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VERG‹ USUL 
KANUNU’NUN VERG‹ 
Z‹YAI CEZASININ 
HESAPLANMASINA 
‹L‹fiK‹N HÜKMÜNÜN 
ANAYASA 
MAHKEMES‹NCE 
‹PTAL ED‹LMES‹ VE 
ORTAYA ÇIKARDI⁄I 
SONUÇLAR

Mehmet KORKUSUZ

I. Girifl

Günümüzde hukuk devleti kavram›, yayg›n 
olarak, her ne kadar kiflilerin haklar›n›n 
yürütme organ›n›n faaliyetlerine karfl› 
korunmas› ve bunu sa¤lamaya yönelik 
olarak ta idarenin her türlü eylem ve 
iflleminin yarg› denetimine tabi olmas› 
olarak anlafl›l›yor ise de, gerçekte, söz 
konusu kavram, bir baflka önemli koruma 
yöntemini de içermektedir. O yöntem de 
kiflilerin haklar›n›n yasama organ›na karfl› 
korunmas› ile ilgilidir. Böyle bir ihtiyac›n 
tespit edilmesi ile birlikte 18. Yüzy›ldan 
itibaren halk›n temsilcilerinden oluflan parla-
mentolar taraf›ndan yap›lan kanunlar›n, kifli 
haklar›n›n teminat alt›na al›nd›¤› Anaya-
salara uygun olmas› da önem kazanmaya 
bafllam›fl ve yasama faaliyetlerinin Ana-
yasaya uygunluk denetimi kavram› ortaya 
ç›km›flt›r. 

Bizim hukuk sistemimizde de bir taraftan 
idarenin her türlü eylem ve ifllemi yarg› 

denetimine tabi k›l›n›rken di¤er taraftan da 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilen kanunlar›n Anayasaya uygunlu¤unun 
Anayasa Mahkemesince denetlenmesi 
benimsenmifltir. Uygunluk denetimine konu 
olan kanunun uyguland›¤› somut bir dava 
veya olay bulunmad›¤› durumlarda 
Anayasam›zda dava açmaya yetkili k›l›nan 
Cumhurbaflkan›, iktidar ve ana muhalefet 
partisi Meclis gruplar› veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsay›s›n›n en az beflte 
biri tutar›ndaki üyelerin Anayasa Mahke-
mesinde dava açmas› suretiyle gerçeklefl-
tirilen uygunluk denetimine soyut norm 
denetimi; bir mahkemede görülmekte olan 
davada uygulanacak bir kanun hükmünün 
mahkemece Anayasaya ayk›r› görülerek 
veya taraflardan birinin ileri sürdü¤ü Ana-
yasaya ayk›r›l›k iddias›n›n mahkemece ciddi 
bulunmas› halinde konunun Anayasa 
Mahkmesinde dava konusu yap›lmas› sure-
tiyle gerçeklefltirilen uygunluk denetimine 
de somut norm denetimi denilmektedir. 

Anayasam›zda bu denetim mekanizmalar›-
na yer verildikten sonra Anayasa Mahke-
mesince bu kapsamda verilen kararlar›n 
nitelikleri ve sonuçlar› ile ilgili ayr›nt›l› 
hükümlere de yer vermifltir. Örne¤in, Anaya-
sam›z›n 153 üncü ve Anayasa Mahkeme-
sinin Kuruluflu ve Yarg›lama Usulleri 
Hakk›nda Kanunun 53 üncü maddelerinde, 
yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›, idare 
makamlar›n›, gerçek ve tüzelkiflileri ba¤la-
y›c› niteli¤e sahip olan Anayasa Mahke-
mesinin kararlar›n›n kesin oldu¤u, iptal 
kararlar›n›n gerekçesi yaz›lmadan aç›kla-
namayaca¤›, Mahkemenin bir kanun veya 
kanun hükmünde kararnamenin tamam›n› 
veya bir hükmünü iptal ederken, kanun 
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya 
yol açacak biçimde hüküm tesis ede-
meyece¤i, Kanun, kanun hükmünde 
kararname veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ‹çtüzü¤ü ya da bunlar›n hüküm-
lerinin, iptal kararlar›n›n Resmî Gazetede 
yay›mland›¤› tarihte yürürlükten kalkaca¤›, 
gereken hallerde, iptal edilen hükmün 
yürürlükten kalkmas›n›n düzenledi¤i alanda 
yarataca¤› hukuksal bofllu¤u ortadan 
kald›rmak ve bu bofllu¤un ortaya ç›karaca¤› 
belirsizlik ve karmaflay› önleyebilmek 
amac›yla Anayasa Mahkemesine iptal 
hükmünün yürürlü¤e girece¤i tarihi, bir y›l› 

aflmamak üzere, ayr›ca kararlaflt›rabilme 
yetkisi verildi¤i ve iptal kararlar›n›n geriye 
yürümeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 

Anayasa Mahkemesinin, yerel mahkeme 
taraf›ndan Anayasaya ayk›r› oldu¤u iddias› 
ile kendisine aktar›lan ve vergi mükellef-
lerini çok yak›ndan ilgilendiren bir konuyla 
ilgili karar› geçti¤imiz Ekim ay›nda Resmi 
Gazete’de (20.10.2005) yay›mland›. 

Bu yaz›m›zda, Anayasa Mahkemesinin iptal 
karar›n› ve sonras›nda ortaya ç›kan durumu 
aç›klamaya çal›flaca¤›z. 

II. Anayasa Mahkemesinin 
Karar›, konusu ve gerekçesi

a) Karar
Anayasa Mahkemesi,  Ordu Vergi 
Mahkemesinin, Vergi Usul Kanunu’nun  
344 üncü maddesinin ikinci f›kras›nda yer 
alan, “... bu ceza ziyaa u¤rat›lan verginin 
bir kat›na, bu verginin kendi kanununda 
belirtilen normal vade tarihinden cezaya 
iliflkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe 
kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci 
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› 
üzerinden hesaplanan gecikme faizinin 
yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur ” 
bölümünün Anayasa’n›n 2., 7., 10., 11., 38 
ve 73 üncü maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla 
iptali istemini yerinde görmüfl ve söz konusu 
hükmü, iptal karar›n›n Resmî Gazete’de 
yay›mland›¤› 20.10.2005 tarihinden 
bafllayarak alt› ay sonra yürürlü¤e girmek 
üzere iptal etmifltir.  

Yukar›daki ifadelerden de anlafl›labilece¤i 
gibi Anayasa Mahkmesince iptal edilen 
hüküm, vergi ziya› cezas› uygulamas› de¤il, 
bu cezan›n hesaplanma yöntemidir. Daha 
aç›k bir ifade ile Yüksek Mahkeme, afla¤›da 
belirtti¤imiz gerekçelerle bu yöntemin 
Anayasan›n baz› hükümlerine ayk›r› 
oldu¤una karar vermifltir. “Vergi ziya› suçu 
iflleyenlere vergi ziya› cezas› kesilir” ibaresi, 
halen madde metninde yer almaktad›r. 
Ancak, hesaplanma yöntemine iliflkin 
hükmün iptal edilmesi sebebiyle, vergi ziya› 
cezas›n›n pratikte uygulanmas›na imkan 
kalmam›flt›r. Bu durum, dolayl› olarak, 
tutar›n›n hesaplanmas›nda vergi ziya›
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cezas›n›n kullan›ld›¤› kaçakç›l›k cezas› için 
de aynen geçerlidir. 

b)  Konu
Hat›rlanaca¤› üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 
vergi cezalar› ile ilgili hükümlerinde, 1998 
y›l›nda kabul edilen 4369 say›l› Kanunla 
radikal de¤ifliklikler yap›lm›fl ve o güne 
kadar vergi ziya›na sebebiyet verenlere 
uygulanan ve kayba u¤rat›lan verginin 
tutar›ndan hareketle belirlenen kusur, a¤›r 
kusur ve kaçakç›l›k cezalar›, Kanunun 344 
üncü maddesinde vergi ziya› cezas› ad› 
alt›nda birlefltirilmiflti. An›lan maddede, 
vergi ziya› suçlar›na vergi ziya› cezas› 
kesilmesi hükme ba¤lan›rken, ayn› Kanunun 
341 inci maddesinde de vergi ziya› suçu, 
ödenmesi gereken verginin zaman›nda 
tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk 
ettirilmesi olarak tan›mlanm›flt›. 

Vergi ziya› cezas›n›n tutar› da, 344 üncü 
maddede, ziyaa u¤rat›lan verginin bir kat›na, 
bu verginin kendi kanununda belirtilen 
normal vade tarihinden cezaya iliflkin 
ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe kadar 
geçen süre için, bu Kanunun 112 nci 
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› 
üzerinden hesaplanan gecikme faizinin 
yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunaca¤› 
hükme ba¤lanm›flt›. 
Kanunkoyucunun Kanuna koydu¤u bu vergi 
ziya› cezas›n›n bu yeni hesaplama yön-
teminin alt›nda yatan gerekçe de vergi 
as›llar›nda oldu¤u gibi kesilen vergi 
cezalar›n›n da o tarihlerde hüküm süren 
yüksek oranl› enflasyon sebebiyle zaman 
içinde afl›nmas›n› önlemekti. 

Yine ayn› düzenlemeler kapsam›nda, 
Kanunun 359 uncu maddesinde say›lan 
fiillerle ifllenen suçlar için de, hesaplanacak 
vergi ziya› cezas›n›n üç kat› olarak uygu-
lanmas› kararlaflt›r›lm›flt›. 

c) Gerekçe
Anayasa Mahkemesi, iptal karar›n›, “vergi 
ziya› cezas› tutar›n›n tespiti için öngörülen 
formülasyonda, ayn› Kanunun 112 nci 
maddesi ile 6183 say›l› AATUHK’un 51 
inci maddesine at›fla kullan›lan gecikme 
faizinin; Bakanlar Kurulu taraf›ndan 
belirlenen bir oran olmas› ve bu itibarla 
ziyaa u¤rat›lan verginin bir kat›na eklenecek 

olan cezan›n hesaplanmas›nda esas al›nacak 
olan gecikme faizi oran›n›n Bakanlar Kurulu 
taraf›ndan ne zaman belirlenece¤inin 
bilinmemesi ve bu durumun sonuçta öngö-
rülecek ceza miktar›nda belirsizli¤e yol 
açacak olmas›, bunun da,  Anayasa’n›n 38 
inci maddesinde sözü edilen ceza ve ceza 
yerine geçen güvenlik tedbirlerinin ancak 
kanunla konulaca¤› hükmüne ve Anayasan›n 
2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkelerine 
ayk›r›l›k teflkil etti¤i” gerekçesine dayan-
d›rm›flt›r.

Anayasam›z›n, söz konusu Mahkeme 
karar›n›n gerekçesinde at›fta bulunulan 38 
inci maddesinde, kimsenin kanunun suç 
saymad›¤› bir fiilden dolay› cezalan-
d›r›lamayaca¤› belirtilerek, suçlar için 
verilecek cezalar›n ve ceza yerine geçen 
güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla 
konulabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 
“Cezalar›n kanunili¤i” ad› verilen bu ilke 
günümüzde uluslararas› hukukun üzerinden 
önemle durdu¤u ilkelerden biridir ve ilkenin 
esas›n›, kiflilerin kanuna ayk›r› fiillerinin 
karfl›l›¤›nda görecekleri cezay› önceden 
bilmeleri oluflturmaktad›r. Bunun tered-
dütsüz sa¤lanabilmesinin ön koflulu da suç 
ve cezalarla ilgili kurallar›n kanunlarda aç›k, 
net ve kesin bir ifade ile yer al›yor olmas›d›r. 

Yüksek Mahkeme de, Karar›na konu olan 
vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas›nda, oran› 
Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen 
gecikme faizinin kullan›l›yor olmas›n›, 
oran›n Bakanlar Kurulu taraf›ndan ne zaman 
belirlenece¤inin bilinmemesi ve bunun da 
belirsizli¤e yol açarak, cezan›n kifliler 
taraf›ndan önceden bilinmesini engelledi¤i 
gerekçesiyle, cezalar›n kanunili¤i ilkesine 
ayk›r› görmüfl ve hükmün iptaline karar 
vermifltir.  Hat›rlanaca¤› üzere, gecikme 
faizi, Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci 
maddesinde konu edilen ve zaman›nda ta-
hakkuk ettirilmemifl vergi alacaklar› için 
6183 say›l› Kanunun 51 nci maddesinde 
belirtilen gecikme zamm› oran›nda hesap-
lanan bir ek ödemedir. Kanunkoyucu, 6183 
say›l› Kanunun 51 nci maddesinde, Gecikme 
zamm› oran›n› her ay için ayr› ayr› % 4 
olarak tespit etmifl, ancak Bakanlar Kuru-
lu’na gecikme zamm› oranlar›n› aylar 
itibar›yla topluca veya her ay için ayr› ayr› 
yüzde 10’una kadar indirme, gecikme 

zamm› oran› ile asgari tutar›n› iki kat›na 
kadar art›rma yetkisi verilmifltir.  ‹flte bu 
durum, Yüksek Mahkeme taraf›ndan 
cezalar›n kanunili¤i ilkesine ayk›r› 
bulunmufltur.  

Mahkemenin iptal karar›n›n gerekçesinde 
her ne kadar vergi ziya› cezas›n›n hesap-
lanmas›nda gecikme faizinin kullan›l›yor 
olmas› gösterilmifl ise de ortaya ç›kabilecek 
muhtemel belirsizlikleri önlemek amac›yla 
hesaplama yöntemine iliflkin hükmün 
tamam›n›n iptal edilmesi uygun görül-
müfltür. Daha aç›k bir ifade ile, iptal edilen 
sadece, “... verginin kendi kanununda 
belirtilen normal vade tarihinden cezaya 
iliflkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe 
kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci 
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› 
üzerinden hesaplanan gecikme faizinin 
yar›s›n›n eklenmesi” ne iliflkin hüküm de¤il, 
cezan›n tutar›n›n hesaplanmas›na iliflkin,  
“... bu ceza ziyaa u¤rat›lan verginin bir 
kat›na, bu verginin kendi kanununda 
belirtilen normal vade tarihinden cezaya 
iliflkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe 
kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci 
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› 
üzerinden hesaplanan gecikme faizinin 
yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur” 
hükmünün tamam›d›r. Bu sebeple, karar›n 
gerekçesinden hareketle, vergi ziya› ceza-
s›n›n bundan böyle ziyaa u¤rat›lan verginin 
bir kat› olarak hesaplanmas› da mümkün 
bulunmamaktad›r. 

