektedir:

Ortaklardan en az birisinin kurumlar 		

vergisi mükellefi olmas›,

Ortakl›¤› belli bir ifli sonuçland›rmak 		

üzere yaz›l› bir sözleflmeyle kurulmas›,

‹fl ortakl›¤› konusunun, belli bir ifl olmas›,

 	Birlikte yap›lacak olan iflin, belli bir süre 	

içinde gerçeklefltirilmesinin 			

öngörülmesi,

 	‹flin, birden fazla takvim y›l›na yayg›n; 		

inflaat, onarma, montaj ve teknik 			

hizmetler olmas›,

 	‹fl ortakl›¤› ile iflveren aras›nda bir 		

taahhüt sözleflmesinin olmas›,

Taraflar›n, müfltereken taahhüt edilen 	

iflin, belli bir veya birden fazla 			

bölümünden de¤il, tamam›ndan 			

iflverene karfl› sorumlu olmalar›,

 	‹flin bitiminde kazanc›n paylafl›lmas›, 

Birlikte yap›lmas› öngörülen ve 			

müfltereken taahhüt edilen iflin bitimi 		

ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen 		

mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamam›n›n 	

yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona 	

ermesi.

Görüldü¤ü üzere Borçlar Kanunu’nda 

düzenlenen adi ortakl›klardan mükellefiyet

Vergide Gündem Adi ortakl›klar›n transfer fiyatland›rmas› 
mevzuat› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

Akif Tunç
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tesis ettirenler, Kurumlar Vergisi Kanunu aç›s›ndan “ifl ortakl›¤›” 

olarak de¤erlendirilmektedir.

Makalemizin devam eden bölümünde önce ifl ortakl›klar›, daha 

sonra da di¤er adi ortakl›klar transfer fiyatland›rmas› aç›s›ndan 

incelenecektir. 

2. ‹fl ortakl›klar›n›n transfer fiyatland›rmas› 
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis ettiren adi ortakl›klar, KVK 

aç›s›ndan ifl ortakl›¤› olarak mütalaa edilmekte ve vergi hukuku 

aç›s›ndan ba¤›ms›z bir birim olarak dikkate al›nmaktad›r. Bu 

sebeple tüzel kiflili¤e sahip olmamalar›na ra¤men, kurumlar 

vergisi mükellefi olarak sicil numaras› almakta ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin tabi oldu¤u yükümlülükleri yerine getirmektedirler. 

Bunun sonucu olarak, ortaklar›n Kurumlar Vergisinden arta kalan 

kâr üzerindeki paylar›, temettü pay› say›lmakta; temettünün tabi 

oldu¤u vergilendirmeye tabi tutulmaktad›r. 

Bu kapsamda, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerince ifl 

ortakl›klar› ve bu ortakl›¤› meydana getiren ortaklar ayr› ayr› 

vergi mükellefi olarak de¤erlendirildikleri için aralar›ndaki iliflki, 

di¤er iliflkili kifliler aras›ndaki iliflkilerden farkl› de¤ildir. Afla¤›daki 

flemadan da görülece¤i üzere ifl ortakl›klar›nda, ortaklar gerek 

kendi aralar›nda ve gerekse ifl ortakl›¤› ile iliflkili kifli konumdad›rlar.

‹fl ortakl›klar›na taraf olan ortaklar›n iliflkili kifli olarak 

de¤erlendirilece¤i hususu 1 seri no.lu Transfer Fiyatland›rmas› 

Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤’de aç›kca 

belirtilmese de söz konusu Tebli¤’de yer alan örnek iliflkili kifli 

tablosunda  ifl ortakl›klar›na yer verilmifltir.

3. Kurumlar vergisi mükellefi olmayan adi 
ortakl›klar›n transfer fiyatland›rmas› aç›s›ndan 
de¤erlendirilmesi

Kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen adi ortakl›klarda, 

vergisel yükümlülükler (KDV, muhtasar vb.) adi ortakl›k ad›na 

tesis edilmekte ancak vergileme, ortaklar›n üzerlerinden 

yap›lmaktad›r.

Bu tür adi ortakl›klar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalar›na 

ra¤men KDV mükellefi olmalar› nedeniyle ayr› defter tutmakta 

ve ortaklar dönem sonunda ortaya ç›kan kar veya zarar›, 

ortakl›ktaki pay oranlar›na göre paylaflarak kendi hesaplar›na 

ve beyannamelerine dâhil etmektedirler. 

Ancak söz konusu adi ortakl›klar›n ortaklar› aç›s›ndan ise (bunlar 

kurumlar vergisi mükellefi olsa dahi) Gelir Vergisi Kanunu’nun 

41/5. maddesi vas›tas›yla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer 

fiyatland›rmas› hükümlerinin uygulanmas› gerekti¤i hususu hakl› 

ve hukuki olacakt›r. 

Her ne kadar bu tür ortakl›klarda, hesap dönemi sonunda oluflan 

kar do¤rudan ortaklara yans›t›lsa ve ortaklar›n vergilendirilecek 

kazançlar›na aktar›lsa da, ortaklar aras›nda, adi ortakl›k yoluyla 

kar aktar›m› yap›labilmekte ve bu sayede Hazine zarar›na yol 

aç›labilmektedir. 

Bu noktay› bir örnekle aç›klamak gerekirse;

‹laç sektöründe faaliyet gösteren A ve B firmalar›n›n belirli bir 

ilac›n sat›fl› için C isimli adi ortakl›¤› kurdu¤unu varsayal›m. Vergi 

mükellefiyeti tesis ettirmeyen C, dönem sonunda oluflan tüm 

kar veya zarar›n› A ve B flirketlerine yans›tmaktad›r. Her iki 

flirketin adi ortakl›ktaki paylar› %50 oran›ndad›r. Söz konusu adi 

ortakl›kta A taraf›ndan üretilen ilaçlar B’nin sat›fl kadrosu 

taraf›ndan pazarlanmaktad›r.

Örne¤imizdeki 1. durumda;

A fiirketi, C adi ortakl›¤› taraf›ndan 120 TL’ye sat›lan ilac› 100 

liraya imal ederek C’ye 80 TL’ye satm›flt›r. Bu ifllemde A flirketi 

20 TL zarar etmifl, C ortakl›¤› 40 TL kar etmifl ve bu kar› ortakl›k 

paylar› oran›nda A ve B flirketlerine da¤›tm›flt›r. 

A ve B flirketlerinin 2010 y›l›ndaki yegane ifllemlerinin örne¤imizde 

bahsedilen ifllemler oldu¤unu düflünürsek iki flirketin vergi 

matrahlar› afla¤›daki gibi oluflacakt›r.

A fi‹RKET‹ B fi‹RKET‹
‹liflkili Kifli

‹liflkili Kifli‹liflkili Kifli
Tam

Mükellef
A - B ‹fl
Ortakl›¤›

A		 -20	 20	 0

B		 0	 20	 20

Toplam	 -20	 40	 20

Mal Sat›fl 
Kazanc›

Adi Ortakl›k 
Kar Pay› Matrah
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Örne¤imizdeki 2. durumda ;

A fiirketi’nin ayn› ilac› C’ye 100 TL’ye satt›¤›n› düflünelim. Bu 

ifllemde A kar veya zarar etmemifl, C adi ortakl›¤› 20 TL kar 

etmifl ve bu kar› A ve B’ye 10’ar TL olmak üzere da¤›tm›flt›r. Bu 

kapsamda A ve B flirketlerinin vergi matrahlar› afla¤›daki gibi 

oluflacakt›r.

Örne¤imizdeki 3. durumda ise;

A fiirketi’nin söz konusu ilac› C’ye 120 TL’ye satt›¤›n› düflünelim. 

Bu ifllemde A 20 TL kar etmifl, C ortakl›¤› zarar veya kar 

etmemifltir. Bu kapsamda A ve B flirketlerinin vergi matrahlar› 

afla¤›daki gibi oluflacakt›r.

Bu kapsamda her üç durumda da A ve B flirketlerinin toplam 

vergi matrahlar› 20 TL’dir. 

Ancak yukar›daki tablodan da görülebilece¤i üzere, adi ortakl›¤›n 

taraflar› vergi pozisyonlar›na göre ödenecek toplam vergiyi 

aralar›nda manipüle edebilmektedirler. 

