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I. Girifl 

Bilindi¤i gibi, kooperatifler, Kooperatifler 
Kanunu'ndaki tan›m›ndan hareketle, tüzel 
kiflili¤i haiz olmak üzere ortaklar›n›n belirli 
ekonomik ç›karlar›n› ve özellikle meslek 
ve geçimlerine ait ihtiyaçlar›n› karfl›l›kl› 
yard›m, dayan›flma ve kefalet suretiyle 
sa¤lay›p korumak amac›yla gerçek ve kamu 
tüzel kiflileri ile özel idareler, belediyeler, 
köyler, cemiyetler ve dernekler taraf›ndan 
kurulan de¤iflir ortakl› ve de¤iflir sermayeli 
teflekküllerdir. Bugün, yar›s› faal olmak 
üzere say›lar› 80.000’e ulaflan kooperatifte, 
5 milyona yak›n say›da insan yukar›da 
belirtti¤imiz amaçlar› gerçeklefltirmeye 
çal›flmaktad›r.  

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da, 
önceki Kanunda oldu¤u gibi, kooperatifler, 
verginin mükelleflerinden biri olarak 
say›lm›fllard›r. Kuruluflunda ekonomik 
olmaktan çok sosyal bir amac›n hakim 
oldu¤u görülen kooperatiflerin kazançlar›-
n›n vergiye tabi tutulmas›n›n alt›nda yatan 
temel gerekçe, ekonomide haks›z rekabetin 
önlenmesidir. Üstelik kurumlar vergisinin 
mükellefi kabul edilen bu kooperatifler, 

sadece ülkemizde kurulmufl kooperatiflerle 
s›n›rl› da de¤ildir. Kanunun “Mükellefler” 
bafll›¤›n› tafl›yan 2 nci maddesinde, Koo-
peratifler Kanunu'na veya özel kanunlara 
göre kurulan kooperatiflerin yan›s›ra benzer 
nitelikteki yabanc› kooperatiflerin kazanç-
lar›n›n da kurumlar vergisine tabi oldu¤u 
hükme ba¤lanm›flt›r. Bu ba¤lamda, tüketim 
kooperatifleri, tafl›mac›l›k kooperatifleri, 
üretim kooperatifleri, kredi kooperatifleri, 
sat›fl kooperatifleri ve yap› kooperatifleri 
ile ayn› mahiyetteki yabanc› kooperatifler, 
kurumlar vergisinin  mükellefidirler. 

Bu yaz›m›zda, kooperatiflerin kurumlar 
vergisi karfl›s›ndaki durumunu ve muafiyet 
koflullar›n›, yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 
hükümleri ›fl›¤›nda ve önceki Kanunla 
karfl›laflt›rmal› olarak ele alaca¤›z. 

II. Yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu hükümleri ›fl›¤›nda 
kooperatifler 

II.1  Kurumlar Vergisinin mükellefi 
olan kooperatifler 

Yaz›m›z›n Girifl bölümünde de belirtti¤imiz 
gibi, Kanunkoyucu, kooperatifleri yeni 
Kanunda da kurumlar vergisinin mükellef-
lerinden biri olarak kabul etmifltir.  

Ancak, yeni Kanunun bu konu ile ilgili 
hükümlerinde baz› de¤ifliklikler söz konu-
sudur. Önceki Kanundan (31.12.2005 
tarihine kadar uygulanan 5422 say›l› 
Kurumlar Vergisi Kanunu) farkl› olarak, 
yeni Kanunda, kooperatifler, tek tek say›l-
may›p “1163 say›l› Kooperatifler Kanunu’na 
veya özel kanunlara göre kurulan 
kooperatifler ile benzer nitelikteki yabanc› 
kooperatifler” olarak tan›mlanm›flt›r.  

Maddenin Gerekçesinde de yabanc› bir 
kuruluflun kooperatif niteli¤inde olup 
olmad›¤›n›n Kooperatifler Kanununun ilgili 
hükümlerine göre de¤erlendirilece¤i 
belirtilmifltir.  

Yine ayn› Gerekçede, 1163 say›l› Kanuna 
göre kurulmayan ya da bir derne¤in iktisadi 
iflletmesi olmayan okul kooperatiflerinin 
vergileme kapsam› d›fl›nda tutulduklar› 
vurgulanm›flt›r.  

II.2  Kurumlar Vergisinden muaf 
tutulan kooperatifler 

Kanunkoyucu, bir taraftan yeni Kanunun 
daha ilk maddesinde kooperatifleri kurumlar 
vergisi mükellefi olarak belirlerken, di¤er 
taraftan da, bunlardan belirlenen koflullar› 
tafl›yanlar› kurumlar vergisinden muaf 
tutmufltur. 

Muafiyet kapsam›na giren koopreratiflerin 
belirlenmesi konusunda da önceki ve yeni 
Kanun aras›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. 
Daha aç›k ifade ile, önceki Kanunda, belir-
lenen koflullar› tafl›yan tüm kooperatifler 
hiç bir ayr›m gözetilmeksizin kurumlar 
vergisinden muaf tutulurken, yeni Kanunda 
tüketim ve tafl›mac›l›k koperatifleri bunun 
d›fl›nda b›rak›lm›fllard›r. Yani belirlenen 
koflullar› tafl›yor olsalar da tüketim ve 
tafl›mac›l›k koperatiflerinin kurumlar 
vergisinden muaf tutulmalar› söz konusu 
olamayacakt›r. 