III. Anayasa Mahkemesinin 
iptal karar›n›n sonuçlar›

1) Anayasa Mahkemesi, VUK’nun 344 üncü 
maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan vergi 
ziya› cezas›n›n hesaplanma flekli ile ilgili  
“… bu ceza ziyaa u¤rat›lan verginin bir 
kat›na, bu verginin kendi kanununda 
belirtilen normal vade tarihinden cezaya 
iliflkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe 
kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci 
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› 
üzerinden hesaplanan gecikme faizinin 
yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur.” 
bölümünü iptal etmesi, “Vergi ziya› suçu 
iflleyenlere vergi ziya› cezas› kesilir” ibare-
sinin madde metninde kalm›fl olmas›na
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ra¤men, cezan›n nas›l hesaplanaca¤›na 
iliflkin hükmün yürürlükten kald›r›lm›fl 
olmas› sebebiyle gerek vergi ziya› cezas›n› 
ve gerekse onun üç kat› olarak tan›mlanan 
kaçakç›l›k cezas›n› pratikte uygulanamaz 
hale getirmifltir.    

2) Anayasa Mahkemesi Karar›nda belir-
tildi¤i gibi, vergi ziya› cezas›n›n hesaplan-
mas› ile ilgili hüküm, Karar›n Resmi 
Gazete’de yay›mland›¤› tarihten alt› ay sonra 
(20.04.2006) yürürlü¤e girecektir. Yürürlük 
tarihinin bu flekilde belirlenmesinin gerek-
çesi, Kararda, iptal karar›n›n do¤uraca¤› 
hukuksal bofllu¤un kamu yarar›n› ihlâl edici 
nitelikte görülmesi olarak aç›klanm›flt›r. Bu 
alt› ayl›k sürede Kanunkoyucunun yeni bir 
düzenleme yapmas› öngörülmüfltür. Bu süre 
içinde ifllenecek vergi ziya› ve kaçakç›l›k 
suçlar›na verilecek cezalar›n hesab›nda iptal 
edilen hükümler kullan›labilecektir. Nitekim 
Maliye Bakanl›¤› da www.gelirler.gov.tr 
adresine koydu¤u 10.11.2005 tarih ve 22 
numaral› Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 
yapt›¤› aç›klamada, VUK’nun 344 üncü 
maddesinin ikinci paragraf›n›n bir bölü-
münün Anayasa Mahkemesince iptal 
edildi¤ini hat›rlatt›ktan sonra, özetle, 
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n›n 
Resmi Gazete’de yay›mland›¤› 20.10.2005 
tarihinden bafllayarak alt› ay sonra yürürlü¤e 
girece¤i, bu nedenle, iptale konu an›lan 
hükmün bu alt› ayl›k sürenin sonuna kadar 
yürürlükte kalaca¤›n›, dolay›s›yla alt› ayl›k 
sürenin sonuna kadar vergi ziay› cezas› 
uygulamalar›n›n bu madde hükmüne göre 
sürdürülece¤ini, baflka bir ifade ile, gerek 
tarhiyat aflamas›nda bulunan, gerekse bu 
tarihten sonra yap›lacak vergi tarhiyatlar› 
için VUK’nun 344 üncü maddesinin mevcut 
hükümleri uyar›nca ifllem yap›lmas›na 
devam edilece¤ini belirtmifltir. 

3) Anayasa Mahkemesinin bu iptal 
karar›n›n, bu güne kadar kesilmifl, kesin-
leflmifl ve ödenmifl vergi ziya› cezalar› için 
kullan›lamayaca¤›n› belirtmek isteriz. Yani, 
bu iptal karar› gerekçe gösterilerek daha 
önce ödenmifl olan bir vergi ziya› cezas›n›n 
iadesi talep edilemeyecektir. Bu, Anaya-
sam›z›n 153 üncü maddesi hükmünün bir 
gere¤idir. An›lan maddede, Anayasa 
Mahkemesinin ald›¤› iptal kararlar›n›n 
geriye yürütülmesinin mümkün bulunmad›¤› 

hükme ba¤lanm›flt›r. Ancak bu hükmü 
mutlak bir geriye yürümezlik olarak 
düflünmemek gerekir. Gerek ö¤retide ve 
gerekse idari yarg› kararlar›nda “geriye 
yürümezlik” ilkesi lafzi olarak de¤il; 
amaçsal, makul ve Anayasaya uygun bir 
yorum yöntemiyle ve her olay›n özelli¤ine 
göre kamu yarar›, kamu düzeni, kararl›l›k 
(istikrar), kazan›lm›fl haklar, eflitlik, hak-
kaniyet ve adalet gibi genel hukuk ilkeleri 
aç›s›ndan ele al›n›p irdelenmesi gerekti¤i 
vurgulanm›flt›r. Dolay›s›yla, Anayasa Mah-
kemesinin vergi ziya› cezas›n›n hesap-
lanmas› ile ilgili söz konusu iptal karar›n›n 
geriye yürütülemezli¤ini, bu karar›n 
yürürlü¤e girece¤i tarihte kesinleflmifl ve 
uygulanm›fl vergi ziya› cezalar›n›n yeniden 
ihtilaf konusu yap›lamayaca¤› fleklinde 
anlamak gerekir. Bu, hukuka uygun olarak 
ç›kar›lm›fl bir Kanuna dayanarak yap›lan 
ifllemlerin korunmas› olarak tan›mlaya-
bilece¤imiz Hukuki Güvenlik ‹lkesinin de 
bir gere¤idir. 

Ancak, kesinleflmifl olmas›na ra¤men iptal 
karar›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihte mükellef 
veya sorumlusu taraf›ndan henüz öden-
memifl bulunan vergi ziya› cezalar›n›n tahsili 
de, dayana¤› olan hükmün iptal edilmifl 
olmas› sebebiyle, mümkün olamayacakt›r. 
Bunun aksi, hem adalete ve hem de ceza 
hukukunun genel ilkelerine ayk›r› olacakt›r. 

4) Anayasam›z›n 153 üncü maddesi 
hükmünün bir gere¤i olarak Anayasa 
Mahkemesi kararlar›n›n yasama, yürütme 
ve yarg› organlar› ile idare makamlar›n› ve 
gerçek ve tüzel kiflileri ba¤lamas› sebebiyle, 
söz konusu iptal karar› henüz dava açma 
süresi geçmemifl ifllemler için bundan sonra 
aç›lacak davalar ile aç›lm›fl olmakla birlikte 
henüz karar verilmemifl davalar üzerinde 
etkili olacakt›r. Daha aç›k bir ifade ile, idare 
mahkemeleri konuyla ilgili kararlar›n› 
verirken, vergi ziya› cezas› ile ilgili hükmün 
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifl 
oldu¤unu dikkate alacaklard›r. 

Halen idare mahkemelerinde sürmekte olan 
davalar›n Anayasa Mahkemesinin iptal 
karar›n›n yürürlü¤e girece¤i 20.04.2006 
tarihine kadar sonuçland›r›lmas› halinde, 
söz konusu iptal karar›n›n dikkate al›n›p 
al›nmayaca¤› konusunda farkl› görüfller 

bulunmaktad›r. Dikkate al›nmamas› 
gerekti¤ini savunanlar, iptal kar›n›n daha 
yürürlü¤e girmeden dikkate al›nmas›n›n, 
Anayasa Mahkemesinin karar›n yürürlü¤ünü 
alt› ay sonraya b›rakmas› iradesine ayk›r› 
oldu¤unu iddia ederken, dikkate al›nmas› 
gerekti¤ini savunanlar da Anayasaya 
ayk›r›l›¤› saptanm›fl bir hükmün daha 
yürürlü¤e girmedi¤i gerekçesiyle uygulan-
mas›n›n, kiflilere karfl› bir haks›zl›k 
yarataca¤›n› ileri sürmektedirler. Her iki 
gerekçe de oldukça ciddiye al›nmas› gereken 
gerekçelerdir. Bu sorunun afl›lmas›nda 
yegane yolun yerel mahkemelerce görül-
mekte olan davalar›n sonuçland›r›lmas›n›n 
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n›n 
yürürlü¤e girece¤i tarihe kadar ertelenmesi 
oldu¤u baz› Anayasa hukukçular› taraf›ndan 
savunulmaktad›r. 

5) Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n›n 
Resmi Gazete’de yay›mland›ktan alt› ay 
sonra yürürlü¤e girecek olmas›, bu alt› ayl›k 
süre içinde ifllenecek vergi ziya› suçlar›na 
vergi ziya› cezas› kesilmesini engelle-
meyecektir. Bu durum, Maliye Bakanl›¤›nca 
yay›mlanan 22 numaral› VUK Sirkülerinde 
de “…alt› ayl›k sürenin sonuna kadar vergi 
ziay› cezas› uygulamalar› bu madde 
hükmüne göre sürdürülecektir. Di¤er bir 
anlat›mla, gerek tarhiyat aflamas›nda 
bulunan, gerekse bu tarihten sonra 
yap›lacak vergi tarhiyatlar› için mevcut 344 
üncü madde uyar›nca vergi ziya› cezas› 
kesilmek suretiyle ifllem yap›lmas›na devam 
edilecektir.’’ ifadesiyle vurgulanm›flt›r. 
Ancak, bu alt› ayl›k sürede vergi ziya› 
cezas›n›n uygulanmaya devam edilmesi, bu 
cezalar›n yarg› organlar›nda ihtilaf konusu 
yap›lmas› halinde Anayasa Mahkemesinin 
iptal karar›ndan yararlanamayaca¤› anla-
m›na gelmemektedir. Söz konusu süre içinde 
kendisine vergi ziya› cezas› kesilen mükel-
lefler de cezay› dava konusu yapmalar› ve 
uygulanan ceza hükmünün Anayasaya 
ayk›r›l›¤›n› iddia etmeleri halinde mahkeme 
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n› 
dikkate alarak karar verecektir. 

‹dare mahkemelerinin söz konusu alt› ayl›k 
süre içinde verecekleri kararlarda Anayasa 
Mahkemesinin iptal karar›n› dikkate al›p 
alamayacaklar› konusunda farkl› görüfller 
mevcuttur. Bir grup Anayasa Hukukçusu,
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idare mahkemesinin bu süre içinde verece¤i 
kararlarda iptal karar›n› dikkate almas›n›n 
Anayasa Mahkmesinin yürürlü¤ü erteleme 
iradesine ayk›r› olaca¤›n› iddia ederken, bir 
baflka grup hukukçu da iptal karar›n›n 
dikkate al›nmamas›n›n adaletsizlik yara-
taca¤› ve mükellefi haks›z bir durumla karfl› 
karfl›ya b›rakaca¤› görüflündedir. Bu 
hukukçular›n üzerinde birleflti¤i formül, 
davaya iliflkin karar›n verilmesinin Anayasa 
Mahkmesinin iptal karar›n›n yürürlü¤e 
girece¤i tarihe kadar bekletilmesi fleklin-
dedir.  

6) Anayasa Mahkemesi kamu yarar›n› 
gözeterek ve Anayasam›z›n 153 üncü 
maddesinin verdi¤i yetkiyi kullanarak 
verdi¤i iptal karar›n›n yürürlü¤e girmesini 
alt› ay sonraya ertelemifltir. Ancak, vergi 
hukukumuzdan kaynaklanan sebeplerle 
vergi cezas› uygulamas›nda geriye do¤ru 
bir boflluk do¤mas› durumu ortaya ç›km›flt›r. 

Bilindi¤i gibi, vergi mevzuat›m›z idareye 
mükelleflerin hesap ve ifllemlerini ilgili 
dönemi izleyen y›l›n bafl›ndan itibaren befl 
y›l süreyle inceleyebilme ve ek vergi tarh 
edebilme yetkisi vermifltir. Genel olarak, 
hesap döneminin kapanmas›ndan epeyce 
bir zaman sonra yap›labilen bu inceleme-
lerde tespit edilen vergi kayb›na yol açan 
hususlar da, inceleme elemanlar› taraf›ndan 
fiilin meydana geldi¤i tarihte yürürlükte 
olan hükümlere göre de¤erlendirilmekte ve 
yine o tarihte yürürlükte olan hükümlere 
göre cezaland›r›lmaktad›r. ‹flte o hüküm-
lerden biri olan ve vergi ziya›na sebebiyet 
veren mükelleflere uygulanan vergi ziya› 
cezas›n›n hesaplanma yöntemine iliflkin 
hükümlerin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 
iptal edilmesi sebebiyle, geçmifl dönemlere 
iliflkin vergi incelemelerinde vergi ziya› 
cezas› ve bu ceza tutar›ndan hareketle 
hesaplanan kaçakç›l›k cezas› uygulana-
mayacakt›r. 

Özetle, vergi ziya› cezas›n›n hesaplanma 
yöntemine iliflkin hükmün Anayasa 
Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmesi ve 
bunun sonucunda cezan›n uygulana-
bilmesinin pratikte ortadan kald›r›lm›fl 
olmas› sebebiyle, söz konusu ceza hük-
münün kanuna konuldu¤u tarihten iptal 
karar›n›n yürürlü¤e girece¤i tarihe kadar 

geçen süreye dahil bulunan ve zaman afl›m› 
süresi henüz dolmam›fl hesap dönemleri 
içinde ifllenen vergi ziya› suçlar› için, 
inceleme elemanlar› taraf›ndan tespit edilmifl 
olsa bile vergi ziya› cezas› uygulana-
mayacakt›r.
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V E R G ‹ D E  G Ü N D E M

‹fiLETME 
STOKLARINA ‹L‹fiK‹N 
YEN‹ MUHASEBE 
STANDARDI

Umut GÜNDÜZ

Günümüzün globalleflen dünya pazarlar›nda 
rekabet edebilmek için firmalar flimdiye 
kadar gösterdiklerinden çok daha fazla 
gayret göstermek durumunda kalm›fllard›r. 
Bu mücadele onlar için adeta var olma savafl› 
anlam›na gelmektedir. Art›k sadece kaliteli 
ürün üretmek ya da düflük maliyetlerle 
üretmek pazar pay›n› korumak için yeterli 
de¤ildir. Firmalar›n ayakta kalabilmek için 
uygulayabilece¤i iki tip strateji vard›r: 
Ürünlerini farkl›laflt›rma yoluna gitmek 
ve/veya maliyet odakl› üretim. Birincisi için 
kimi firmalar Ar-Ge departmanlar›ndan 
yard›m al›rken kimileri markalaflma yoluna 
gitmektedirler. Yaz›m›z›n konusunu ise 
maliyet odakl› firmalar› yak›ndan ilgi-
lendiren bir iflletmenin en önemli kalemleri 
(Erdo¤an ve Baydemir, 2003) oluflturmak-
tad›r: Stoklar. 