Bu sebeple bizce, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen 

adi flirketlerin ortaklar›n›n iliflkili kifli olarak de¤erlendirilmeleri, 

transfer fiyatland›rmas› mevzuat›n›n amac›na ve kanun 

hükümlerine ayk›r› olmayacakt›r. 

Öte yandan, bilindi¤i üzere 5766 Say›l› Kanun’un 21. maddesiyle 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine 6. f›kradan sonra 

gelmek üzere 7. f›kra eklenmifltir. Söz konusu düzenlemeye göre; 

tam mükellef kurumlar ile yabanc› kurumlar›n Türkiye’deki iflyeri 

veya daimi temsilcilerinin aralar›nda iliflkili kifli kapsam›nda 

gerçeklefltirdikleri yurt içindeki ifllemler nedeniyle kazanc›n örtülü 

olarak da¤›t›ld›¤›n›n kabulü Hazine zarar›n›n do¤mas› flart›na 

ba¤l›d›r. Hazine zarar›ndan kas›t, emsallere uygunluk ilkesine 

ayk›r› olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve 

iliflkili kifliler ad›na tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi 

toplam›n›n eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

4. Konsorsiyumlar›n transfer fiyatland›rmas› 
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

Gerek Borçlar Kanunu’nda ve gerekse Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nda adi ortakl›klar ile ilgili yer alan hükümler dikkate 

al›nd›¤›nda, her orta¤›n iflin belli bir bölümünün yap›m› taahhüt 

etti¤i konsorsiyumlar, adi ortakl›k tan›m› d›fl›nda kalmaktad›r. 

Bu tür ortakl›klarda (konsorsiyum) her bir orta¤›n yapaca¤› iflin 

taahhüt sözleflmesinde aç›kça belirtilmesi zorunludur. 

Konsorsiyumlarda gerek yasal ve gerekse ticari anlamda bir 

ortakl›ktan söz etmek mümkün de¤ildir. Konsorsiyum üyeleri 

hak ve sorumluluklar›n› ay›rarak iflin kendi uzmanl›k alanlar›yla 

ilgili k›s›mlar›n› yapmak üzere belirli bir ifli beraberce 

gerçeklefltirirler. Bu nevi konsorsiyumlar›n, KDV, muhtasar ve 

kurumlar vergisi beyannamesi vermesi söz konusu de¤ildir.

Bu itibarla kanaatimizce, konsorsiyum üyeleri, sadece bu 

konsorsiyuma ifltirak etmeleri sebebiyle transfer fiyatland›rmas› 

mevzuat› aç›s›ndan iliflkili kifli olarak telakki edilmemelidirler. 

Aksi takdirde iliflkili kifli tan›m› herhangi bir ticari faaliyeti birlikte 

gerçeklefltiren tüm iliflkisiz kiflileri kapsayacak flekilde geniflletilmifl 

olacakt›r. Kald› ki konsorsiyumlarda, her ortak iflin belirli bir 

bölümünü kendi hesab›na gerçeklefltirdi¤i için konsorsiyumu 

oluflturan ortaklar aras›nda kar aktar›m› da zaten mümkün 

de¤ildir.

5. Sonuç

5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu ile 2007 y›l›ndan itibaren 

uygulanmak üzere vergi mevzuat›m›za dahil edilen transfer 

fiyatland›rmas› müessesesinde, bir çok husus belirsizli¤ini 

korumakta ve korumaya da devam edecek gibi gözükmektedir. 

Çal›flmam›zda öncelikle kurumlar vergisi mükellefi olan ifl 

ortakl›klar› üzerinde durulmufl ve bu ifl ortakl›klar›n›n transfer 

fiyatland›rmas› mevzuat› kapsam›nda de¤erlendirilmesi gerekti¤i 

sonucuna var›lm›flt›r. Kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan 

adi ortakl›klar›n taraflar›n›n da transfer fiyatland›rmas› 

mevzuat›n›n d›fl›nda kalamayaca¤› fleklindeki kanaatimiz ifade 

edilmifltir. 

Çal›flmam›zda ayr›ca, özellikle inflaat sektöründe s›kl›kla görülen 

konsorsiyumlar transfer fiyatland›rmas› mevzuat› aç›s›ndan 

de¤erlendirilmifl, konsorsiyum ortaklar›n›n iliflkili kifli olarak 

de¤erlendirilmemesi gerekti¤i görüflü ortaya konmufltur.

A		 0	 10	 10

B		 0	 10	 10

Toplam	 0	 20	 20

Mal Sat›fl 
Kazanc›

Adi Ortakl›k 
Kar Pay› Matrah

A		 20	 20	 20

B		 0	 0	 0

Toplam	 0	 20	 20

Mal Sat›fl 
Kazanc›

Adi Ortakl›k 
Kar Pay› Matrah

1. durum	 0	 20	 20

2. durum	 10	 10	 20

3. durum	 20	 0	 20

Matrah (A) Matrah (B) Toplam Matrah



The outline of the “Draft Law on 

Restructuring Certain Receivables”, which 

is still being worked on by the Government 

and which will soon be submitted to the 

Grand National Assembly of Turkey (GNAT) 

has been announced on 15 November 2010 

by Ali Babacan, Minister of State and Vice 

Prime Minister. The announcement 

outlines the regulation, which is still in 

draft stage. 

The new regulation restructures specified 

receivables, aims to accelerate collection 

of disputed receivables by ending their 

dispute, allows taxpayers to benefit from 

the law for taxes to be accrued upon 

completion of inspection and assessment 

processes commenced before the Law, 

provides taxpayers with the opportunities 

to increase tax base and tax, declare 

inventory and to correct  entries, waives 

the collection of receivables that are below 

a certain amount and provides an 

additional right to taxpayers who 

submitted declaration in the scope of the 

Cash Repatriation Law, but who could not 

benefit from the opportunities provided 

by this Law due to different reasons. 

I. Receivables that are in the 
scope of new regulation

Within the framework of the new practice, 

taxes, tax penalties, administrative fines, 

social security premiums and 

administrative fines, certain receivables 

of special provincial administrations such 

as miscellaneous fees and participation 

shares, water receivables together with 

the municipality taxes and tariff fees,  

electricity receivables of TEDAfi, 

scholarship receivables of YURT-KUR, 

TRT’s receivables arising from electricity 

share and stamp fees, KOSGEB’s 

receivables arising from supports, TOBB’s 

and its affiliated chambers’ chamber fee 

receivables and OSB’s  electricity, water, 

natural gas receivables and subscription 

fee receivables shall be restructured.

In terms of taxes and customs taxes; 

Taxes concerned with periods before 

31.07.2010, for taxes based on declaration, 

taxes concerned with tax returns that must 

be filed by 31.07.2010 and property tax, 

environmental cleaning tax and motor 

vehicles tax accrued before 31.07.2010 for 

the year 2010 will be restructured. 

In terms of social security premiums; 

Insurance premium related to employers 

and the employees, pension contribution 

and corporation provision, unemployment 

premium, social security support premium, 

premiums related to those with voluntary 

insurance and collective insurance, social 

security support premium that must be 

deducted from the salary of the self-

employed, who must be considered as 

insured because of working on their behalf 

and account after they are put on old age 

pension, retirement pension or invalidity 

pension, and that must be paid by 

themselves, stamp duty, special 

communication tax and contributions to 

education that are excussed by the Social 

Security Institution, which pertain to 

June 2010 and previous months, insurance 

premium calculated over the deficient 

labor amount related to works subject 

to tender and private-nature constructions 

completed by 30/6/2010 and 

administrative fines imposed on acts 

conducted until 31.07.2010 will be 

restructured. 

In terms of electricity and water 

receivables those that must be paid 

before 31.07.2010, in terms of 

contribution fees of TOBB and affiliated
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chambers contribution fees that must be paid before the 

enactment of the draft law and other receivables which were 

matured as of 31.07.2010 but not paid on the date when the Law 

becomes effective are also covered in the scope of the 

restructuring practice.