“Stoklar;
a)	‹flin normal ak›fl› içinde (ola¤an iflletme 	

faaliyetleri kapsam›nda) sat›lmak için 		
elde tutulan;

b)	Sat›lmak üzere üretilmekte olan; ya da 
c)	Üretim sürecinde ya da hizmet 			

sunumunda kullan›lacak ilk madde ve 		
malzemeler fleklinde bulunan 

varl›klar›”1  ifade etmektedir. 

Dönem sonunda kurum ticari kazanc›n› 
tespit etmekte kullan›lan en önemli unsur-
lardan biri, sat›lan mal maliyetidir. Maliyet-
lerin do¤ru belirlenmesinin yolu ise sa¤l›kl› 
bir stok sisteminden geçmektedir. Sa¤l›kl› 
bir stok sistemi, firma mevcutlar›n›n 
korunmas› ve vergisel yükümlülüklerin 

eksiksiz olarak yerine getirilmesi aç›s›ndan 
büyük önem arz etmektedir. Bu konu 
maliyet sisteminin bel kemi¤ini olufltur-
maktad›r.

Stoklarla ilgili muhasebe ifllemlerinde 
uygulama birli¤i sa¤lamak ve kar›fl›kl›¤a 
yol açan konular› ayd›nlatmak üzere Türkiye 
Muhasebe Standartlar› Kurulu 31.12.2005’
ten itibaren bafllayan hesap dönemlerinde 
geçerli olmak üzere 2 no.lu Stoklara ‹liflkin 
Muhasebe Standard› hakk›nda 3 no.lu 
Tebli¤i yay›mlam›flt›r.

Tebli¤in yay›mlanmas›ndaki ana amaç stok 
maliyetlerinin belirlenmesini ve nas›l gidere 
dönüflece¤i konular›n› ayd›nlat›rken uygula-
nacak de¤erleme yöntemleri hakk›nda da 
bilgi vermektir.

Söz konusu Tebli¤de özellikle iki tan›m ön 
plana ç›kmaktad›r: Net Gerçekleflebilir De-
¤er ve Gerçe¤e Uygun De¤er.

Net gerçekleflebilir de¤er; iflin normal ak›fl› 
içinde, tahmini sat›fl fiyat›ndan, tahmini 
tamamlanma maliyeti ve sat›fl› gerçeklefl-
tirmek için gerekli tahmini sat›fl giderleri 
toplam›n›n,  düflürülmesiyle elde edilen 
tutar› ifade eder.

Gerçe¤e uygun de¤er;  Karfl›l›kl› pazarl›k 
ortam›nda, bilgili ve istekli gruplar aras›nda 
bir varl›¤›n el de¤ifltirmesi ya da bir borcun 
ödenmesi durumunda ortaya ç›kmas› 
gereken tutard›r. 

Tan›mlardan ilki iflletmeye özgü, sübjektif 
bir de¤er iken ikincisi piyasada oluflmas› 
muhtemel gerçe¤e yak›n de¤erdir, ikisi her 
zaman birbirine eflit olmayabilir.

Tebli¤de belirtilen bir di¤er önemli konu 
stoklar›n de¤erlenmesine iliflkindir. Stoklar 
maliyet bedeli ve net gerçekleflebilir 
de¤erden düflük olan› ile de¤erlenecektir. 
Tebli¤in 10 uncu maddesinde ise stok 
maliyetlerinin neleri kapsad›¤› konusuna 
yer verilmifltir. Stoklar›n maliyeti; tüm sat›n 
alma maliyetlerini, dönüfltürme maliyetleri-
ni ve stoklar›n mevcut durumuna ve konu-
muna getirilmesi için katlan›lan di¤er 
maliyetleri içermektedir. Sat›n alma maliyeti 
kavram› aç›kken dönüfltürme maliyetlerini 

tan›mlamakta fayda vard›r. Stoklar›n 
dönüfltürme maliyetleri, do¤rudan iflçilik 
giderleri gibi, üretimle do¤rudan iliflkili 
maliyetler ile stoklar›n mamul mallara 
dönüfltürülmesinde katlan›lan sabit ve 
de¤iflken genel üretim giderlerinden 
sistematik bir flekilde da¤›t›lan tutarlar› da 
içerir. Sabit genel üretim maliyetlerinin 
dönüfltürme maliyetlerine da¤›t›m›, üretim 
faaliyetlerinin normal kapasitede olaca¤› 
varsay›m›na dayan›r. At›l kapasite veya 
düflük kapasitenin söz konusu oldu¤u 
durumlarda da¤›t›lmayan genel üretim 
giderleri, gerçekleflti¤i dönemde gider olarak 
mali tablolara al›n›r. Böylece birim mali-
yetlerin nominal olarak fazla art›fl göster-
mesinin önüne geçilmifl olur. De¤iflken 
üretim giderleri ise kullan›lma paylar›yla 
orant›l› olarak üretim birimlerine tahsis 
edilir. Ayn› anda birden fazla ürünün 
üretildi¤i durumlarda maliyetler ürünlerin 
ayr› olarak tan›mlanabildi¤i üretim afla-
mas›nda veya üretimin tamamlanma 
aflamas›nda her bir ürünün nispi sat›fl 
de¤erleri esas al›narak da¤›t›l›r. 

Stoklar›n maliyetine giren unsurlar yukar›da 
de¤inildi¤i gibiyken di¤er taraftan stokun 
vücuda getirilmesi için gerekli oldu¤u 
düflünülen çeflitli giderler de stok maliyetine 
dâhil edilebilir. Buna en iyi örnek olarak 
proje bazl› üretim tesislerindeki modifi-
kasyon giderleri verilebilir. 

TMS 23 borçlanma maliyetleri standard›, 
borçlanma maliyetlerinin stoklar›n mali-
yetine dâhil edildi¤i s›n›rl› koflullar› 
belirlemifltir. Buna göre özellikli varl›k 
niteli¤inde olan ve sat›labilir duruma 
getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar 
için katlan›lan borçlanma maliyetleri 
istenirse stok maliyetine verilebilir.

Bir iflletme stoklar› vadeli ödeme kofluluyla 
alm›fl olabilir. Anlaflma, peflin al›m fiyat› 
ile ödenen fiyat aras›nda bir fark olan 
finansman unsuru içerdi¤i takdirde, bu un-
surlar finanse edildi¤i dönemde faiz gideri 
olarak muhasebelefltirilir.

Stok maliyetine nelerin dâhil edilece¤i ya 
da edilebilece¤i konusunu aç›kl›¤a kavufl-
turduktan sonra s›ra nelerin dâhil edile-
meyece¤i konusuna gelmifltir. Stoklar›n

1 Stoklara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (TMS 2) Hakk›nda Tebli¤ S›ra No: 3
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maliyetine al›nmayan ve olufltuklar› döne-
min gideri olarak kabul edilen giderlere 
iliflkin örnekler flöyledir:

a)	Normalin üstünde gerçekleflen, ilk madde 	
ve malzeme (fire ve kay›plar), iflçilik ve 	
di¤er üretim maliyetleri

b)	Bir sonraki üretim aflamas› için zorunlu 	
olanlar d›fl›ndaki depolama giderleri

c)	Stoklar›n bulundu¤u konum ve duruma 	
gelmesinde katk›s› olmayan genel 			
yönetim giderleri ve

d)	Sat›fl giderleri.

Maliyetin Ölçümüyle ‹lgili 
Teknikler 

Üretim ve da¤›t›m ak›fl›n›n karmafl›k olma-
d›¤› iflletmelerde stok maliyetinin ölçümüyle 
ilgili standart maliyet yöntemi kullan›labilir. 
Standart maliyet hesab›nda,  ilk madde ve 
malzemelerin, iflçili¤in, verimlili¤in ve 
kapasite kullan›m oranlar›n›n normal 
düzeyleri dikkate al›n›r.  Standart maliyetler 
düzenli olarak gözden geçirilir ve gerek 
görülürse mevcut koflullar dikkate al›narak 
yeniden belirlenir.

Perakende yöntemi ise perakende sat›fl yapan 
iflletmeler taraf›ndan, di¤er maliyet 
yöntemlerini uygulaman›n pratik olmad›¤›, 
benzer kar marjlar›na sahip, h›zla de¤iflen 
çok say›da kalemden oluflan stoklar›n 
de¤erlemesinde kullan›l›r. Bu yöntemde, 
stoklar›n maliyeti, stoklar›n sat›fl de¤erinden 
uygun bir brüt kar marj›n›n düflülmesi 
suretiyle bulunur. Kullan›lacak yüzde 
oran›n›n belirlenmesinde, gerçek sat›fl 
fiyat›n›n alt›nda fiyatland›r›lan stoklar 
dikkate al›n›r. Ço¤unlukla, her perakende 
sat›fl bölümü için ortalama bir yüzde 
kullan›l›r.

Standart maliyet yöntemi tümevar›m, 
perakende yöntemi ise tümdengelim yoluyla 
stok maliyetlerini tespit etme amac›n› 
gütmektedir.

Stok Maliyetlerini Hesaplama 
Yöntemleri

Gerçek parti maliyet yöntemi de denilen 
özel maliyet yöntemi birbiri yerine ikame 

edilemeyen stoklar ve parti bafl› mamul 
maliyetinin belirlenmesinin iflletmeler için 
daha pratik ve faydal› oldu¤u üretim 
tesislerinde kullan›l›r.

Bu yöntemde her bir stok kalemi için 
maliyetin belirlenebiliyor olmas› gerek-
mektedir. Bu yöntemin, belirli bir proje için 
ayr›lan stoklara iliflkin olarak, bu stoklar›n 
sat›n al›nm›fl veya üretilmifl olmas›na 
bak›lmaks›z›n, kullan›lmas› uygundur. 
Ancak, özel maliyet yöntemi (gerçek parti 
maliyet yöntemi) genellikle birbirleri ile 
ikame edilebilen büyük miktardaki 
kalemlerden oluflan stoklar için uygun bir 
maliyet hesaplama yöntemi de¤ildir. Bu 
durumlarda, dönem kar veya zarar› üze-
rindeki etkisini görmek amac›yla stokta 
kalan kalemleri seçme yöntemi kullan›labilir. 

Gerçek parti maliyetlerinin belirlenemedi¤i 
durumlarda stok maliyeti son giren ilk ç›kar 
(LIFO), ilk giren ilk ç›kar (FIFO) ve a¤›rl›kl› 
ortalama maliyet yöntemlerinden birine 
göre belirlenir. Bir iflletme benzer özelliklere 
ve benzer kullan›ma sahip tüm stoklar için 
ayn› maliyet hesaplama yöntemini kullan›r. 
Türü veya kullan›m alanlar› itibar›yla farkl› 
olan stoklar için, farkl› maliyet hesaplama 
yöntemleri kullan›labilir.

Net Gerçekleflebilir De¤er

Sat›fl yap›lmas› halinde mevcut güvenilir 
kan›tlara dayanarak oluflturulan tahmini 
sat›fl tutar› esas al›narak net gerçekleflebilir 
de¤er tahmini yap›l›r. Bu tahmin yap›l›rken, 
stoklar›n elde tutulma amac›n›n dikkate 
al›nmas› gerekmektedir. Örne¤in, taahhüt 
edilen kesin sat›fl veya hizmet sözleflmelerini 
yerine getirmek için elde tutulan stoklar›n 
net gerçekleflebilir de¤erinin belirlenme-
sinde, sözleflme fiyat› esas al›n›r. Elde 
tutulan stoklar, sat›fl sözleflmelerinde 
belirtilenlerden fazla ise, fazla olan k›sm›n 
net gerçekleflebilir de¤eri, genel sat›fl fiyatlar› 
dikkate al›narak belirlenir. Benzer flekilde 
mamullerin beklenen sat›fl fiyat›n›n, 
üretildikleri ilk madde ve malzemelerin 
maliyetine eflit veya daha fazla olaca¤› 
bekleniyorsa, üretimde kullan›lmak üzere 
elde tutulan ilk madde ve malzemeler, 
üretiminde kullan›lacaklar› mamullerin 

maliyet ve maliyetin üzerinde sat›lmalar›n›n 
beklenildi¤i durumlarda maliyetlerinin 
alt›nda bir de¤erle de¤erlendirilemez. Ancak, 
ilk madde ve malzemelerin fiyatlar›ndaki 
azal›fl, mamullerin maliyetinin net gerçek-
leflebilir de¤erinden daha yüksek olaca¤›n› 
gösteriyorsa, ilk madde ve malzemelerin 
de¤eri net gerçekleflebilir de¤erine düflürülür. 
Bu durumlarda ilk madde ve malzemelerin 
yenileme maliyetleri, net gerçeklefltirilebilir 
de¤eri yans›tan en iyi ölçü olabilir

Stok Maliyetlerinin 
Giderlefltirilmesi

Stok maliyetleri ancak stoklar sat›l›p da 
hâs›lat finansal tablolara aktar›ld›¤›nda 
kay›tlara gider olarak al›nabilir. Stoklar› net 
gerçekleflebilir de¤erine indirgeyen stok 
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k tutarlar› ve 
stoklarla ilgili kay›plar, indirgemenin ve 
kay›plar›n olufltu¤u dönemde gider olarak 
muhasebelefltirilir.

‹flletmelerde kullan›lmak üzere imal ve infla 
edilen varl›klar için kullan›lan stoklar, bu 
varl›klar›n maliyetine yüklenerek varl›klar›n 
hizmet süresi içinde gidere dönüfltürülür.

Sonuç

Bu yaz›da, bir iflletmenin en önemli kalem-
leri aras›nda yer alan ve toplam iflletme 
varl›klar› içinde önemli bir paya sahip olan 
stoklar ile ilgili getirilen ve 31.12.2005’ten 
itibaren geçerli olacak 2 no.lu Stoklara 
‹liflkin Muhasebe Standard› Hakk›ndaki 
Tebli¤e de¤inilmifltir. Tebli¤de geçen ta-
n›mlara yer verildikten sonra maliyet ölçme 
ve hesaplama yöntemlerine de¤inilmifltir. 
Yaz›n›n genelinde ve özellikle son k›sm›nda 
ise stok maliyetlerine giren giderler ile 
maliyetin gider olabilme flartlar›na de¤i-
nilmifltir. Tüm bu düzenlemelerin amac›, 
söz konusu Tebli¤’de de ifade edildi¤i üzere, 
esas olarak yerli flirketlerin uluslararas› 
mukayese yap›labilir bir muhasebe sistemi 
ve bilânçoya sahip olmalar›n› sa¤lamay› ve 
böylece yabanc› sermayenin ülkemize 
çekilmesini hedeflemektedir.2

2 Hakan Karabacak, T.C Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹flletme Anabilim Dal› Doktora Program›, Uluslar aras› Finansal Raporlama Standardi – 2, Türkiye Muhasebe 
Standardi  - 13 ve tekdüzen muhasebe sisteminde stok hesaplar›n›n özellik ve iflleyiflleri, Ankara-Ocak 2005
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Hollanda Mahkemesi Az›nl›k 
Hissedarlar›n›n 
Vergilendirilmesini Ele Al›yor

Den Bosch Yüksek Mahkemesi bir 
Hollanda firmas›nda %2.25 hissesi 
bulunan Lüksemburg firmas› olan S.a.r.l’a 
da¤›t›lan kar paylar› üzerinden hesapla-
nan stopajdan muaf oldu¤una karar verdi. 
Anayasa Mahkemesi bu karar› onaylarsa, 
Hollanda bundan sonra Avrupa Bir-
li¤i’nde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi 
ülkelerinde mukim olan flirket hisse-
darlar›na ait hisselere ödenen kar paylar› 
üzerinden stopaj hesaplamayacak. Ancak 
hisselerin stok olarak tutulmas› veya 
sadece yat›r›m getirisi amaçl› ve varl›k 
yönetiminden beklendi¤i gibi de¤er art›fl› 
amaçl› kullan›lmamas› gerekiyor.

Söz konusu durumda Lüksemburglu 
S.a.r.l.’›n o s›rada tasfiye edilen bir grup 
flirketin bafl›nda gelen bir Hollanda 
firmas›nda %2.25 hissesi vard›. Yüksek 
mahkeme, S.a.r.l’›n Hollanda firmas›ndaki 
hisselerinin stratejik bir yat›r›m oldu¤una, 
portföy yat›r›m› olarak de¤erlen-
dirilmemesi gerekti¤ine karar verdi. 

Hisseleri portföy yat›r›m› olarak de¤il de 
stratejik yat›r›m olarak s›n›fland›r›lan 
S.a.r.l. yerleflik bir Hollanda firmas› 
olsayd›, Hollanda firmas›n›n ödedi¤i kar 

paylar› üzerinden stopaj hesaplamas› ve 
ödemesi gerekmeyecekti. Yerleflik bir 
Hollanda firmas›n›n baflka bir yerleflik 
Hollanda firmas›na ödedi¤i kar pay› 
üzerinden, bir flirketin baflka bir flirkette 
sahip oldu¤u hisseler ifltirak istisnas› için 
yeterli ifltirak› sa¤l›yorsa, stopaj ödenmesi 
gerekmez.

Düzenli olarak vergilendirilen yerleflik 
bir Hollanda firmas›ndaki hisseler, ba¤l› 
kurulufllardaki hisseler stok olarak 
de¤erlendirilmedikçe, belirleyici ifltirak 
olarak nitelendirilirler. 

Lüksemburg-Hollanda aras›nda imzalanan 
1968 tarihli vergi anlaflmas›na göre 
Hollanda %15 oran›nda temettü stopaj› 
uygulama hakk›na sahiptir. S.a.r.l.’a göre 
bu durum AB Kanunlar› ile uyuflmuyor 
ve Yüksek Mahkemenin verdi¤i karara 
göre de bu durum sermayenin serbest 
dolafl›m› ilkesi ile çelifliyor. AB Kanunu 
sadece AB ülkelerinin kendi aralar›ndaki 
de¤il ayr›ca AB ülkeleri ile üçüncü ülkeler 
aras›ndaki sermayenin serbest dolafl›m› 
ile ilgili bütün s›n›rlamalar› yasakl›yor. 
Buna ra¤men Yüksek Mahkeme’nin his-
sedarlara ödenen kar paylar›ndan stopaj 
hesaplanmas› ile ilgili karar› AB üyesi 
ülkeler ve AB üyesi olmayan ‹zlanda, 
Liechtenstein ve Norveç’deki yerleflik 
hissedarlar ile s›n›rl› kalacak gibi görü-
nüyor.

Avrupa Birli¤i Konseyi KDV 
Düzenlemesi Kanununu Kabul 
Etti

Avrupa Birli¤i Konseyi 17 Ekim’de 
Avrupa Birli¤i ortak KDV sistemi 
uygulama yöntemlerini belirleyen bir 
düzenlemeyi kabul etti. Yeni yöntemler 
mal ve hizmetlerin kaynaklar›n›n yerini, 
vergilendirilebilir mebla¤› ve baz› mal ve 
hizmetler için geçerli vergi muafiyetini 
tan›mlayarak AB 6.KDV Yönergesine 
aç›kl›k getiriyor. Yeni düzenleme 
Temmuz 2006’da yürürlü¤e girecek.

Yeni düzenleme ayr›ca elektronik olarak 
sa¤lanan hizmetleri tan›ml›yor ve AB 
kapsam›na girmeyen firmalar taraf›ndan 

sa¤lanan elektronik hizmetlerin KDV 
karfl›s›ndaki durumunu aç›kl›¤a kavufltu-
ruyor.

Belçika Araflt›rma Faaliyetleri 
‹çin Vergi Kanunlar›n› 
Geniflletiyor

Belçika özel sektör kurulufllar› ile üniver-
site ve bilimsel kurulufllar aras›ndaki 
ortakl›klar› da içine alacak flekilde 
araflt›rmac› istihdam eden iflverenler için 
özel vergi sisteminin kapsam›n› geniflletti.

Bu özel vergi sistemi asistan araflt›r-
mac›lar›n Belçika kolejleri ve üniver-
siteleri taraf›ndan ifle al›m›n› ve doktora 
araflt›rmac›lar›na Ulusal Bilim Araflt›rma 
Fonu taraf›ndan ödeme yap›lmas›n› teflvik 
etmek için ilk olarak 2002’de sunuldu. 
‹flveren araflt›rmac›lara ödedi¤i ücret 
üzerinden kesti¤i verginin hepsini elinde 
tutar ve vergi makamlar›na kaynakta 
kesilen verginin sadece %35’ini öde-
mektedir. Kanun iflverenin geri kalan 
mebla¤› nas›l kullanaca¤›n› (örne¤in ilave 
araflt›rma ekipman› olarak kullan›lmas› 
veya çal›flanlara ücret olarak ödenmesi) 
belirtmemifltir. Bu özel sistem yaklafl›k 
olarak 6,864 araflt›rmac› iflverenine 
uygulanmaktad›r.

2004 y›l›nda program kamu sektöründe 
bulunan s›n›rl› say›daki bilimsel kurulufl, 
ortak araflt›rma merkezi ve uluslararas› 
araflt›rma kuruluflu taraf›ndan finanse 
edilen asistan ve doktora araflt›rmac›lar›n› 
kapsayacak flekilde geniflletildi. Bu 
iflverenler iflçi ücretleri üzerinden kay-
naktan kesilen gelir vergisinin %50’sini 
vergi otoritelerine ödemekle yükümlü 
hale geldiler, artan mebla¤ iflverene 
kalm›flt›r. Bu özel gelir vergisi muafiyeti 
özel sektör kurulufllar› ile üniversite ve 
bilimsel kurulufllar aras›ndaki ortakl›¤› 
sa¤lamak için yap›lan ilk giriflimdi ve 
yaklafl›k olarak 2,071 araflt›rmac›ya daha 
uyguland›. 

‹kinci kategoride yer alan iflverenlerin 
sa¤lad›¤› yarar stopaj vergisinin %50’si 
ile s›n›rl› olsa da, bu çal›flan bafl›na y›ll›k 
-8.000 - 10.000 tasarrufa denk düflmek-
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tedir. Dolay›s›yla araflt›rma maliyetleri 
komflu ülkeler ile karfl›laflt›r›labilir bir 
seviyeye ç›kar›l›r.

1 Ekim’de özel vergi sistemi, Avrupa 
Ekonomik Bölge’sindeki kolej ve üniver-
siteler veya tan›nm›fl bilimsel kurulufllar 
ile ortakl›k içerisinde olan özel sektör 
kurulufllar›n› da kapsayacak flekilde 
geniflletilmifltir.

Danimarka Parlamentosu Yeni 
Uluslararas› Vergi Mevzuat›n› 
Görüflüyor

Danimarka baflbakan› Danimarka 
parlamentosunun 2005-2006 dönemi 
aç›l›fl› 4 Ekimde, uluslararas› sonuçlar› 
ile birlikte birkaç vergi yasa tasar›s› 
sunulaca¤›n› aç›klad›. 5 Ekimde sunulan 
bu yasalardan dördünün içeri¤i vergi 
yurtd›fl› “tax transparent” flirketlere 
yap›lan yat›r›mlar, birleflmelerin vergi-
lendirilmesi, AB tahkim sözleflmesi ve 
çifte vergilendirmeyi önleme anlaflma-
lar›d›r. Kas›mda sunulacak beflinci yasa 
tasar›s› ise Hisse, Devir ve Sermaye 
Kazançlar› Yasas› ile ilgilidir.

Yasa tasar›s›, Danimarkal› yat›r›mc›lar›n 
yurtd›fl› “tax transparent” flirketlere yat›r›m 
yapma kabiliyetini gelifltirmeyi amaçl›yor. 
Danimarkal› yat›r›mc›lar piyasa fiyatlar› 
üzerinden vergilendirmeye tabiler ve 
yabanc› yat›r›m araçlar›n›n genelde 
Danimarka vergileri aç›s›ndan fleffaf 
olmas› gerekti¤inden, yap›lan yat›r›m 
mevcut varl›klara do¤rudan yat›r›m olarak 
kabul edilecektir. Do¤ru bir vergi beyan-
namesi haz›rlamak için Danimarkal› 
yat›r›mc›lar›n her varl›k için, yat›r›m 
araçlar›ndan elde edilmesi her zaman 
kolayca mümkün olmayan, bilgilere 
ihtiyac› vard›r.

Bu s›n›rlama hükümet taraf›ndan da 
tan›nm›flt›r; ortaya ç›kan yasa tasar›s› 
vergi muafiyeti tan›nan flirketlere yat›r›m 
yapan yat›r›mc›lar›n mevcut varl›klara 
baflvurmalar›ndansa vergiden muaf araçlar 
üzerindeki piyasa fiyatlar› ilkesini uygu-
lamalar›na izin verecektir. Bu öneri 
çerçevesinde, piyasa fiyatlar› ilkesine tabi 

oldu¤u söylenen vergilendirilebilir gelir, 
yat›r›m arac›n›n de¤erindeki farkl›l›kla 
söz konusu y›l boyunca da¤›t›lan yat›r›m 
kazanc›n›n toplam›na eflit olacakt›r.

Birleflmelerin vergilendirilmesi yasa 
tasar›s› genel vergi sisteminde yap›lan ve 
flirket birleflmeleri, flirket bölünmeleri, 
varl›klar›n devirleri ve farkl› AB üyesi 
ülke firmalar›n›n hisse senedi takas› 
faaliyetlerine uygulanabilen bir tasar›d›r. 
Bu yasa tasar›s›n›n baz› etkileri vard›r. 
‹lk olarak birleflmeye uygun flirket say›s› 
artacak;  ikincisi olarak da vergiden muaf 
hisse senedi takas›na iliflkin kurallar baflka 
hisse senetleri elde eden oy ço¤unlu¤una 
sahip bir flirket içinde uygulanabilecektir.

Ayr›ca, “tax transparent” flirketler, yasa 
tasar›s› ile tekrar düzenlendiklerinde bu 
yasa tasar›s› kapsam›nda yabanc› vergiyi 
azaltmak için yeni kurallar konu-
labilecektir. Son olarak bir Avrupa flirketi 
veya Avrupa Kooperatifi Ortakl›¤› (SCE) 
ifl merkezini yabanc› bir ülkeye tafl›rsa bu 
transfer Danimarka’n›n transferden sonra 
da üzerinde vergilendirme hakk› devam 
eden varl›k ve borçlar›n Danimarka 
taraf›ndan tekrar vergilendirilmesine 
neden olmayacakt›r. Hissedarlar da devir-
le ilgili olarak Danimarka’n›n vergilen-
dirmesinden muaf tutulacakt›r.

AB Tahkim Sözleflmesi yasa tasar›s› AB 
tahkim sözleflmesinin Genifllemeye Dair 
Sözleflmesi’nin uygulama alan›n›n yeni 
AB üyesi ülkeleri de içine alacak flekilde 
geniflletilmesinin onaylanmas›n› teklif 
ediyor.

Vergi Anlaflmalar› yasa tasar›s› ise Hong 
Kong ve H›rvatistan ile yap›lacak olan 
vergi anlaflmalar›n› içeriyor.

Hisseler, Devir ve Sermaye Kazançlar› 
kas›m ay›nda sunulmas› beklenen vergi 
yasa tasar›s›n›n ayr›nt›lar› ise henüz 
kamuya aç›klanmad›. Ancak düzen-
lemelerin gerçek kiflilerin vergilendi-
rilmesi ile ilgili olaca¤› beklenmektedir.