II. Advantages provided to debtors

It would be sufficient to pay the whole amount of principal 

receivables for specified public receivables, 50% of the 

administrative fines applied by SSI, 50% of the penalties that 

are not related to the principal receivable, the amount to be 

determined based on the update rate (WPI/PPI) instead of interest 

for default, fine for default and penalty for default. The collection 

of 50% of the fines and penalties imposed related to the principal 

tax amount and the total amount of ancillary receivables such 

as interest for default, fine for default and penalty for default 

would be waived. 

For disputed public receivables; according to the phase of the 

dispute, 50% or 20% of principal receivables, 25% or 10% of 

the penalties that are not related to the principal receivable, the 

amount to be determined based on the update rate (WPI/PPI) 

instead of interest for default, fine for default and penalty for 

default will be paid. Collection of the whole amount of the 

penalties imposed related to the principal tax and whole amount 

of ancillary receivables such as interest for default, fine for 

default and penalty for default will be waived.

SSI’s principal premium receivables will not be reduced; 25% 

of administrative fines and the amount to be determined based 

on the update rate (WPI/PPI) will be paid instead of interest for 

default and penalty for default.

For receivables at the phase of inspection and assessment, 

tax inspections already started and assessment and accrual 

procedures will be continued. After the completion of these 

procedures; 50% of the imposed tax and the amount to be 

determined based on the update rate (WPI/PPI) instead of interest 

for default, will be paid, whereas the remaining principal receivable 

amount and tax penalties and ancillary receivables such as 

interest for default will be waived.

If the taxpayers submitting declarations with penitence or 

without being demanded pay the whole amount of taxes accrued 

and the amount to be determined based on the update rate 

(WPI/PPI) instead of penitence surcharge and interest for default, 

collection of tax penalties, penitence surcharge and interest for 

default will be waived. Same principles are prescribed for customs 

taxes as well. 

Taxpayers who have not declared their property tax on time 

are allowed to make declaration, and provided that whole amount 

of taxes along with the amount to be determined based on the 

update rate (WPI/PPI) instead of interest for default are paid, 

collection of interest for default and tax penalties arising from 

this tax will be waived.

The new regulation introduced an opportunity to increase tax 

base, such that income tax, corporate tax, income withholding 

tax, value added tax that taxpayers declared between 2006 and 

2009 will not be subject to inspection and assessment provided 

that the tax base/tax amounts are increased at the rates specified 

in the Law and a certain rate of tax is paid.

Furthermore, thanks to the inventory declaration practice, assets 

which are present within the enterprise, but which are not entered 

in the books can now be entered in the books by taxpayers; in 

addition, taxpayers may perform correction processes for the 

assets which are entered in the books but are not present in the 

enterprise. By stipulating that no tax and penalty shall be imposed 

if taxpayers pay tax at certain rates over these assets they 

declare, it is ensured that enterprises’ records are compatible 

with the actual situation. 

Those who have not been able to bring their assets from abroad 

to Turkey on time along with those who have not been able to 

apply capital increase on time and those who have not been able 

to pay the accrued taxes on time shall be provided with additional 

time to benefit from the Cash Repatriation.

III. Payments related with restructuring

To benefit from the opportunities mentioned above, it would be 

sufficient if taxpayers file a written application by the end of the 

second month following the month when the law becomes 

effective, cancel the lawsuits initiated, make the aforementioned 

payments on time and fulfill the current period’s tax and premium 

payment liabilities during the installment payment term.

Payments may be made in cash or in 18 installments in 36 months. 

Furthermore, installments of tax debts can be paid by credit card.
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Evaluation of transfer pricing 
practices regarding business 
partnerships

In developed economies, it is frequently observed that companies 

specialized in different areas carry out certain activities with 

other companies. In Turkey where establishing a new company 

is sometimes a long and costly process, companies may prefer 

ordinary partnership status for the activities which will be 

performed jointly in a certain period of time.

In our study, we first focused on different types of business 

partnership in our tax legislation. 

There are three main types of partnerships in practice which 

are:

a. Business partnerships with Corporate Tax Liability

b. Ordinary Partnerships without Corporate Tax Liability

c. Consortiums

After discussing different types of partnerships stated above, 

we have focused on the transfer pricing practices regarding 

these partnerships and their partners. 

Partnerships with corporate tax liability, are deemed to be 

business partnerships under the Turkish Corporate Tax Code. 

Although this sort of business partnerships do not carry legal 

personality, they fulfill all the obligations related with regular 

corporate tax payers. Therefore, partners’ share of profit, is 

treated as dividend and taxed accordingly. 

Since business partnerships and parties forming the business 

partnership are regarded as corporate tax payers according to 

Corporate Tax Code, their transactions are deemed to be related 

party transactions. Therefore It has been concluded that business 

partnerships who are corporate taxpayers must be treated in 

the scope of the transfer pricing legislation. 

In case of ordinary partnerships with no corporate tax liability, 

the partners forming the partnership are tax liable over the 

profits they have obtained through the partnership. Although 

the issue is not specifically stated in the transfer pricing 

communiqués, since the partners have the means to alter the 

tax liabilities through the partnership, after detailed analysis, we 

have concluded that partnerships with no corporate tax liability 

cannot be excluded from the transfer pricing legislation.

In our study, we have also evaluated consortiums, which are seen 

frequently particularly in the construction sector, in terms of the 

transfer pricing legislation and explained our view that 

consortiums’ shareholders should not be treated as related 

parties. 

We have further commented on “treasury loss” clause in the 

Turkish Tax legislation which should also be taken into account 

during a transfer pricing analysis among partnerships.



Vergide Gündem
‹rlanda
‹rlanda’n›n düflük vergi politikas›

Ekonomik ve parasal ifllerden sorumlu AB 
komisyon üyesi Olli Rehn, 1 Ekim’de yapt›¤› 
aç›klamada zay›flayan ekonomisi ve 
yaflam›fl oldu¤u borç krizi nedeniyle 
‹rlanda’n›n önümüzdeki y›llarda düflük 
vergi politikas›n› sürdürmesinin zor 
oldu¤unu belirtti.

Buna karfl›n ‹rlanda Maliye Bakanl›¤› 
taraf›ndan Rehn’e cevap olarak yap›lan 
aç›klamada ise düflük vergi politikas›n›n 
sona erme ihtimalinin bulunmad›¤›, ‹rlanda 
kurumlar vergisi oran›n›n % 12,5 
(Bulgaristan ve K›br›s’tan sonra AB içinde 
üçüncü en düflük kurumlar vergisi oran›) 
olarak devam edece¤ini belirtildi.

Rehn söz konusu aç›klamalar›n› Brüksel’de 
düzenlenen bir bas›n toplant›s›nda sorulan, 
‹rlanda’n›n 2013-2014 y›llar›nda bütçe 
aç›¤›n›n AB taraf›ndan zorunlu k›l›nan 
seviye olan gayri safi yurtiçi has›lan›n 
% 3’üne çekilebilmesi için düflük vergi 
politikas›nda bir de¤iflikli¤e gitmesine 
gerek olup olmad›¤› yönündeki soruya 
istinaden gerçeklefltirirken, hükümet 
taraf›ndan verilen cevapta düflük vergi 
politikas›na olan ba¤l›l›¤›n sürmekte oldu¤u 
ve harcamalarda en az 3 milyar euro 
kesintiye gidilerek 2014 y›l›nda bütçe 
aç›¤›n› gayri safi has›lan›n % 3’ünden 
düflük bir seviyeye çekmenin amaçland›¤› 
belirtildi.

Ekonomistler ise harcamalar k›s›lsa dahi, 
‹rlanda’n›n hedefine ulaflabilmesi için yine 
de önemli vergi art›fllar›na gitmesi gerekti¤i 
konusunda hemfikirler. ‹rlanda’n›n bu y›lki 
bütçe aç›¤›n›n, 30 Eylül’de Dublin’de 
aç›klanan banka kurtarma operasyonu 
sonucunda gayri safi yurtiçi hâs›lan›n 
% 32’sine ulaflaca¤› öngörülüyor. 