Almanya Maliye Bakan› Vergi 
Kesintilerine Karfl›

Almanya Maliye Bakan›, ilave vergi 
kesintisi ile ilgili herhangi bir plan› 
gerçekçi bulmad›¤›n› ifade etti ve 2007 
y›l›na kadar AB bütçe aç›¤› kriterleri ile 
uyumlu hale gelmenin acil ihtiyaç 
oldu¤unu vurgulad›.

Maliye Bakan› ayr›ca Avrupa’n›n en 
büyük ekonomisi olarak Almanya’n›n 
Avrupa Komisyonu’nun talepleri 
do¤rultusunda 2007 y›l›na kadar Avrupa 
bölgesi için %3 olan gayrisafi yurtiçi 
has›la bütçe aç›¤› oran›na uyum için 
haz›rlanmas› gerekti¤ini ifade etti.



English Translation

ANNULMENT OF THE 
PROVISION 
CONCERNING THE 
CALCULATION OF THE 
PENALTY FOR THE LOSS 
OF TAX BY THE 
CONSTITUTINAL COURT 
AND ITS CONSEQUENCES

Today, although the concept of the state 
of law is perceived to be the protection 
of the persons’ rights against the activities 
of the executive authority and the 
subjectivity of any actions and activities 
of the administration to maintain this 
protection to the judicial review; the 
concept at issue actually consists of 
another important protection method. This 
method is related to the protection of the 
persons’ rights against the legislative 
body. With the realization of such a 
necessity, the conformity of the laws 
passed by the parliaments formed by the 
representatives of the public as from 18th 
century with the Constitutions by which 
personal rights are guaranteed have gained 
importance and auditing the constitu-
tionality of the legislative activities has 
emerged as a concept. 

In our legal system it has been adopted 
that while any acts and activities of the 
administration shall be subjected to 
judicial review, conformity of the laws 
passed in the Turkish Grand National 
Assembly with the Constitution shall be 
controlled by the Constitutional Court. 

The compliance audit which is performed 
upon the filing of the President of the 
Republic,  Parliament groups of 
government and main opposition party 
or at least one-fifth of the members of the 
Turkish Grand National Assembly in the 
Constitutional Court who are authorized 
to file a lawsuit in our Constitution when 
there are no concrete suit or instance 
where the law concerning the compliance 
audit applies is called abstract norm 
control; whereas the compliance audit 
which is performed through filing a 
lawcase in the Constitutional Court in the 
event that a provision of the law to be 
applied in a lawcase discussed in a court 
is observed to be against the Constitution 
or the claim of one of the parties on that 
it is against Constitution is found to be 
serious is called concrete norm control.

In our Constitution, after the control 
mechanisms, the detailed provisions 
concerning the features and consequences 
of the decision made by the Constitutional 
Court within this scope are also are 
specified. For example, in Article 153 of 
our Constitution and Article 53 of the 
Law on the Establishment and 
Proceedings of the Constitutional Court, 
it has been concluded that the decisions 
of the Constitutional Court having binding 
effect on legislative, executive and judicial 
bodies, administrative authorities, real or 
legal persons are final, decisions of 
annulment cannot be made public without 
a written statement of reasons, in the 
course of annulling the whole, or a 
provision, of laws or decrees having the 
force of law, the Constitutional Court 
shall not act as a law-maker and pass 
judgment leading to new implementation, 
Laws, decrees having the force of law, or 
the Rules of Procedure of the Turkish 
Grand National Assembly or provisions 
thereof, shall cease to have effect from 
the date of publication in the Official 
Gazette of the annulment decision; where 
necessary, in order to fill the legal void 
arising from the annulment decision in 
the area it is concerned and to prevent 
ambiguity and confusion that this 

annulment shall result in, the Constitu-
tional Court may also decide on the date 
on which the annulment decision shall 
come into effect on the condition that this 
date shall not be more than one year with 
priority on the draft bill or law proposal, 
designed to fill the legal void arising from 
the annulment decision and annulment 
decisions cannot be applied retroactively.

As an instance of the compliance audit 
of the Laws in terms of the Constitution, 
a decision of the Constitutional Court 
concerning an issue passed on to itself by 
a local court with the claim that it was 
against Constitution was published in the 
Official Gazette in October (20.05.2005).   

The Constitutional Court deemed proper 
the Ordu Tax Court’s request of 
annulment of the part of the clause 2 of 
the Article 344 of the Tax Procedures 
Code that “…this fine is found by adding 
to one hundred percent of the loss of tax 
fifty percent of the default fine calculated 
based on the amount of the loss of tax 
pursuant to Article 112 of this law for the 
period starting from the normal period of 
payment until the date of issue of the 
notice served for the fine,” claiming that 
it is contrary to the Articles 2, 7, 10, 11, 
38 and 73 of the Constitution and annulled 
the provision mentioned to take effect six 
months after the date of 20.10.2005 when 
the annulment decision was published in 
the Official Gazette.

As it can be understood from the 
statements above, the provision annulled 
by the Supreme Court is the calculation 
method of this fine, not the application 
of loss of tax. To render it more clearly, 
the Constitutional Court decided that this 
method is contrary to some provisions of 
the Constitution on the grounds we state 
below. The statement that “a fine shall 
be imposed on those who commit the act 
giving rise to loss of tax” is included in 
the article. However, due the annulment 
of the provision concerning the calculation 
method, there is no possibility for the fine

A R A L I K  2 0 0 510

E N G L I S H  T R A N S L A T I O N



of loss of tax to be applied in practice. 
This condition is fully valid for the evasion 
fine in calculation of which the calculation 
method of fine of loss of tax is indirectly 
used.

As it could be remembered, with the Law 
with No. 4369 passed in 1998 radical 
changes were introduced in the related 
provisions of the Tax Procedures Code 
concerning tax penalties and faults, gross 
faults and evasion fines applied of those 
causing loss of tax and determined on the 
basis of the tax amount lost up until that 
time were combined under the name of 
loss of tax in the Article 344 of the Law. 
In the Article mentioned, while it was 
concluded that fine of loss of tax would 
be imposed on loss of tax offences, in the 
Article 341 of the same Law, offence of 
loss of tax was defined as the situation 
the tax to be paid could not be accrued in 
time or accrued deficiently. In Article 344 
it was decided that the fine amount of 
loss of tax would be found by adding to 
one hundred percent of the loss of tax 
fifty percent of the default fine calculated 
based on the amount of the loss of tax 
pursuant to Article 112 of this law for the 
period starting from the normal period of 
payment until the date of issue of the 
notice served for the fine.

The Constitutional Court based its 
decision of annulment on the grounds that 
“in the formula foreseen for the 
determination of the fine amount of loss 
of tax, the deferred tax used referring to 
the Article 112 of the same Law and the 
Article 51 of the Law on the Collection 
Procedure of the Public Receivables is a 
rate determined by the Council of 
Ministers and the date when the deferred 
interest rate to be taken as the basis in 
calculation of the fine to be added to one 
hundred percent of the loss of tax shall 
be determined by the Council of Ministers 
is not known and this situation shall lead 
to an ambiguity in the fine amount to be 
foreseen in the end and this is contrary 
to the provision of the Article 38 that the 
penalties, and security measures in lieu 

of penalties, shall be prescribed only by 
law and also to the principles of state of 
law in Article 2 of the Constitution.”

In the Article 38 of our Constitution 
referred to in the grounds of the Court 
decision, it has been stated that no one 
shall be punished for any act which does 
not constitute a criminal offence under 
the law in force at the time committed 
and it has been concluded that penalties, 
and security measures in lieu of penalties, 
shall be prescribed only by law. This 
principle called “legality of penalties” is 
one of the principles that the international 
law greatly emphasize and this principle 
is based upon the fact that the persons 
know the penalty they will be imposed 
in return for the activities against the law 
beforehand. The prerequisite of 
maintaining this with no doubt is that the 
rules concerning the crimes and penalties 
are stated in the laws clearly, explicitly 
and conclusively. 

The Supreme Court found the application 
of the deferred tax rate of which is 
determined by the Council of Ministers 
in the calculation of the loss of tax dealt 
in its decision contrary to the principle of 
legality of penalties on the grounds that 
the its date to be determined by the 
Council of Ministers is not known and 
thus it results in ambiguity and prevents 
the persons to know the penalty 
beforehand; decided to annul the 
provision. As it can be remembered, 
deferred interest is an additional payment 
specified in Article 112 of Tax Procedures 
Code and calculated at the rate of default 
fine determined in Article 51 of the Law 
with No. 6183 for the deferred tax assets 
not accrued on time. In Article 52 of the 
Law with No. 6183, the lawmaker 
determined the default fine rate as 4% for 
each month severally; however, the 
Council of Ministers is entitled to decrease 
the default fine rates down to 10% by 
months as a group or severally for each 
month and increase default fine are and 
its minimum amount by two fold. This 
situation is found to be contrary to the 

principle of legality of the penalties by 
the Supreme Court. 

Although the application of the deferred 
interest in calculation of the penalty of 
loss of tax has been shown in the reasons 
for annulment of the court, in order to 
prevent the possible ambiguities that could 
emerge, it was deemed appropriate to 
annul whole provision concerning the 
calculation method. To put it more clearly, 
the provision which is annulled is not 
only the part of “…adding fifty percent 
of the default fine calculated based on the 
amount of the loss of tax pursuant to 
Article 112 of this law for the period 
starting from the normal period of 
payment until the date of issue of the 
notice served for the fine,” but is the 
whole provision, “…this fine is found by 
adding to one hundred percent of the loss 
of tax fifty percent of the default fine 
calculated based on the amount of the 
loss of tax pursuant to Article 112 of this 
law for the period starting from the normal 
period of payment until the date of issue 
of the notice served for the fine.” 
Therefore, on the basis of the court 
reasons, it is not possible to calculate 
penalty of loss of tax as a one hundred 
percent of the loss of tax.

As for the consequences of the annulment 
decision;
1) Since by annulling the part concerning 
the calculation method of penalty of loss 
of tax included in the second clause of 
Article 344 of Tax Procedures Code that 
“…this fine is found by adding to one 
hundred percent of the loss of tax fifty 
percent of the default fine calculated based 
on the amount of the loss of tax pursuant 
to Article 112 of this law for the period 
starting from the normal period of 
payment until the date of issue of the 
notice served for the fine”, although the 
statement that “a fine shall be imposed 
on those who commit the act giving rise 
to loss of tax” remained in the article, 
State Council also annulled the provision 
concerning the calculation method of the 
penalty, and thus made it inapplicable to
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practice both the penalty of loss of tax 
and the evasion penalty determined as 
three fold of the penalty of loss of tax.  

2) As it has been stated in the decision of 
the Constitutional Court, the provisions 
concerning the calculation of the penalty 
of loss of tax shall enter into force six 
months after its publishing date 
(20.04.2006) in the Official Gazette. It 
has been stated in the Decision that the 
reason for the determining the effective 
day in this way is the opinion that the 
legal void arising from the annulment 
decision breaches the common good. It 
has been foreseen that within this period 
of six month the lawmaker shall make a 
new regulation. In the calculation of the 
penalties to be levied for the penalties 
offences of loss of tax and evasion 
committed within this period, the 
provisions annulled may be used. As a 
matter of fact, the Ministry of Finance, 
with its explanation made through the 
Tax Procedures Code Circular with No. 
22 dated 10.11.2005 published on 
www.gelirler.gov.tr, reminding that a 
portion of the second paragraph of Article 
344 of Tax Procedures Code was annulled 
by the Constitutional Court, stated in sum 
that the annulment decision of 
Constitutional Court shall enter into force 
six months after its publishing date 
(20.04.2006) in the Official Gazette, 
therefore the provisions annulled  shall 
be in effect until the end of this six-month-
period, thus practices of penalty of loss 
of tax shall be performed according to 
the provisions of this article until the end 
of this six-month-period, in other words, 
both for the taxes in assessment and taxes 
to be assessed after this date shall be 
processed in line with the present 
provisions of Article 344 of Tax 
Procedures Code.

3) We should note that the annulment 
decision of the Constitutional Court 
cannot be applied for the penalties of loss 
of tax given, finalized and paid up until 
now. That is, a fine of loss of tax paid 
before on the grounds of this annulment 

decision shall not be accepted. This is a 
requirement of the provision of Article 
153 of our Constitution. In the Article 
mentioned it has been stated that the 
annulment decision taken by the 
Constitutional Court cannot be applied 
retroactively. However, this provision 
should not be considered as an absolute 
non-retroactivity. It has been emphasized 
that not only in principle but also in 
administrative legal jurisdictions, the 
principle of “non-retroactivity” should be 
dealt with an interpretation method which 
is reasonable, directed to purpose, and in 
compliance with the Constitution, 
according to the features of each incidence 
in terms of general legal principles such 
as common good, public order, stability, 
acquired rights, equality, equity and 
justice. Therefore, from the retroactivity 
of the annulment decision of the 
Constitutional Court concerning the 
calculation of the penalty of loss of tax, 
it should be understood that the penalties 
of loss of tax finalized on the effective 
date of the decision and applied cannot 
be made an object in controversy again. 
This is a requirement of the Principle of 
the Legal Security, which we can define 
as the protection of the operations 
performed on the basis of a Law passed 
in compliance with the rule of law.

However, the collection the fines of loss 
of tax which are not paid by the taxpayer 
or the person in charge on the effective 
date of the annulment decision although 
has become definite shall not be possible 
since the provision it is based is annulled. 
Otherwise, this shall be against the justice 
and the general principles of the criminal 
law.       

4) As required by the provision of the 
Article 153 of our Constitution, since the 
decisions of the Constitutional Court are 
binding for legislative, executive and 
judicial bodies, administrative authorities 
and real and legal persons, the annulment 
decision in question shall have effect on 
the court suits to be issued for the 
operations filing dates of which are not 

overdue and for the ongoing lawsuits for 
which a decision has not been taken yet. 
To put it more clearly, while the 
administrative courts are taking their 
decisions, they shall take into account 
that the provision concerning the penalty 
of loss of tax has been annulled by the 
Constitutional Court.

There are different opinions regarding 
whether or not the annulment decision 
shall be taken into consideration in the 
event that the ongoing lawsuits in the 
administrative courts are finalized until 
the date of 20.04.2006 when the 
annulment decision of the Constitutional 
Court takes effect. Those who state that 
it should be taken into consideration claim 
that taking into consideration the 
annulment decision before it takes effect 
is against the power of the Constitutional 
Court to delay the effective date of the 
decision for six months whereas those 
who defend that it should, bring up that 
the application of a provision determined 
to be contrary to Constitution on the 
grounds that it has not taken effect shall 
lead to injustice for persons. Both of the 
reasons should be taken into consideration. 
Some Constitutional lawyers claim that 
the only way to resolve this issue is the 
adjournment of the closing the ongoing 
lawsuits until the effective date of the 
annulment decision of the Constitutional 
Court.  

5) Constitutional Court postponed the 
effective date of the annulment decision 
taking into consideration the common 
good and on its authority granted with 
Article 153 of our Constitution to six 
months later. However, due to the reasons 
emerging from our tax legislation, a 
retroactive void has emerged in the 
application of penalty of tax.

As it is already known, our tax legislation 
grants the administration the authority to 
review the taxpayers’ accounts and 
operations and assess additional tax for 
five years beginning as of the beginning 
of the year. The issues leading to loss of
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tax determined in these reviews are 
evaluated according to the provisions in 
effect as of the date when the activity has 
emerged by the inspectors and penalized 
according to the provisions effective on 
that date. Since the provisions which are 
one of those mentioned and related to the 
calculation method of the penalty of loss 
of tax applied on the taxpayers causing 
loss of tax are annulled by the 
Constitutional Court, in the tax inspections 
concerning the previous periods, penalty 
of loss of tax and evasion penalty 
calculated on the basis of this penalty 
amount shall not be applied.

In summary, since the provision 
concerning the calculation method of the 
penalty of loss of tax has been annulled 
by the Constitutional Court, penalty of 
loss of tax shall not be applied for the 
offences loss of tax which are included 
in the period from the date when the 
provision is introduced in the law to the 
effective date of the annulment decision 
and committed within the fiscal period 
statutory period of limitation of which is 
not overdue although it has been 
determined by the inspectors.     

NEW INVENTORY 
STANDARD IN NEW YEAR

Turkish Accounting Standards Board 
published the Communiqué with No 3 on 
the Accounting Standard concerning 
Inventories with No 2 to take effect in 
the accounting periods beginning as of 
31.12.2005 with a view to maintain unity 
of application in accounting operations 
concerning inventories and to illuminate 
confusing issues.

In the Communiqué mentioned 
particularly two definitions stand in the 
front: Net Realizable Value and Original 
Purchase Value.

Net realizable value is the amount 
emerging after the total of estimated 

completion cost and estimated sale 
expenses required for sale is deducted 
from estimated sale costs in the normal 
flow of business.

Original purchase value is the amount 
expected to emerge in the event that an 
asset changes hands between the informed 
and willing groups in the mutual 
bargaining environment or a debt is paid.

Another important issue mentioned in the 
Communiqué is related to the appreciation 
of inventories. Inventories shall be 
appraised by the lower one between the 
cost and net realizable value.

In Article 10 of the Communiqué the 
scope of the inventory costs is specified. 
Inventory costs include all purchase costs, 
conversion costs and other costs incurred 
to establish the current state and status of 
the inventories. Since purchase cost is 
clear, it is worth describing the conversion 
costs. Conversion costs of inventories 
c o n s i s t s  a m o u n t s  d i s t r i b u t e d  
systematically from the fixed and variable 
general production expenses incurred in 
the conversion of costs directly related to 
production and inventories to finished 
goods just as the direct labor costs. 
Distribution of the fixed general 
production expenses over the conversion 
costs is based on the assumption that the 
production costs shall be in their normal 
capacities. In case of idle capacity or low 
capacity, undistributed general production 
expenses are recorded expense in the 
financial statements of the related period. 
Thus unit costs are prevented to increase 
nominally higher. Variable production 
expenses are allocated to production units 
in proportion to their share of use.

Examples for the expenses which are 
excluded in costs of inventories and 
considered as expenses of the period they 
emerged are presented below:    

a) Costs of first goods and materials (waste 
and losses), labor and other costs realizing 
higher than the normal  

b) Storage expenses other than the 
obligatory for the next production stage
c) General administration expenses which 
have not contributed in the formation of 
the current state and status of the 
inventories and
d) Purchase expenses.

Techniques related to Cost 
Measurement 
In the enterprises where flow of 
production and distribution is not 
complicated, standard cost method may 
be used in the measurement of inventory 
cost. In the calculation of standard cost, 
usual levels of the use of first goods and 
materials, labor, efficiency and capacity 
are taken into consideration. Standard 
costs are reviewed regularly and if 
necessary restated in accordance with the 
present conditions.

Retail method is used by the enterprises 
rendering retail purchases in the 
appreciation of the inventories with similar 
profit margins and numerous items rapidly 
changing where it is not practical to use 
other cost methods. In this method, costs 
of inventories are calculated through 
deducting an appropriate gross profit 
margin from purchase value of the 
inventories. In the determination of the 
percentage rate to be used, the inventories 
priced below the real purchase price are 
taken into consideration. Mostly, for each 
retail purchase portion, an average 
percentage is used.   

Calculation Methods of Inventory 
Costs 
Special cost method, which is also called 
“real consignment cost method”, is used 
in the production facilities where 
determination of the inventories which 
cannot be substituted for one another and 
of the product cost for each consignment 
is more practical and beneficial. In this 
method, it is necessary that the cost can 
be determined for each inventory item. 

Costs of the inventories except those 
specified above is determined using the
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methods (formulas) of either first in first 
out (F‹FO) or weighted average method. 
An enterprise employs the same cost 
calculation method for all the inventories 
with similar features and uses. Different 
cost calculation methods may be used for 
the inventories different in terms of kind 
and area of use.  

Recording the Inventory Costs as 
Expense
Inventory costs may be recorded as 
expense only after the inventories are sold 
and the earning is transferred to the 
financial statements. Provisions of 
inventory value decrease reducing the 
inventories to their net realizable values 
and losses concerning the inventories can 
be recorded in the entries as expense in 
the period when reduction and losses 
emerge.

The inventories used for the assets 
produced and built to be used in the 
enterprises are converted to expense in 
the service period of the assets after they 
are added to the costs of these assets.  

Conclusion
The main purpose of all these arrange-
ments, as stated in the Communiqué 
mentioned, is to provide the domestic 
enterprises with an accounting system 
and balance that can be compared 
internationally and thus to attract foreign 
investment to our country.
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Resmi 
Gazete’den...

Cansu USLU

20.10.2005, 2001/3 Esas, 2005/4 
Karar Say›l› Anayasa Mahkemesi 
Karar› Resmi Gazete’de 
yay›mland›.

Vergi Usul Kanunu’nun 341 inci mad-
desinde “verginin zaman›nda tahakkuk 
ettirilmemesi veya eksik tahakkuk etti-
rilmesi” olarak tan›mlanan vergi ziya› suçu 
için, yine ayn› Kanunun 344 üncü 
maddesinde “vergi ziya› cezas›” uygulan-
mas› öngörülmüfl, cezan›n tutar›n›n da, ziya 
u¤rat›lan verginin bir kat›na, ziya u¤rat›lan 
vergi için kendi kanununda belirtilen normal 
vade tarihinden cezaya iliflkin ihbarnamenin 
düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre için 
hesaplanacak gecikme faizinin yar›s›n›n 
eklenmesi suretiyle bulunmas› hükme 
ba¤lanm›flt›r. Ancak Anayasa Mahkemesi, 
ceza tutar›n›n hesaplanmas› ile ilgili 
yukar›daki hükmün Anayasan›n baz› 
maddelerine ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle 
kendisine yap›lan baflvuruyu de¤erlendirmifl 
ve iptal karar›n›, “vergi ziya› cezas› tutar›n›n 
tespiti için öngörülen formülasyonda, ayn› 
Kanunun 112 nci maddesi ile 6183 say›l› 
AATUHK’un 51 inci maddesine at›fla 
kullan›lan gecikme faizinin; Bakanlar 
Kurulu taraf›ndan belirlenen bir oran olmas› 
ve bu itibarla ziyaa u¤rat›lan verginin bir 
ka t › na  ek l enecek  o l an  cezan ›n  
hesaplanmas›nda esas al›nacak olan gecikme 
faizi oran›n›n Bakanlar Kurulu taraf›ndan 
ne zaman belirlenece¤inin bilinmemesi ve 
bu durumun sonuçta öngörülecek ceza 
miktar›nda belirsizli¤e yol açacak olmas›, 
bunun da,  Anayasa’n›n 38 inci maddesinde 
sözü edilen ceza ve ceza yerine geçen 
güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla 
konulaca¤› hükmüne ve Anayasan›n 2 nci 

maddesindeki hukuk devleti ilkelerine 
ayk›r›l›k teflkil etti¤i” gerekçesine dayan-
d›rm›flt›r. Karar, 20.04.2006 tarihi itibariyle 
yürürlü¤e girecek olup, yürürlülük tarihine 
kadar cezan›n tutar› VUK’un mevcut 
hükümlerine göre hesaplanacakt›r.

22.10.2005, Uzlaflma 
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete’de yay›mland›.

Yönetmelik ile, mahalli inceleme eleman-
lar›nca yap›lacak incelemelerde komis-
yonlar›n teflkili ile ilgili 6. madde, Genel 
bütçeye giren vergi, resim ve harçlara iliflkin 
uzlaflma taleplerinin incelenmesi için üçer 
kiflilik vergi dairesi uzlaflma komisyonlar›, 
defterdarl›k uzlaflma komisyonu, vergi 
dairesi baflkanl›¤› uzlaflma komisyonu, vergi 
daireleri koordinasyon uzlaflma komisyonu 
ile Merkezî Uzlaflma Komisyonu kurulur 
fleklinde de¤ifltirilmifl ve yönetmelikte söz 
konusu komisyonlar›n kimlerden oluflaca¤› 
belirlenmifltir. Yönetmelik, 16.09.2005 
itibari ile yürürlü¤e girmifltir. 15.11.2005 
tarihi itibariyle yay›mlanan 352 s›ra no.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile 
uzlaflma komisyonlar›n›n yetki s›n›rlar›n›n 
tespiti bak›m›ndan  dört gruba ayr›lm›flt›r. 
I. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar› Ankara, 
‹zmir; II. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar› 
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, 
Mersin;  III .  Grup Vergi  Dairesi  
Baflkanl›klar› Ayd›n, Bal›kesir, Denizli, 
Eskiflehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Manisa, Mu¤la, Samsun, Tekirda¤; IV. Grup 
Vergi Dairesi Baflkanl›klar› Diyarbak›r, 
Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmarafl, 
Sakarya, Trabzon, fianl›urfa, Zonguldak 
olarak belirlenmifltir. Tebli¤de uzlaflma 
komisyonlar›n›n uzlaflma konusu yapabi-
lecekleri vergi miktarlar› da belirlenmifltir. 
Vergi dairesi baflkanl›¤› kurulan yerlerde 
vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdür-
lükleri bünyesinde oluflturulan uzlaflma 
komisyonlar›n›n yetki s›n›rlar›n› aflan fakat 
vergi dairesi baflkanl›¤› uzlaflma komis-
yonlar› için tan›nan limitler içinde kalan 
uzlaflma talepleri,  ilgili vergi dairesi bafl-
kanl›¤› uzlaflma komisyonunca, vergi dairesi 
baflkanl›¤› kurulmayan yerlerde ise vergi 
dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri 
uzlaflma komisyonlar›n›n yetki s›n›rlar›n› 
aflan fakat defterdarl›k uzlaflma komisyonlar› 

için tan›nan limitler içinde kalan uzlaflma 
talepleri, ilgili defterdarl›k uzlaflma komis-
yonunca incelenip sonuçland›r›lacakt›r.  	

22.10.2005, Tarhiyat Öncesi 
Uzlaflma Yönetmeli¤inde 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Yönetmelik Resmi Gazete’de 
yay›mland›.

Yönetmelik ile, mahalli inceleme eleman-
lar›nca yap›lacak incelemelerde komis-
yonlar›n teflkili ile ilgili 6. madde, Vergi 
Dairesi Baflkanl›¤› kurulan yerlerde vergi 
denetmenlerince yap›lan incelemelerde 
uzlaflma komisyonu; vergi dairesi baflkan› 
veya tevkil edece¤i grup müdürünün veya 
vergi denetmeninin baflkanl›¤›nda, vergi 
dairesi baflkan› taraf›ndan belirlenen grup 
müdürleri ve/veya vergi denetmenlerinden 
oluflur.) Vergi Dairesi Baflkanl›¤› kurul-
mayan yerlerde vergi denetmenlerince 
yap›lan incelemelerde uzlaflma komisyonu; 
defterdar›n veya tevkil edece¤i defterdar 
yard›mc›s›n›n baflkanl›¤›nda, defterdar 
taraf›ndan belirlenen iki vergi denet-
meninden oluflur. Herhangi bir nedenle 
toplant›ya kat›lamayacak olan üyenin yerine, 
defterdar›n belirleyece¤i gelir müdürü veya 
vergi dairesi müdürü veyahut bir vergi 
denetmeni ifltirak eder fleklinde de¤ifl-
tirilmifltir. Yönetmelik, 16.09.2005 itibari 
ile yürürlü¤e girmifltir. 

01.11.2005, 5411 Say›l› 
Bankac›l›k Kanunu Resmi 
Gazete’de yay›mland›.

Finansal piyasalarda güven ve istikrar›n 
sa¤lanmas›na, kredi sisteminin etkin bir 
flekilde çal›flmas›na, tasarruf sahiplerinin 
hak ve menfaatlerinin korunmas›na iliflkin 
usûl ve esaslar› düzenlemeyi amaçlayan, 
19.10.2005 tarihinde kabul edilen 5411 
say›l› Bankac›l›k Kanununun baflkan 
yard›mc›lar› ve kurumun hizmet birimleri 
ile ilgili 90 ve 91 inci maddeleri Kanunun 
yay›m› tarihinden itibaren iki ay içinde, 
kald›r›lan ve de¤ifltirilen hükümlerin yer 
ald›¤› 168 inci maddesinin (B), (C), (D) ve 
(E) f›kralar› 01.01.2006 tarihinde, di¤er 
maddeleri yay›m› tarihinde yürürlü¤e 
girecektir.
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V E R G ‹ D E  G Ü N D E M

02.11.2005, 2006 Y›l› Program› 
Resmi Gazete’de yay›mland›.