Avrupa Birli¤i
AB Maliye Bakanlar› finansal 
ifllem vergisi üzerinde çal›fl›yor

AB Maliye Bakanlar› 1 Ekim tarihinde 
Brüksel’de düzenlenen toplant›da finansal 
ifllem vergisinin, küresel bir destek 
sa¤lamas› durumunda, yürürlü¤e 
konulabilmesi için teknik araflt›rma yapma 
konusunda anlaflt›lar.

Fakat bakanlar konu üzerinde hala tam bir 
uzlaflmaya varabilmifl de¤iller. Frans›z ve 
Alman Maliye Bakanlar› verginin küresel 
bazda uygulanmas›n›n mümkün olmamas› 
durumunda dahi sadece AB’de 
uygulanmas› gerekti¤ini savunurken, 
di¤erleri söz konusu verginin ancak küresel 
konsensüs sa¤lanmas› durumunda 
uygulanmas› gerekti¤i fikrindeler. Bununla 
birlikte, ‹sveç Maliye Bakan› Andres Borg 
ise yapt›¤› aç›klamada bu vergiye küresel 
bazda destek sa¤lansa dahi yine de 
kendisinin karfl› ç›kmaya devam edece¤ini 
çünkü verginin pazar›n likiditesini olumsuz 
yönde etkileyece¤ini belirtmifltir.

Japonya
Sigara vergisi % 40 oran›nda 
art›yor

1 Ekim tarihinde Japonya sigara içen kifli 
say›s›n› azaltmak amac›yla sigara vergisini 
% 40 oran›nda (tarihindeki en büyük art›fl) 
art›rm›flt›r. Medyada yer alan haberlere 
göre erkeklerin % 36,3’ü ile Japonya 
sanayileflmifl ülkeler aras›nda en yüksek 
sigara kullan›m oran›na sahiptir.

Vergi art›fl›n›n ilk y›l›nda 63,1 milyar yen 
tutar›nda gelir sa¤lamas› beklenirken, 
yetkililer esas amac›n vergi gelirlerini 
art›rmak olmad›¤›n›, sigara içenleri sigaray› 
b›rakmaya teflvik etmek oldu¤unu her 
f›rsatta dile getirmektedirler.

Portekiz
KDV oran›nda art›fl

Acil Bakanlar Kurulu toplant›s›n› takiben, 
Portekiz az›nl›k hükümeti KDV oran›nda 2 
puanl›k art›fl› da içeren 2011 tasarruf 
bütçesini aç›klad›. Bütçe büyümeye devam 
eden finansal krize bir çözüm getirebilmeyi 
hedeflemektedir.

13 May›s tarihinde KDV oran›n› % 20’den 
% 21’e ç›karan tasarruf paketinden sonra 
bu son aylarda Portekiz’de meydana gelen 
ikinci KDV art›fl›d›r. Daha önceki paket 
ayr›ca y›ll›k 2 milyon eurodan fazla kazanan 
flirketler için kurumlar vergisi oran›n›n 
2,5 puan artt›r›larak % 27,5 olarak 
uygulanmas›n› da içermekteydi. 

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren KDV oran›n› 
% 23’e yükseltecek olan art›fl d›fl›nda
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bütçe, ayl›k 1.500 eurodan fazla maafl alan kamu kesimi 
çal›flanlar›n›n maafllar›nda % 5 oran›nda kesintiye gitmeyi ve ifle 
al›m ve terfi süreçlerini durdurmay› da içermektedir. 30 Eylül 
tarihli bloomberg.com raporuna göre, hükümet ayr›ca yeni bir 
finansal sektör vergisini yürürlü¤e koymay› ve hükümet araçlar›na 
yap›lan harcamalar› % 20 oran›nda azaltmay› da hedeflemektedir.

Portekiz, gayrisafi yurtiçi hâs›las›n›n % 9,3’üne ulaflan bütçe 
aç›¤› ile 16 ülkeden oluflan Euro bölgesinde ‹rlanda, Yunanistan 
ve ‹spanya’dan sonra en yüksek orana sahip ülke konumundad›r. 
Hükümet bu oran› 2010’da % 7,3’e, 2011’de % 4,6’ya ve 2012’de 
AB s›n›r› olan % 3’ün alt›na düflürmeyi hedeflemektedir.

Romanya
Asgari iflletme vergisi kald›r›ld›

Romanya hükümeti 29 Eylül tarihinde, Vergi Kanunu’nda 
de¤iflikli¤e giderek asgari iflletme vergisini yürürlükten kald›ran 
bir ola¤anüstü hal kanununu yürürlü¤e koydu. Bu Kanun ile asgari 
iflletme vergisi 1 Ekim’den geçerli olmak üzere kald›r›lm›fl oldu. 
Bu durumda, mükellefler 2010 y›l›n›n üçüncü çeyre¤i için geçerli 
olan asgari vergiyi 25 Ekim itibariyle ödeyecekler ancak 2010 
y›l›n›n son çeyre¤ine iliflkin vergi yükümlülüklerini ödeyebilmek 
için 25 fiubat 2011’de kurumlar vergisi rejimine geçeceklerdir. 

Hükümetin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren özellikle vergi 
kaçakç›l›¤›n›n yo¤un oldu¤u sektörlerde faaliyet gösteren 
mükelleflere uygulanacak olan yeni bir vergiyi yürürlü¤e koymas› 
beklenmektedir. 

Almanya
Bakanlar Kurulu nükleer vergiyi ve reaktör faaliyet 
sürelerinin uzat›lmas›n› kabul etti

Alman Bakanlar Kurulu enerji üreten flirketlere uygulanacak yeni 
bir vergi karfl›l›¤›nda, nükleer reaktörlerin faaliyet süresinin 
uzat›lmas›n› sa¤layan bir tasar›y› kabul etti. Tasar› 2022’de 
faaliyetlerine son verilmesi planlanan Alman nükleer reaktörlerinin 
ömrünü uzat›rken karfl›l›¤›nda nükleer enerji üreticileri, 
reaktörlerin faaliyet gösterdikleri ilave y›llarda elde etmifl olduklar› 
gelirlerin % 60’›n› vergi olarak ödemeyi kabul etmektedir.

Plan 1980’den önce faaliyete geçen reaktörlere 8 y›l ve 1980 
sonras› infla edilen reaktörler için 14 y›l daha faaliyet hakk› 
tan›yarak, Alman nükleer enerji üretiminin tamamen 
sonland›r›laca¤› tarihi 2036’ya çekmifltir.

Bakanlar Kurulu ayr›ca nükleer enerji çubuklar› üzerinden al›nacak 
olan ve tart›flma yaratan vergiyi de yürürlü¤e koyma karar› 
vermifltir. Buna göre reaktöre koyulan ve nükleer füzyona giren 
bütün maddelerin 1 gram› üzerinden 145 euro vergi al›nacakt›r. 
Almanya’n›n 7 Haziran’da aç›klad›¤› tasarruf plan›nda yer alan 
ve Almanya’n›n 4 nükleer enerji santrali iflletmeci firmas› 
taraf›ndan fliddetle karfl› ç›k›lan verginin y›ll›k 2,3 milyar euro 
gelir sa¤lamas› beklenmektedir. Vergi sadece 2016 y›l›na kadar 
uygulanacakt›r.

Tasar› ayr›ca nükleer enerji üreticilerinin, yenilenebilir enerji 
kaynaklar›na geçifli kolaylaflt›rmak için kurulan bir fona ödeme 
yapmalar›n› da gerektirmektedir. Buna göre firmalar 2011 ve 2012 
y›llar›nda 300 milyon euro, daha sonra 2016’ya kadar her y›l için 
de 200 milyon euro ödeyeceklerdir. Bu noktadan sonra Alman 
hükümeti nükleer reaktörler taraf›ndan üretilen her bir megavat 
saat elektrik için 9 euro vergi uygulayacakt›r. Toplamda, firmalar›n 
reaktör ömürlerinin uzat›lmas› sonucunda elde edecekleri 
50 milyar euro gelirin, 30,7 milyar eurosunu vergi olarak ödemeleri 
beklenmektedir.