2006 y›l› Bütçe Kanunu Tasar›s› ile, faiz 
harcamalar›n›n ( 2006 y›l› faiz harcamalar› 
toplam› 46,2 Milyar YTL) gerek bütçe 
giderleri içindeki ve gerekse GSMH içindeki 
pay›nda önemli ölçüde düflüfl öngörülmüfltür. 
2004 y›l›nda % 13,8 olarak gerçekleflen 
ayn› harcamalar›n GSMH içindeki pay›n›n 
da 2006 y›l›nda % 8,5’ a düflece¤i ön-
görülmektedir.  Vergi gelirlerinin faiz gider-
lerini karfl›lama oran›n›n 2006 y›l›nda 
% 316,8 olmas› beklenmektedir. 2006 y›l› 
bütçesinde de öngörülen ve borçlanma ile 
finanse edilmesi planlanan bütçe aç›¤› 13,4 
Milyar YTL’dir. Bu tutar, Merkezi Yönetim 
Bütçe giderleri toplam›n›n % 7,4’ üne ve 
GSMH’n›n % 2,5’ ine karfl›l›k gelmektedir. 
2005 y›l›na iliflkin revize edilen tutarlar ile 
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, gelir vergisinde % 8,7, 
kurumlar vergisinde  % 12,9, dahilde al›nan 
KDV’nde % 13,8, ÖTV’nde % 8, Özel 
iletiflim Vergisinde % 22,7, fians Oyunlar› 
Vergisinde % 11,1, Veraset ve ‹ntikal 
Vergisinde % 12,5, Motorlu Tafl›tlar 
Vergisinde % 15,9, Damga Vergisinde 
% 10,7 , Gümrük Vergilerinde % 13,2 ora-
n›nda art›fl söz konusudur. Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisinde ise % 8,2 oran›nda 
bir düflüfl beklenmektedir. Brüt ve net vergi 
gelirlerinin ( fon ve paylar ile red ve iadeler 
hariç vergi gelirleri) GSMH’ya oran›n›n 
2006 y›l›nda % 27,13 olmas› beklenmek-
tedir. Bu oranlar, net vergi gelirleri için, 
s›ras›yla, % 22,07 ve % 21,92 dir.

08.11.2005, 4046 Say›l› Kanun 
Kapsam›nda Dan›flmanl›k 
Hizmetleri ‹halelerinde 
Uygulanacak Esas ve Usullere 
‹liflkin Yönetmelik ile Özellefltirme 
‹daresi Baflkanl›¤› Teflkilat ve 
Görev Yönetmeli¤inde De¤ifliklik 
Yap›lmas› Hakk›nda Yönetmelik 
Resmi Gazete’de yay›mland›.

28 May›s 2004 tarihli Resmî Gazete’de 
yay›mlanarak yürürlü¤e giren “4046 Say›l› 
Kanun Kapsam›nda Dan›flmanl›k Hizmetleri 
‹halelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere 
‹liflkin Yönetmelik”in baz› hükümleri 
afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmifltir. 
Buna göre, esaslar ve uygulanacak yöntem 

ile ilgili 7.2. maddesine 5. bent eklenmifl 
olup, idareye Baflkanl›k Onay› ile görevlen-
dirilecek kifli veya kifliler taraf›ndan gerekli 
araflt›rma yap›lmak suretiyle alan›nda 
uzmanlaflm›fl gerçek veya tüzel kiflilerden 
görüfl al›nmas› ve benzeri konularda 
do¤rudan dan›flmanl›k hizmeti almak üzere 
do¤rudan al›m sözleflmesi yap›lma hakk› 
tan›nm›flt›r. ‹haleye kat›lamayacak olanlar›n 
s›raland›¤› 8. maddesi 4734 say›l› Kamu 
‹hale Kanununun 11 inci maddesi 
kapsam›nda say›lanlar do¤rudan, dolayl› 
veya alt dan›flman olarak kendileri veya 
baflkalar› ad›na hiçbir flekilde ihalelere 
kat›lamazlar fleklinde de¤ifltirilmifltir. 

09.11.2005, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasas›n›n Baz› Maddelerinin 
De¤ifltirilmesi Hakk›nda Kanun 
Resmi Gazete’de yay›mland›.

7.11.1982 tarihli ve 2709 say›l› Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasas›n›n 130 uncu 
maddesinin sekizinci f›kras›nda yer alan 
“genel ve katma bütçelerin” ibaresi “merkezi 
yönetim bütçesinin” fleklinde, 160 ›nc› 
maddesinin birinci f›kras›nda yer alan “ge-
nel ve katma bütçeli dairelerin” ibaresi 
“merkezî yönetim bütçesi kapsam›ndaki 
kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlar›n›n” fleklinde, 162 nci maddesinin 
birinci f›kras›nda yer alan “genel ve katma 
bütçe tasar›lar›” ibaresi “merkezî yönetim 
bütçe tasar›s›” fleklinde ve 163 üncü mad-
desinde yer alan “genel ve katma bütçelerle” 
ibaresi “merkezî yönetim bütçesiyle” 
fleklinde de¤ifltirilmifltir.

15.11.2005, (352) s›ra numaral› 
VUK Genel Tebli¤i Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Uzlaflma komisyonlar›n›n uzlaflmaya konu 
olan tarhiyatlarla ilgili yetki s›n›rlar› yeniden 
belirlendi. Resmi Gazete’de yay›mlanan 
(352) s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebli¤i ile, ‹stanbul Vergi Dairesi 
Baflkanl›¤› bünyesinde faaliyet gösteren 
uzlaflma komisyonlar›, tutar› 900.000 
YTL’ye kadar; Ankara ve ‹zmir Vergi 
Dairesi Baflkanl›klar› bünyesinde faaliyet 
gösteren uzlaflma komisyonlar› da, tutar› 
750.000 YTL’ye kadar vergi, resim ve 
harçlara iliflkin uzlaflma ifllemlerinde yetkili 

olacaklar. Bu parasal s›n›rlar,vergi dairesi 
müdürlüklerinin bünyesinde faaliyet 
gösteren uzlaflma komisyonlar› için s›ras›yla, 
35.000 YTL ve 30.000 YTL olarak dikkate 
al›nacak. 

18.11.2005, (353) s›ra numaral› 
VUK Genel Tebli¤i Resmi 
Gazete'de yay›mland›.

Maliye Bakanl›¤›, VUK’nun Mükerrer 298 
inci maddesi hükmünün gere¤i olarak, 2005 
y›l›na iliflkin yeniden de¤erleme oran›n› 
% 9,8 olarak tespit ve ilan etti. Tebli¤de, 
bu oran›n 2005 y›l›na iliflkin son geçici 
vergilendirme dönemi hesaplamalar›nda da 
kullan›laca¤› belirtiliyor. 

18.11.2005, (1) seri numaral› Özel 
‹letiflim Vergisi Genel Tebli¤i 
Resmi Gazete’de yay›mland›. 

1999 y›l›nda ola¤anüstü koflullar›n bir gere¤i 
olarak geçici bir süre için ihdas edilen Özel 
‹letiflim Vergisinin uygulamas›, önce birer 
y›ll›k sürelerle uzat›lm›fl daha sonra da 5035 
say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile 2004 
y›l› bafl›ndan itibaren Gider Vergileri 
Kanunu’nun 39 uncu maddesine al›narak 
sürekli hale getirilmiflti. Maliye Bakanl›¤›, 
18.11.2005 tarihli Resmi Gazete’de 
yay›mlad›¤› 1 seri numaral› Özel ‹letiflim 
Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i ile, “Bu 
maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 
say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu hüküm-
lerinin uygulan›r” hükmünden hareketle, 
yak›n geçmiflte vergi matrah›n›n hesap-
lanmas› s›ras›nda gider olarak indirilip 
indirilemeyece¤i  ile ilgili olarak iki farkl› 
karar›na da konu olan Özel ‹letiflim 
Vergisinin indirimi, iadesi ve istisnalar› ile 
ilgili aç›klamalar yapt›.

11.2005
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S ‹ R K Ü L E R - ‹ N D E K S *

* Yukar›daki tablo, 09.09.2005-21.11.2005 tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf›n›zca daha kolay takibi amac›yla haz›rlanm›flt›r.

115	 09.09.2005

116	 12.09.2005

117	 16.09.2005

118	 16.09.2005

119	 28.09.2005

120	 03.10.2005

121	 03.10.2005

122	 04.10.2005

123	 10.10.2005

124	 10.10.2005

125	 14.10.2005

126	 17.10.2005

127	 20.10.2005

128	 24.10.2005

129	 24.10.2005

130	 25.10.2005

131	 31.10.2005

132	 15.11.2005

133	 21.11.2005

134	 21.11.2005

135	 21.11.2005

136	 21.11.2005

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n, ithalat hesaplar›n›n kapat›lmas› ve di¤er konularda çeflitli de¤ifliklikler içeren 2005-32/30 say›l› 
Tebli¤i, Resmi Gazete’de yay›mland›

Binalar›n 2006 y›l›nda Emlak Vergisi tarh›na esas al›nacak vergi de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lacak bina m2.normal 
inflaat maliyet bedelleri aç›kland›

Seminer duyurusu

Bankalar, sigorta flirketleri, tüketici finansman flirketleri, faktoring flirketleri ve arac› kurumlar›n da, ba¤l› olduklar› vergi 
dairelerine (B) formu vermeleri gerekiyor

Maliye Bakanl›¤›’nca haz›rlanan ve k›sa süre içinde yay›mlanmas› beklenen Sirküler tasla¤›nda (B) formlar›n›n verilmesi 
ile ilgili yeni aç›klamalar yer al›yor

Maliye Bakanl›¤›, yeniden de¤erleme oran›n› tespit ve ilan etti

‹flletmelerin aktiflerinde kay›tl› olan ve ‹MKB’de ifllem gören tahvil ve bonolar›n, 30.09.2005 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde 
esas al›nacak borsa rayiçleri aç›kland›

2005 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme döneminde de bilançolar üzerinde enflasyon düzeltmesi yap›lmayacak

Maliye Bakanl›¤›, akaryak›t pompalar›n›n ödeme kaydedici cihazlara ba¤lanmas› mecburiyeti ile ilgili yeni aç›klamalar 
yapt›

Elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu beyannamelerin Kanunla belirlenen  süreler içinde gönderilmemesi halinde 
uygulanacak cezalar 

2005 y›l›na iliflkin y›ll›k ve munzam aidatlar›n ikinci taksitlerinin, Ekim 2005 ay› sonuna kadar kay›tl› bulunulan oda ve 
borsalara ödenmesi gerekiyor

Maliye Bakanl›¤›, yay›mlad›¤› Sirküler ile, Özel ‹letiflim Vergisinin gelir veKurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas› 
s›ras›nda gider olarakindirilemeyece¤ini duyurdu

Anayasa Mahkemesi, Vergi Usul Kanunu’nun vergi ziya› cezas›n›n tutar›n›n hesaplanmas› ile ilgili hükmünü iptal etti

Kufl Gribinden zarar gören mükelleflerin baz› mükellefiyet ödevlerinin yerine getirilmesi Maliye Bakanl›¤›’nca iki ay süreyle 
ertelendi

Vergiden istisna edilen k›dem tazminat› tutar› ile di¤er baz› ödemelerin tutarlar›nda,Bütçe Kanunu Tasar›s› ile, Ocak 2006 
ay› bafl›ndan itibaren geçerli olmak üzere % 2,5 oran›nda art›fl öngörülüyor 

2006 y›l› bütçesi TBMM’ye sunuldu
Aç›klama( Sirküler No. 130) 

Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzat›ld›

Maliye Bakanl›¤›, 2005 y›l›na iliflkin yeniden de¤erleme oran›n› belirledi

Gerçek kiflilerce 2006 y›l›nda elde edilecek Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizgelirleri ve al›m sat›m kazançlar› için 
uygulanacak istisna tutar› belirlendi

Maliye Bakanl›¤›, Özel ‹letiflim Vergisinden istisna edilecek ifllemler ileverginin indirim ve iadesine iliflkin çeflitli aç›klamalar 
yapt›

‹flgücü hizmeti temininde % 90 oran›nda katma de¤er tevkifat› yap›lacak

2006 y›l›nda Veraset ve ‹ntikal Vergisi uygulamas›nda dikkate al›nacak istisnatutarlar› belirlendi
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Concerning Tax	 December 2005
PRACTICAL INFORMATION 

The upper limit for drawing up of retail sales slips or payment 
recording device voucher (as of 01.01.2005)	 480 YTL
Income Tax Withholding Applied on the progress payments 
paid to those performing multi-year construction and repair work	 %5
Income Tax levied on rental fees paid for places of business	 %22
Income tax withholding levied on leasing transactions within the 
framework of the Financial Leasing Act 	 %1
Income tax withholding levied on independent professional payments	 %22
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 3 months)	 %18
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 6 months)	 %16
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 1 year)	 %12
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a minimum maturity of 1 year)	 %7
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts (with a maximum maturity of 1 year)	 %24
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts (with a minimum maturity of 1 year)	 %18
Income tax withholding levied on interest income from government 
bonds and treasury bills (in TL or issued over foreign exchange)	 % 0
Income tax withholding levied on repo gains	 %22
The upper limit to be sought for the furniture, fittings and 
fixtures to be directly expense-recorded (as of 01.01.2005)	 480 YTL
The amount exempted from income tax in rental fees 
paid for housing (2004)	 2.000 YTL
Default interest	 %64
Disability allowance (year 2005, for 1st degree disabled)	 480 YTL
Disability allowance (year 2005, for 2nd degree disabled)	 240 YTL
Disability allowance (year 2005, for 3rd degree disabled)	 120 YTL

THE RATES OF REVALUATION APPLICABLE FOR THE LAST (3) YEARS
For the year 2004	 %11,2
For the Year 2003  	 %28,5
For the Year 2002  	 %59
Note: Taxpayers who apply special fiscal years, shall take as basis the rate corresponding to the calendar 
year on which the special fiscal year has begun. 

DISCOUNT AND INTEREST RATES APPLICABLE ON THE REDISCOUNT AND 
ADVANCE TRANSACTIONS 

Applicable Against Notes With Maturity of not more than (92) days 
(Published in the Official Gazette dated 25.05.2005)
Rate of Discount Applicable on Rediscount Transactions (Annual)	 28%
Rate of Discount Applicable on Advance Transactions	 30%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 30% rate will be taken as basis during the
rediscount of the notes payable and notes receivable through imputed discount method. 

DOMESTIC DAILY ALLOWANCES EXEMPTED FROM INCOME TAX
Gross Salary Total to be Paid as of 	 Daily Allowance Exempted
01.07.2005 (YTL)	 from Income Tax (YTL)	
915,95 and higher	 27,60
908,46- 915,94	 24
816,94- 908,45	 21,60
700,46- 816,93	 19,20
558,80- 700,45	 16,80
558,79 and lower   	 15,60

THE RATES OF DEFERMENT INTEREST AND DELAY SURCHARGES TO BE 
CALCULATED PURSUANT TO LAW 6183
Rates of Delay Interest (Period)	 Rate (%)
21.12.2000-30.03.2001	 3
31.03.2001-01.02.2002	 6
02.02.2002-11.11.2003 	 5
12.11.2003-03.03.2005                                                                   	 3
As of 04.03.2005                                                                    	 2,5
Rates of Delay Surcharge (Period)	 Rate (%)
02.12.2000-28.03.2001	 5
29.03.2001-30.01.2002	 10
31.01.2002-11.11.2003 	 7
12.11.2003-01.03.2005                                                                   	 4
As of 02.03.2005                                                                                   	  3

RATES OF INVESTMENT ALLOWANCE (FOR 2005)
Place of Investment	 Rate of Investment Allowance (%)
Investments in Normal Regions	 40
Investments in Sectors of Special Significance 	 100
Investments to be Realized in Regions of Priority in Development	 100
Investments to be Realized in Organized Industrial Zones 	 100
Investments Exceeding US$ 250 million	 200
* The rates shown in the above table are for the investment expenditures to be realized within the 
framework of the incentive certificates for which application has been submitted prior to 24.04.2003. 
The rate of discount of 40% will be applicable for all investment expenditures to be realized without the 
support of investment expenditures, disregarding the place and type of investment.

TEMPORARY TAX RATES (FOR 2005)
For Income Lax Liables 	 %20
For Corporation tax Liables      	 %30

CHILDREN ALLOWANCE TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX 
(As of 01.07.2005)

Children Allowance exempted from Income tax for 
each child, (0-6 ages)   	 20,80 YTL
Others	 10,40 YTL

MEAL ALLOWANCE EXEMPTED FROM INCOME TAX/DAILY        

As of 01.01.2005 (Excluding VAT) 	 7,50 YTL

STAMP DUTY RATES TO BE LEVIED OVER DOCUMENTS RELATING TO CERTAIN 
TRANSACTIONS (2005)

On Wages   	 0.6%
On Rent Contracts 	 0.15%
(over the rental fee to be determined according to the contract period)  	
Tender Awards   	 0.45%
Balance Sheets 	 14 YTL
Profit/Loss Statements 	 7 YTL
Annual Income Tax Returns 	 18 YTL
Annual Corporation tax Returns 	 24 YTL
Income Withholding Tax Returns 	 12 YTL

INCOME TAX TARIFF APPLICABLE ON  INCOME 
(for the year 2005) 

Income Brackets	 Tax Rate (%)

Up to YTL 6.600,	 20

For YTL 15.000: for  the first YTL 6.600, YTL 1.320, for above: 	 25

For YTL 30.000: for  the first YTL 15.000, YTL 3.420, for above: 	 30

For YTL 78.000: for  the first YTL 30.000, YTL 7.920, for above: 	 35

For more than YTL 78.000: for  the first YTL 78.000, YTL 24.720, for above:	 40
*  During the taxation of the wage income, the tax rates referred to above shall be applied through 
reduction by 5 points. 

PENALTIES OF NON-COMPLIANCE ENVISAGED FOR CERTAIN ACTS (year 2005)

Acts of Non-Compliance	 Penalty Total
Failure to Issue and to Receive invoices, expense 	 10%(of the amount required 

receipts, independent professional vouchers and 	 to be specified in the invoice)

producer’s receipts	 118 YTL 

Failure to Issue and to Receive invoices, expense receipts	
independent professional vouchers, producers’ receipts 
(for non-tax liables) 	 23,6 YTL
Failure to keep available or to display tax plates 	 118 YTL
Failure to comply with  the obligations concerning tax 
account number (for each transaction of non-compliance)	 140 YTL
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax account numbers 	 550 YTL
Failure to provide the  information requested by the authorities
(1st Class Merchants) 	 1180 YTL
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements 	 2700 YTL

MINIMUM WAGE TOTALS  (01.01.2005)

Gross Total		 488,70
SSK Premium 		 68,42
Unemployment Insurance Premium		 4,89
Income Tax Base 		 415,39
Income Tax		 62,31
Stamp Duty 		 2,93
Withholdings Total 		 138,55
Net Total 		 350,15

UPPER AND LOWER LIMITS TAKEN AS BASIS IN THE CALCULATION OF THE 
INSURANCE PREMIUM (year 2005)

Upper Limit  (As of 01.01.2005)	 3.176,70 YTL
Lower Limit  (As of 01.01.2005)	 488,70 YTL

UNEMPLOYMENT INSURANCE PREMIUM TOTALS  
(between 01.01.2005 - 31.12.2005)

From the Worker	 1%
From the Employer	 2%
Government Contribution	 1%

SEVERANCE INDEMNITY TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX  
As of 01.07.2004	 1.574.740.000.-
As of 01.01.2005	 1.648,90 YTL
As of 01.07.2005	 1.727,15 YTL

18
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Vergi Hakk›nda	 Aral›k 2005
Perakende Sat›fl Fifli veya Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli Düzenleme 
Üst S›n›r› (01.01.2005’den itibaren)		 480 YTL
Y›llara sari inflaat ve onarma ifllerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri 
üzerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj› 		 %  5
‹flyeri kira ödemelerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›	 % 22
Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki kiralama ifllemlerinden
yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›		 % 1
Serbest Meslek kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›	 % 22
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (3 aya kadar vadeli)		 %18
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (6 aya kadar vadeli)		 % 16
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›la kadar vadeli)		 % 12
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›ldan uzun vadeli)	 % 7
Döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›la kadar vadeli)		 % 24
Döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›l ve daha uzun vadeli)	 % 18
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (TL veya yabanc› para cinsinden ihraç edilmifl) 	 % 0
Repo kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi stopaj›	 % 22
Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r  
(01.01.2005’den itibaren) 		 480 YTL
Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2005)	 2.000  YTL
Temerrüt Faizi 		 % 64
Sakatl›k indirimi (2005 y›l›, 1.derece sakatlar)	 480 YTL
Sakatl›k indirimi (2005 y›l›, 2.derece sakatlar)	 240 YTL
Sakatl›k indirimi (2005 y›l›, 3.derece sakatlar)	 120 YTL

01.01.2005 tarihinden itibaren (KDV hariç)	 7,50 YTL

PRAT‹K B‹LG‹LER

SON (3) YILIN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
2004 Y›l› için		 % 11,2
2003 Y›l› için		 % 28,5
2002 Y›l› için		 % 59
Not: Özel hesap dönemine tabi olan mükllefler, de¤erleme ifllemlerinde, özel hesap döneminin bafllad›¤› 
takvim y›l›na ait oran› esas alacaklard›r.

REESKONT VE AVANS ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANACAK 
ISKONTO VE FA‹Z ORANLARI

Vadelerine En Çok (92) Gün Kalan Senetler Karfl›l›¤›nda Yap›lacak;
(25.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.)
Reeskont ‹fllemlerinde Uygulanacak ‹skonto Oran› (Y›ll›k)	 % 28
Avans ‹fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oran› (Y›ll›k)	 % 30
Not: 238 Seri No’lu VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle 
reeskontu iflleminde, 25.05.2005 tarihinden itibaren % 30 oran› esas al›nacakt›r.

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YURT ‹Ç‹ GÜNDEL‹K TUTARLARI
(01.07.2005 tarihinden itibaren)

Brüt 		 Gelir Vergisinden ‹stisna
Ayl›k Tutar›		 Gündelik Tutar› (YTL)
915,95 ve fazlas›		 27,60
908,46- 915,94		 24
816,94- 908,45		 21,60
700,46- 816,93		 19,20
558,80- 700,45		 16,80
558,79 ve daha afla¤›s›   		 15,60

6183 SAYILI YASAYA GÖRE HESAPLANACAK 
TEC‹L FA‹Z‹ VE GEC‹KME ZAMMI ORANLARI

Tecil Faizi Oranlar› (Dönem)		 Oran (%)
21.12.2000-30.03.2001		 3
31.03.2001-01.02.2002		 6
02.02.2002-11.11.2003		 5
12.11.2003-03.03.2005                                                                            	 3
04.03.2005’den itibaren                                                                             	 2,5
Gecikme Zamm› Oranlar› (Dönem)		 Oran (%)
02.12.2000-28.03.2001		 5
29.03.2001-30.01.2002		 10
31.01.2002-11.11.2003		 7
12.11.2003-01.03.2005		 4
02.03.2005’den itibaren		 3

YATIRIM ‹ND‹R‹M‹ ORANLARI (2005 YILI)
Yat›r›m Yeri		 Yat›r›m ‹ndirim Oran› (%)
Normal yörelerde yap›lacak yat›r›mlar		 40
Özel önem tafl›yan sektör yat›r›mlar›		 100
Kalk›nmada öncelikli yörelerde yap›lacak yat›r›mlar	 100
Organize sanayi bölgelerinde yap›lacak yat›r›mlar	 100
250 Milyon USD’n› aflan yat›r›mlar		 200
* Yukar›daki tabloda gösterilen oranlar, 24.04.2003 tarihinden önce müracaat edilmifl teflvik belgeleri 
kapsam›nda yap›lacak yat›r›m harcamalar› içindir. 24.04.2003 tarihinden sonra, teflvik belgesiz olarak 
yap›lacak tüm yat›r›m harcamalar› için, yat›r›m yerine, tutar›na ve türüne bak›lmaks›z›n %40 indirim 
oran› uygulanacakt›r.

GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI (2005 YILI)
Gelir Vergisi Mükelleflerinde 		 % 20
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 		 % 30

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA ED‹LM‹fi ÇOCUK YARDIMI TUTARI
(01.07.2005 tarihinden itibaren)

0-6 yafl grubunda her bir çocuk için		 20,80 YTL
Di¤erleri		 10,40 YTL

BAZI F‹‹LLER ‹Ç‹N ÖNGÖRÜLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(2005)

Usulsüzlük Fiilleri		 Ceza Tutar› (YTL)
Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, 	 faturada belirtilmesi gereken 

müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas›	  bedelin %10’u 		
(asgari 118 YTL)

Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu
verilmemesi ve al›nmamas› (vergi mükellefi olmayanlar için)	 23,6
Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 118
Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas›
(her bir ifllem için)		 140
Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 550
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. s›n›f tüccarlar)	 1180
Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve
esaslara uyulmamas›		 2700

ASGAR‹ ÜCRET (01.01.2005 tarihinden itibaren)

Ödemeler/Kesintiler	                                                  16 yafl›n›				
tamamlam›fl iflçiler

Brüt Tutar		 488,70
SSK Primi (%14)		 68,42
‹flsizlik Sigortas› Primi (%1)		 4,89
Gelir Vergisi Matrah› 		 415,39
Gelir Vergisi (%15)		 62,31
Damga Vergisi (Binde 6)		 2,93	
Kesintiler Toplam›		 138,55
Net Ödenecek Tutar		 350,15

S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS TAVAN VE TABAN KAZANÇ TUTARLARI 
(2005)

Tavan (01.01.2005 tarihinden itibaren)		 3.176,70 YTL
Taban (01.01.2005 tarihinden itibaren)		 488,70 YTL

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI PR‹M‹ ORANLARI (01.01.2005 -31.12.2005 tarihleri aras›nda)
‹flçiden		 % 1
‹flverenden		 % 2
Devlet Katk›s›		 % 1

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA KIDEM TAZM‹NATI TUTARLARI
01.07.2004 tarihinden itibaren		 1.574.740.000.-
01.01.2005 tarihinden itibaren		 1.648,90 YTL
01.07.2005 tarihinden itibaren		 1.727,15 YTL

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YEMEK YARDIMI TUTARI/GÜNLÜK (2005)

BAZI ‹fiLEMLERLE ‹LG‹L‹ KA⁄ITLAR ÜZER‹NDEN ALINACAK DAMGA VERG‹S‹ 
ORANLARI/TUTARLARI (2005)

Ücretlerde		 Binde 6
Kira Mukavelenamelerinde		 Binde 1,5
(mukavele süresine göre belirlenecek kira üzerinden)	
‹hale kararlar›		 Binde 4,5
Bilançolar		 14 YTL
Kar-zarar cetvelleri		 7 YTL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri		 18 YTL
Kurumlar vergisi beyannameleri		 24 YTL
Muhtasar beyannameler		 12 YTL

GEL‹RLERE UYGULANACAK GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹
(2005 y›l›)

Gelir Dilimi		 Vergi Oran›(%)

6.600 Yeni Türk Liras›na kadar 		 20

15.000 Yeni Türk Liras›n›n 
6.600 liras› için 1.320 lira, fazlas›		 25

30.000 Yeni Türk Liras›n›n 
15.000 liras› için 3.420 lira, fazlas›		 30

78.000 Yeni Türk Liras›n›n 
30.000 liras› için 7.920 lira, fazlas›		 35

78.000 Yeni Türk Liras›ndan 
fazlas›n›n 78.000 liras› için 24.720 lira, fazlas› 	 40
Not: Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukar›daki tarifede yer alan vergi oranlar› 5 puan indirilmek 
suretiyle uygulanacakt›r.