Hollanda
Hükümet 2011 bütçesini aç›klad›

Hollanda hükümeti 21 Eylül tarihinde 2011 vergi paketini de içeren 
2011 bütçesini aç›klad›. Hükümet geçici olarak görevde yer ald›¤› 
için vergi paketi, Hollanda mali politikas›nda büyük de¤ifliklikler 
içermemektedir. Paket henüz Hollanda parlamentosu taraf›ndan 
onaylanmad›¤› için de¤iflikliklere u¤rama ihtimali bulunmaktad›r. 
Birçok de¤iflikli¤in 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlü¤e 
girmesi beklenmektedir.

Kurumlar vergisi
Mevcut kurumlar vergisi oran› 200.000 eurodan fazla gelirler 
için % 25,5, 200.000 eurodan az gelirler için ise % 20 oran›ndad›r. 
% 20 oran› sadece küçük ve orta büyüklükteki iflletmelere teflvik 
amac›yla yürürlü¤e konmufl olup sadece 2009 ve 2010 senesi 
için geçerlidir. Tasar› azami kurumlar vergisi oran›n› % 25’e 
düflürürken, 200.000 euroya kadar olan gelirlere uygulanacak 
% 20 oran›ndaki kurumlar vergisini kal›c› hale getirmektedir.

KDV
En az 2 y›ll›k meskenlerin yenileme ve bak›m hizmetlerine 
uygulanacak olan KDV oran› 1 Ekim 2010’dan 1 Temmuz 2011 
tarihine kadar % 6’ya indirilmifltir. ‹ndirimli KDV oran› sadece 
ifl gücü masraflar› için (kullan›lan malzemeler için de¤il) geçerli 
olacakt›r. ‹ndirimli KDV oran› yukar›da belirtilen süre içerisinde 
bitirilen projeler için geçerli olacakt›r. Böylece 1 Ekim 2010 
tarihinden önce bafllamas›na ra¤men söz konusu süre içerisinde 
bitirilen projeler de indirimli orandan yararlanabilecektir.

Bilgi de¤iflimi 
Hollanda kanun koyucular› ülkeler aras› bilgi de¤iflimini vergi 
kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi için önemli bir yol olarak gördüklerinden, 
Hollanda mevzuat›n›n bilgi de¤iflimi ve uluslar aras› yard›mlaflma 
ile ilgili kurallar›n›n Avrupa direktifleri ile uyumlu hale getirilmesi 
gerekti¤i görüflündedirler.

Teklif edilen de¤ifliklikler di¤er ülkelerle bilgi paylafl›m›n› 
kolaylaflt›rarak, sadece Avrupa direktiflerine göre zorunlu k›l›nd›¤› 
hallerde de¤il, di¤er hallerde de bilgi paylafl›lmas›n› sa¤layacakt›r. 
Ayr›ca yeni uygulamalara göre, bankalar Hollanda mukimi olmayan 
kifliler taraf›ndan sahip olunan banka hesaplar› ve sigorta 
poliçelerine iliflkin Hollanda vergi idaresine bildirimde bulunacakt›r. 
Hollanda hükümeti daha sonra, Hollanda mukimi olmayan kiflilerin 
mukim olduklar› ülkelerin hükümetleriyle, bu ülkelerle vergi



anlaflmas›na sahip olunmas› ve bu anlaflmalarda bilgi de¤iflimine 
iliflkin hüküm bulunmas› durumunda, bilgi paylafl›m›nda 
bulunabilecektir.

‹spanya
‹spanya mukimi flirketler aras›nda da¤›t›ma konu 
olan kar paylar› üzerinden uygulanan % 100 
mahsup imkân›ndan yararlanmak için gerekli olan 
koflullarda de¤ifliklik yap›ld›. 

‹spanya kurumlar vergisi mevzuat› uyar›nca bir ‹spanya 
mükellefinin bir baflka ‹spanya mükellefinden temettü ya da ifltirak 
kazanc› elde etmesi durumunda, bu gelir için, geliri elde eden 
kurum seviyesinde afla¤›da yer alan koflullar›n birlikte sa¤lanmas› 
durumunda % 100 mahsup imkân› tan›nmaktad›r. 

-	Gelir elde eden mükellefin, di¤er mükellefin sermayesinin en 
az % 5’ine sahip olmas›,
-	Gelir elde eden mükellefin gelirin tahsil edilebilir konuma 
gelmesinden önceki kesintisiz 1 sene boyunca, geliri da¤›tan 
mükellefin hisselerine sahip olmas› ya da 1 senelik süre dolana 
kadar bu hisselere sahip olmaya devam etmesi.

Söz konusu maddeye A¤ustos ay›nda resmi gazetede yay›nlanan 
ve 1 Ocak 2011 ‘den sonraki vergi dönemlerinde geçerli olacak 
olan yeni bir kural eklenmifltir. Buna göre, gelir elde eden 
mükellefin di¤er ‹spanyol mükellefin sermayesinin % 3’üne sahip 
oldu¤u durumlarda da, geliri elde eden flirket için % 100 vergi 
mahsubu hakk› devam edecektir. Ancak, söz konusu hakk›n 
tan›nmas› için, elde tutulan hisse senedi pay›ndaki düflüflün 
‹spanya kurumlar vergisinin 8. bölümünün 7. bafll›¤› alt›nda 
tan›mlanan özel vergisiz ifllemlerden (birleflme, bölünme, devir, 
hisse de¤iflimi vs.) kaynaklanm›fl olmas› koflulu aranmaktad›r. 

% 100 mahsup uygulamas› ile ilgili yeni kural sadece ifltirak 
oran›ndaki düflüfle (% 5’den daha aza) neden olan ifllemin 
gerçekleflmesinden sonraki 3 y›l içerisinde da¤›t›lan temettüler 
için geçerli olacakt›r. Ayr›ca % 100 mahsup imkan›n›n tan›nabilmesi 
için temettü da¤›t›m›n›n gerçekleflti¤i y›l içerisinde ifltirakin 
sat›lmamas› ya da ifltirak oran›n›n % 3’ün alt›na inmemesi 
gerekmektedir.

Günümüz ekonomisinde birçok kurum, özellikle finansal kurulufllar, 
yeniden yap›lanma ve birleflmelere tabi olmakta ve bu da genellikle 
ifltirak oranlar›n› % 5’in alt›na tafl›maktad›r. Söz konusu düzenleme 
bu konuya yard›mc› olmak amac›yla yap›lm›flt›r.

“Dünyadan vergi haberleri” bölümünde yer alan bilgiler “Tax Notes 

International” adl› dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmifltir.
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Vergide Gündem
27.10.2010, Gümrük Genel 
Tebli¤i’nde De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Tebli¤ (Tarife) 
(Seri no: 13) Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
07.11.2008 tarihli ve 27047 say›l› Resmî 

Gazete’de yay›mlanan Gümrük Genel 

Tebli¤i’nin (Tarife) (Seri No:11) 5. 

maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda 

baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Bununla birlikte, 13.03.2008 tarihli ve 

26815 say›l› Resmî Gazete’de 

yay›mlanan Gümrük Genel Tebli¤i’nin 

(Tarife) (Seri no:10) 4. maddesinin ikinci 

f›kras›, 5. maddesinin üçüncü f›kras› ile 

06.02.2010 tarihli Resmi Gazete’de 

yay›mlanan Gümrük Genel Tebli¤i’nin 

(Gümrük Tarife Cetveli Aç›klama Notlar›) 

(Seri no:2) ekinde yer alan Aç›klama 

Notlar›n›n 87.03 pozisyonuna ait 

bölümünün ikinci maddesi 

de¤ifltirilmifltir.

28.10.2010, Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (III) say›l› 
listenin (A) cetvelinde yer alan 
mallar›n vergi oranlar› ile asgari 
maktu vergi tutarlar›n›n 
yeniden belirlenmesine iliflkin 
Bakanlar Kurulu Karar› Resmi 
Gazete’de yay›mland›.
Karar ile 4760 say›l› Özel Tüketim 

Vergisi Kanununa ekli (III) say›l› listenin 

(A) cetvelinde yer alan mallar›n vergi 

oranlar› ile asgari maktu vergi tutarlar› 

yeniden belirlenmifltir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) 

say›l› listenin (A) cetvelinde kolal› 

gazozlar ve alkollü içkiler yer almaktad›r. 

Bu kapsamda Kanun’a ekli (III) say›l› 

listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü 

içkilerin vergi oranlar› ve asgari maktu 

vergi tutarlar›nda de¤ifliklikler 

yap›lm›flt›r. Söz konusu kararname ile 

kolal› gazozlar›n ÖTV’ sinde ise bir 

de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

Yeni oran ve asgari maktu vergi tutarlar› 

28.10.2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 

28.10.2010, 2010/974 say›l› 
Kaynak Kullan›m›n› Destekleme 
Fonu Kesintileri hakk›nda 
Bakanlar Kurulu Karar› Resmi 
Gazete’de yay›mland›.
Karar ile bankalar ve finansman 

flirketlerince kulland›r›lan tüketici 

kredilerinde (ticari amaçla 

kullan›lmamak kayd›yla gerçek kiflilere 

kulland›r›lan krediler) KKDF kesintisi 

oran› % 10’dan % 15’e ç›kar›lm›flt›r.

Söz konusu de¤ifliklik 28 Ekim 2010 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlü¤e girmifltir. 

10.11.2010, ‹hracat 2010/15 
Say›l› ‹hracat 2006/12 Say›l› 
Dahilde ‹flleme Rejimi 
Tebli¤i’nde De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Tebli¤ Resmi 
Gazete’de yay›mland›.
Tebli¤ ile ‹hracat 2006/12 say›l› Dahilde 

‹flleme Rejimi Tebli¤i’nin “Mücbir sebep 

ile fevkalade haller” bafll›kl› 25. 

maddesinin birinci f›kras›n›n (ç) bendi  

“Yükümlü firman›n iflas› veya 

konkordato ilan etmifl olmas› ya da firma 

hakk›nda iflas›n ertelenmesi karar› 

verilmifl olmas› (Mahkeme karar› ile)” 

olarak de¤ifltirilmifltir. Buna ek olarak, 

tebli¤e geçici 20. madde eklenmifltir. 

Söz konusu de¤ifliklikler 10 Kas›m 2010 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlü¤e girmifltir. 

12.11.2010, Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebli¤i (Seri no: 401) 
Resmi Gazete’de yay›mland›.
Tebli¤ ile 2010 y›l› için yeniden 

de¤erleme oran› % 7,7 olarak tespit 

edilmifl olup söz konusu oran›n 2010 y›l› 

son geçici vergi döneminde de 

uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Di¤er taraftan bu konuda daha önce 

yay›mlanm›fl olan tebli¤lerin de 

yürürlükte oldu¤u aç›klanm›flt›r. 

12.11.2010, 2010/10 say›l› 
Zorunlu Karfl›l›klar Hakk›nda 
Tebli¤’de De¤ifliklik Yap›lmas›na
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Dair Tebli¤ Resmi Gazete’de yay›mland›.
Tebli¤ ile 2005/1 say›l› Zorunlu Karfl›l›klar Hakk›nda Tebli¤in 

5. maddesi de¤ifltirilmifltir. 

Zorunlu karfl›l›k oranlar›; Türk paras› yükümlülüklerde yüzde 

6, yabanc› para yükümlülüklerde yüzde 11 olarak belirlenmifltir.

Söz konusu tebli¤ 12.11.2010 tarihinde yürürlü¤e girmifl olup, 

tebli¤ hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› 

Baflkan› yürütecektir.
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94	 29.11.2010

93	 25.11.2010

92	 24.11.2010

91	 12.11.2010

90	 11.11.2010

89	 31.10.2010

88	 28.10.2010

87	 22.10.2010

86	 21.10.2010

85	 19.10.2010

84	 19.10.2010

83	 12.10.2010

82	 01.10.2010

81	 01.10.2010

80	 01.10.2010

79	 01.10.2010

78	 30.09.2010

77	 30.09.2010

76	 31.08.2010

75	 25.08.2010

74	 12.08.2010

73	 12.08.2010

72	 11.08.2010

71	 06.08.2010

Dahilde ‹flleme Rejimi kapsam›nda yap›lan ifllemlerde beyan edilmeyen ikincil ifllem görmüfl ürün için 6 ay 
süreyle düzeltme yap›labilir.

Jersey Hükümeti ile ‘Vergi Konular›nda Bilgi De¤iflimi Anlaflmas›’ imzaland›.

Baz› alacaklar›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin Kanun Tasar›s› hakk›nda Hükümet taraf›ndan yap›lan 
aç›klamalar.

2010 y›l›na iliflkin yeniden de¤erleme oran› % 7,7 olarak aç›kland›.

2010 y›l›na iliflkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisinin 2. taksitlerinin, 30 Kas›m 
2010 Sal› günü akflam›na kadar ödenmesi gerekiyor.

Alkollü içkilerin ÖTV oranlar› ile asgari maktu vergi tutarlar› yeniden belirlendi.

Tüketici kredilerindeki KKDF kesintisinin oran› % 15’e ç›kar›ld›.

Maliye Bakanl›¤›, 6009 Say›l› Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’nda yap›lan de¤iflikliklerle ilgili aç›klamalar 
yapt›.

Y›ll›k tecil faizi oran› % 12 olarak belirlendi.

Y›ll›k ve munzam oda aidatlar›n›n 2010 y›l›na iliflkin ikinci taksitlerin 31 Ekim 2010 tarihine kadar ödenmesi 
gerekiyor.

Gecikme zamm› oran› ayl›k % 1,40 olarak belirlendi.

23 Eylül 2010 tarihinden itibaren 6183 Say›l› Kanun’un 36/A maddesi kapsam›nda yurtd›fl›na ç›k›fl yasa¤› 
uygulanmayacak.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan, 6009 Say›l› Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikler hakk›nda 
aç›klamalar yap›ld›.

Menkul k›ymetlerden 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.

Finansal kiralama sözleflmelerinde de¤ifliklik yapan sözleflmeler için damga vergisi ve harç ödenmeyecek.

‹MKB’de ifllem gören tahvil ve bonolar›n 30 Eylül 2010 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde esas al›nacak borsa 
rayiçleri.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan, 6009 Say›l› Kanun ile yat›r›m indirimi uygulamas›nda yap›lan de¤ifliklikler hakk›nda 
aç›klamalar yap›ld›.

GVK’n›n geçici 67. maddesinde yap›lan de¤iflikliklere iliflkin Bakanlar Kurulu Karar› Resmi Gazete’de yay›mland›.

Özelge (mukteza) uygulamas›na iliflkin düzenlemelerin yer ald›¤› yönetmelik Resmi Gazete’de yay›mland›.

Faktoring flirketleri taraf›ndan ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›klar› için has›lat yaz›lma flart› olmad›¤›na dair 
Dan›fltay karar›.

6009 Say›l› Kanun ile yan›lma hali ve mukteza (özelge) uygulamas›na iliflkin yeni düzenlemeler yap›ld›.

ABD kökenli kiflilerin yurtd›fl›ndan elde ettikleri gelirlerin Amerikan vergi idaresine bildirilmesi gerekiyor.

6009 Say›l› Kanun ile vergi incelemelerinde uyulacak esaslar konusunda yeni düzenlemeler yap›ld›.

6009 Say›l› Kanun ile yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas› hakk›nda de¤ifliklikler yap›ld›.

No

Sirküler indeks



7 Aral›k 2010 Sal›	 *	Kas›m 2010 dönemine iliflkin çeklere ait de¤erli kâ¤›tlar vergisinin bildirimi ve ödenmesi

10 Aral›k 2010 Cuma	 *	15-30 Kas›m 2010 dönemine ait petrol ve do¤algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi 				

beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

15 Aral›k 2010 Çarflamba	 *	Kas›m 2010 dönemine ait kolal› gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine iliflkin özel tüketim 		

vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait dayan›kl› tüketim ve di¤er mallara iliflkin özel tüketim vergisi 				

beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu tafl›t araçlar›na iliflkin özel tüketim vergisi 		

beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik 				

ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait özel iletiflim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 		

ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait kaynak kullan›m› destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

20 Aral›k 2010 Pazartesi	 *	Kas›m 2010 dönemine ait belediyelere ödenecek vergilerin (haberleflme vergisi hariç) 		

beyan› ve ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait flans oyunlar› vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 		

ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait yar›flma ve çekilifller ile futbol müsabakalar›na ait müflterek bahislerle 		

ilgili veraset ve intikal vergisinin elektronik ortamda beyan› ve ödenmesi

23 Aral›k 2010 Perflembe	 *	Kas›m 2010 dönemine ait gelir vergisi stopaj›n›n muhtasar beyanname ile elektronik 		

ortamda beyan›	

*	Kas›m 2010 dönemine ait kurumlar vergisi stopaj›n›n muhtasar beyanname ile elektronik 				

ortamda beyan›	

*	Kas›m 2010 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli 				

mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl›l›¤› ödenmesi gereken damga vergisinin 		

elektronik ortamda beyan› 	

*	Kas›m 2010 dönemine iliflkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

24 Aral›k 2010 Cuma	 *	Kas›m 2010 dönemine ait katma de¤er vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi

27 Aral›k 2010 Pazartesi	 *	1-15 Aral›k 2010 dönemine ait petrol ve do¤algaz ürünlerine iliflkin özel tüketim vergisi 				

beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopaj›n›n ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen kurumlar vergisi stopaj›n›n 				

ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli 				

mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karfl›l›¤› ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait katma de¤er vergisinin ödenmesi

31 Aral›k 2010 Cuma	 *	Kas›m 2010 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi	

*	Kas›m 2010 dönemine ait haberleflme vergisinin beyan› ve ödenmesi	

*	2011 y›l›nda kullan›lacak olan yasal defterlere iliflkin aç›l›fl tasdiki 	

*	Kas›m 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Sat›fllar›na ‹liflkin Bildirim Formunun verilmesi 		

(Form Bs)	

*	Kas›m 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Al›mlar›na ‹liflkin Bildirim Formunun verilmesi 		

(Form Ba)
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Vergi takvimi

2010 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› (01.01.2010’dan itibaren)	 680 TL

Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r 
(01.01.2010’dan itibaren) 	 680 TL

Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2010)	 2.600 TL

Temerrüt faizi (01.07.2009 tarihinden itibaren)	 % 19

Gelir vergisi tevkifat oranlar›

Y›llara sari inflaat ve onarma ifllerini yapanlara ödenen 
istihkak bedelleri 	 % 3

‹flyeri kira ödemeleri	 % 20

Serbest meslek kazançlar› 	 % 20

Mevduat ve döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler 
(her vadede) 	 % 15

Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri 	 Yat›r›mc›lar›n statüsüne göre % 0,
(TL veya yabanc› para cinsinden ihraç edilmifl) 	  % 10

Repo kazançlar› 	 % 15

IMKB’de ifllem gören hisse senetlerinin al›m sat›m kazançlar› 
(Tam mükelleflerin menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› 
hisse senetlerinden elde etti¤i kazançlardan % 10)	 % 0

Yeniden de¤erleme oranlar›
2010 y›l› için	 % 7,7
2009 y›l› için	 % 2,2
2008 y›l› için	 % 12,0

Reeskont ve avans ifllemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranlar›
Reeskont ifllemlerinde uygulanacak iskonto oran› (y›ll›k)	 % 15
Avans ifllemlerinde uygulanacak faiz oran› (y›ll›k)	 % 16
Not: 238 seri numaral› VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto 
yöntemiyle reeskontu iflleminde, (22.12.2009 tarihinden itibaren) % 16 oran› esas al›nacakt›r. 

Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarlar› (01.07.2010-31.12.2010) 
Brüt ayl›k tutar›		 Gündelik tutar›
1.357,83 ve fazlas›		 39,00 TL
1.347,13 - 1.357,82		 33,00 TL
1.216,35 - 1.347,12		 30,00 TL
1.049,90 - 1.216,34		 27,50 TL
   847,49 - 1.049,89		 25,00 TL
   847,48 ve daha afla¤›s›		 24,00 TL

Tecil faizi oranlar›
Uyguland›¤› dönem	 Y›ll›k oran
21.12.2000 - 30.03.2001 	 % 36
31.03.2001 - 01.02.2002 	 % 72
02.02.2002 - 11.11.2003 	 % 60
12.11.2003 - 03.03.2005 	 % 36
04.03.2005 - 27.04.2006 	 % 30
28.04.2006 - 20.11.2009 	 % 24
21.11.2009 - 20.10.2010 	 % 19
21.10.2010 tarihinden itibaren 	 % 12

Gecikme zamm› ve gecikme faizi oranlar›
Uyguland›¤› dönem	 Ayl›k oran
02.12.2000 - 28.03.2001 	 % 5,00
29.03.2001 - 30.01.2002 	 % 10,00
31.01.2002 - 11.11.2003 	 % 7,00
12.11.2003 - 01.03.2005 	 % 4,00
02.03.2005 - 20.04.2006 	 % 3,00
21.04.2006 - 18.11.2009 	 % 2,50
19.11.2009 - 18.10.2010 	 % 1,95
19.10.2010 tarihinden itibaren 	 % 1,40

Geçici vergi oranlar› (2010 y›l›)
Gelir vergisi mükelleflerinde	 % 15
Kurumlar vergisi mükelleflerinde	 % 20

Gelir vergisinden istisna çocuk yard›m› (01.07.2010 - 31.12.2010)	
0-6 yafl grubunda bulunanlar		       29,72 TL
Di¤erleri 		        14,86 TL

Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yard›m› 
01.01.2010 tarihinden itibaren (KDV Hariç)	 10,00 TL

Sakatl›k indirimi (2010) 
1. derece sakatlar	 680 TL
2. derece sakatlar	 330 TL
3. derece sakatlar	 160 TL

Damga vergisi oranlar› / tutarlar› (2010)
Ücretlerde (Avanslar dahil)	 Binde 6,60
Mukavelenamelerde	 Binde 8,25
Kira mukavelenamelerinde 
(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)	 Binde 1,65
Bilançolar	 21,55 TL
Gelir tablolar›	 10,55 TL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri	 27,90 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri	 37,25 TL
Katma de¤er vergisi ve muhtasar beyannameler	 18,55 TL

2010 y›l› gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
A. Ücret gelirleri
Gelir Dilimi	 Vergi Oran›
8.800 TL’ye kadar	 % 15
22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlas›	 % 20
76.200 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlas›	 % 27
76.200 TL’den fazlas›n›n 76.200 TL’si için 18.594 TL, fazlas›	 % 35

B. Ücret d›fl›ndaki gelirler
Gelir Dilimi	 Vergi Oran›
8.800 TL’ye kadar	 % 15
22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlas›	 % 20
50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlas›	 % 27
50.000 TL’den fazlas›n›n 50.000 TL’si için 11.520 TL, fazlas›	 % 35

Özel usulsüzlük cezalar› (2010 y›l›)
Özel usulsüzlük fiilleri	 Ceza tutar›
Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, 
müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas› halinde,
belgede yaz›lmas› gereken mebla¤›n %10’u.

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

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

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

Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 770 TL

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

Asgari ücret (16 yafl›n› doldurmufl iflçiler)
Ödemeler/Kesintiler	 01.01.2010-30.06.2010	 01.07.2010-31.12.2010
Brüt asgari ücret	 729,00 TL	 760,50 TL
Sosyal güvenlik primi iflçi pay› (%14)	 102,06 TL	 106,47 TL
‹flsizlik sigortas› primi iflçi pay› (%1)	 7,29 TL	 7,61 TL
Gelir vergisi matrah› 	 619,65 TL	 646,42 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15)	 92,95 TL	 96,96 TL
Asgari geçim indirimi (*) (-)	 54,68 TL	 54,68 TL
Ödenecek gelir vergisi	 38,27 TL	 42,28 TL
Damga vergisi (binde 6,6) 	 4,81 TL	 5,02 TL
Kesintiler toplam›	 152,43 TL	 161,38 TL
Net asgari ücret	 576,57 TL	 599,12 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› 92,95 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)
01.01.2010-30.06.2010 	 729,00	 4.738,50
01.07.2010-31.12.2010 	 760,50	 4.943,40

‹flsizlik sigortas› prim oranlar› (2010 y›l›)
‹flçiden	 % 1
‹flverenden	 % 2
Devlet katk›s›	 % 1

Gelir vergisinden istisna k›dem tazminat› tutarlar›
Uyguland›¤› dönem	 Tutar (TL) 
01.01.2010 - 30.06.2010 	 2.427,04
01.07.2010 - 31.12.2010 	 2.517,00

Vergi hakk›nda	 Aralık 2010

Her bir belge için 
160 TL’den az olamaz.



Not less than 
TRL 160 
for each 

document

Stamp duty rates / amounts (2010)
On wages (including advances)	 0,66%
On contracts	 0,825%
On rent contracts (over the rental fee to be determined according 
to the contract period)	 0,165%
Balance sheets	 TRL 21,55
Income statements	 TRL 10,55
Annual income tax returns	 TRL 27,90
Corporation tax returns	 TRL 37,25
Value added tax and withholding returns	 TRL 18,55

Income tax tariff to be applied on 2010 incomes
A. Salaries
Income brackets	 Tax rate
Up to TRL 8.800	 15%
For TRL 22.000; for the first TRL 8.800, TRL 1.320, for above	 20%
For TRL 76.200; for the first TRL 22.000, TRL 3.960, for above	 27%
For more than TRL 76.200, for TRL 76.200, TRL 18.594, for above	 35%

B. Other income
Income brackets	 Tax rate
Up to TRL 8.800	 15%
For TRL 22.000; for the first TRL 8.800, TRL 1.320, for above	 20%
For TRL 50.000; for the first TRL 22.000, TRL 3.960, for above	 27%
For more than TRL 50.000, for TRL 50.000, TRL 11.520, for above	 35%

Special irregularity fines (2010)
Special irregularity acts	 Fine amount
If invoice, statement of expense, independent professional 
service receipt or producer receipt is not issued or 
received, 10% of the amount which should be written on the 
relevant document.

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 uniform chart of accounts and the 
procedures and principles concerning financial statements	 TRL 3.500

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 770

Failure to provide information requested by the authorities
(1st class merchants)	 TRL 1.000

Minimum wage (Employees over the age of 16)
Payments/withholdings   	 01.01.2010-30.06.2010	 01.07.2010-31.12.2010
Gross amount	 TRL 729,00	 TRL 760,50
Social security premium employee’s
contribution (14%)	 TRL 102,06	 TRL 106,47
Unemployment insurance premium 		
employee’s contribution (1%)	 TRL 7,29	 TRL 7,61
Income tax base	 TRL 619,65	 TRL 646,42
Calculated income tax (15%)	 TRL 92,95	 TRL 96,96
Minimum living allowance (*) (-)	 TRL 54,68	 TRL 54,68
Income tax to be paid	 TRL 38,27	 TRL 42,28
Stamp duty (0,66%)	 TRL 4,81	 TRL 5,02
Total withholdings	 TRL 152,43	 TRL 161,38
Net payable amount 	 TRL 576,57	 TRL 599,12
(*)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 92,95 TRL.

The lower and upper limits that will be the basis for social security premium
Period	 Lower limit (TRL)	 Upper limit (TRL)
01.01.2010 - 30.06.2010	  729,00	 4.738,50
01.07.2010 - 31.12.2010	  760,50	 4.943,40

Unemployment insurance premium rates (2010)
From the employee	 1%
From the employer	 2%
Government contribution	 1%

Severance pay amounts exempt from income tax	
Period	 Amount (TRL)
01.01.2010 - 30.06.2010	 2.427,04
01.07.2010 - 31.12.2010 	 2.517,00
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Concerning tax	 December 2010

Practical Information
The upper limit for drawing up retail sales slips or payment 
recording device voucher (beginning from 01.01.2010)	 TRL 680

The upper limit to be sought for the furniture, fittings and fixtures 
to be directly recorded as expense (beginning from 01.01.2010) 	 TRL 680

The amount exempted from income tax in rental fees paid 
for housing (2010) 	 TRL 2.600

Default interest (beginning from 01.07.2009)	 19%

Withholding tax rates
Progress payments paid to those performing multi-year 
construction and repair works 	 3%

Work place rent payments	 20%

Independent professional payments 	 20%
Interests paid to deposit and foreign exchange deposit 
accounts (at any maturity) 	 15%

Interest income from Government bonds and 
Treasury bills	 0%, 10% (Depending 

(issued in TRL or foreign currency) 	 on the status of the investors

Repo gains	 15%

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 year 2010 	 7,7%
For the year 2009	 2,2%
For the year 2008 	 12,0%

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance 
transactions
Rate of discount applicable on rediscount transactions (annual)	 15%
Rate of interest applicable on advance transactions (annual)	 16%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 16% 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 (01.07.2010-31.12.2010) 
Monthly gross amount	 Daily allowance
1.357,83 and higher		 TRL 39,00
1.347,13 - 1.357,82		 TRL 33,00
1.216,35 - 1.347,12		 TRL 30,00
1.049,90 - 1.216,34		 TRL 27,50
  847,49  -  1.049,89		 TRL 25,00
  847,48 and lower		 TRL 24,00

Deferral interest rates
Period	 Annual rate
21.12.2000 - 30.03.2001	 36%
31.03.2001 - 01.02.2002 	 72%
02.02.2002 - 11.11.2003 	 60%
12.11.2003 - 03.03.2005 	 36%
04.03.2005 - 27.04.2006 	 30%
28.04.2006 - 20.11.2009 	 24%
21.11.2009 - 20.10.2010 	 19%
Since 21.10.2010	 12%

Delay surcharge and delay interest rates
Period	 Monthly rate
02.12.2000 - 28.03.2001 	 5,00%
29.03.2001 - 30.01.2002 	 10,00%
31.01.2002 - 11.11.2003 	 7,00%
12.11.2003 - 01.03.2005 	 4,00%
02.03.2005 - 20.04.2006 	 3,00%
21.04.2006 - 18.11.2009 	 2,50%
19.11.2009 - 18.10.2010 	 1,95%
Since 19.10.2010	 1,40%

Temporary tax rates (2010)
For income taxpayers	 15%
For corporate taxpayers	 20%

Children allowance exempt from income tax (01.07.2010 - 31.12.2010)
For childeren between 0-6 ages		 TRL 29,72
Others 		 TRL 14,86

Daily meal allowance exempt from income tax 
Beginning from 01.01.2010 (VAT Exclusive)	 TRL 10,00

Disability allowance (2010)
For 1st degree disabled	 TRL 680
For 2nd degree disabled	 TRL 330
For 3rd degree disabled	 TRL 160



Ernst & Young Hakk›nda
Ernst & Young, denetim, vergi, kurumsal 
finansman ve dan›flmanl›k hizmetlerinde 
bir dünya lideridir. Dünya genelinde toplam 
144.000 çal›flan›m›z, ortak de¤erlerimizi 
ve kaliteyi ön planda tutan kararl› 
tutumumuzu hep birlikte paylaflmaktad›r. 

Daha fazla bilgi için, lütfen www.ey.com/tr 
adresini ziyaret ediniz. 

Ernst & Young, her biri ayr› birer tüzel 
kiflili¤e sahip Ernst & Young Global 
Limited’e üye firmalardan oluflan global 
bir organizasyon olup tüm hizmetlerini 
bu üye firmalar taraf›ndan sunmaktad›r.

Ernst & Young’›n sundu¤u vergi 
hizmetleri
‹flleriniz gerçek potansiyellerine güçlü 
temeller üzerinde yap›land›r›larak ve 
sürdürülebilir bir flekilde gelifltirilerek 
ulaflabilir. Ernst & Young olarak vergi 
yükümlülüklerinizi sorumlu ve zaman›nda 
yerine getirmenizin önemli bir fark ortaya 
ç›karaca¤›n› düflünüyoruz. Bu nedenle 
135’ten fazla ülkedeki 25,000 vergi 
çal›flanlar›m›z nerede olursan›z olun ve 
vergi ihtiyaçlar›n›z ne olursa olsun 
kaliteli hizmet anlay›fl›m›za duydu¤umuz 
tereddütsüz ba¤l›l›k temelinde sizlere 
teknik bilgi, ifl tecrübesi ve tutarl› 
metodolojiler sunmaktad›r. 
Ernst & Young’›n fark› buradad›r.
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