Bu belirlemeyi yapt›ktan sonra muafiyet 
için gerekli olan koflullara geçebiliriz: 

Tüketim ve tafl›mac›l›k kooperatifleri d›fl›nda 
kalan kooperatiflerin kurumlar vergisi 
muafiyetinden yararlanabilmeleri için, ana 
sözleflmelerinde, 

1)	sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›, 
2)	idare meclisi baflkan ve üyelerine kazanç 	

üzerinden hisse verilmemesi, 
3)	ihtiyat akçelerinin ortaklara 			

da¤›t›lmamas›, ve, 
4)	münhas›ran ortaklar ile ifl görülmesine  

dair hükümler bulunmas› gerekmektedir. 
Kanunkoyucu bu koflullar›n ana sözleflmede 
bulunmas›n› da yeterli görmemifl madde 
metnine, kurumlar vergisi muafiyeti için bu 
koflullara fiilen uyulmas›n› da zorunlu k›lan 
bir hüküm eklemifltir. 

Görüldü¤ü gibi, yeni Kanunla belirlenen 
koflullar›n önceki Kanunda yer alan koflul-
lardan bir fark› bulunmaktad›r. O da koo-
peratiflerin üst birli¤e üyeli¤i ile ilgilidir. 
Daha aç›k ifadesi ile, önceki Kanunda, vergi 
muafiyeti için bu koflullar›n yan›s›ra bir de 
üst birli¤e üyelik koflulunun aranmas› hükme 
ba¤lanm›flt›r. Bu konuyla ilgili bir parantez 
içi hüküm 1998 y›l›nda yürürlü¤e giren 
4369 say›l› Kanunla, Kurumlar Vergisi
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Kanunu'nun 7 nci maddesine (17 numaral› 
bent) eklenmifltir. Ancak, yeni Kanunda bu 
koflula yer verilmemifltir.  

Yeni Kanunda bu koflulun madde metninden 
ç›kar›lm›fl olmas›na ra¤men, kurumlar 
vergisi muafiyeti için üst birli¤e üyelik gibi 
bir koflulun aran›p aranmayaca¤› konusu, 
Kooperatifler Kanununda yer alan konuyla 
do¤rudan ilgili bir hüküm dolay›s›yla, tar-
t›flmal›d›r. Daha aç›k bir ifade ile, Koope-
ratifler  Kanunu’nun 93 üncü maddesinin 
3 üncü f›kras›nda, “kooperatifler, kooperatif 
birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve 
Türkiye Millî Kooperatifler Birli¤i'nin 5422 
say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 199 
say›l› Kanunla de¤iflik 7 nci maddesinin 16 
nc› bendindeki esaslar dahilinde Kurumlar 
Vergisi muafl›¤›ndan faydalan›rlar” denil-
dikten sonra, yine ayn› maddenin 4 üncü 
f›kras›nda da kooperatifler, kooperatif 
birlikleri ve kooperatifler merkez birlik-
lerinin, faaliyete geçen üst kurulufllara 
girmedikleri takdirde, 93 üncü maddenin 
1 numaral› f›kras›n›n (b) bendi ile 2 nci 
f›kras› d›fl›ndaki f›kralar›nda yaz›l› muafl›k-
lardan yararlanamayacaklar› hükme 
ba¤lanm›flt›r.  

Yeni Kanunun Geçici 1inci maddesinde de, 
bir taraftan “Di¤er Kanunlarla 5422 say›l› 
Kanuna yap›lm›fl olan at›flar, ilgili oldu¤u 
maddeler itibar›yla bu Kanuna yap›lm›fl 
say›l›r” hükmüne yer verilerek söz konusu 
hükmün yeni Kurumlar Vergisi  Kanunu 
bak›m›ndan da geçerli olaca¤› ifade edi-
lirken, di¤er taraftan da yine ayn› maddenin 
9 numaral› f›kras›nda “Bu Kanunun 
yürürlü¤ünden önce kurumlar vergisine 
iliflkin olarak baflka kanunlarda yer alan 
muafiyet, istisna ve indirimler bak›-
m›ndan 35 inci madde hükmü uygu-
lanmaz” denilerek Kooperatifler Kanu-
nundaki hükmün, yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 35 inci maddesine konulan ve 
2007 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girecek olan 
“Di¤er kanunlardaki muafiyet, istisna ve 
indirimlere iliflkin hükümler, kurumlar 
vergisi bak›m›ndan geçersizdir” hükmün-
den etkilenmemesi sa¤lanm›flt›r. 

Kanunkoyucunun iradesi do¤rultusunda, 
Kurumlar Vergisi Kanunundan “üst birli¤e 
üye olma” koflulu madde metninden ç›kar›l-
m›flken, bir di¤er Kanunda yer alan bu 
koflulun aranmas›na devam edilecek midir? 

Bu soruya farkl› cevaplar verilebilir. Biz de 
bu noktada, uygulamac›lara yard›mc› 
olabilece¤i düflüncesi ile Dan›fltay Vergi 
Dava Daireleri Kurulu'nun konuyla ilgili 
11.12.1998 tarihli bir karar›n› buraya almay› 
uygun gördük. 

5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
7 nci maddesinde, kooperatiflerin vergi 
muafiyetinden yararlanabilmeleri için üst 
kurulufla üye olma zorunlulu¤u getirilmeden 
önceki döneme (1997 y›l›) iliflkin olarak 
al›nan bu Kararda, özetle, “Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 16 
numaral› bendinde, ana sözleflmelerinde; 
sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmas›, 
idare meclisi baflkan ve üyelerine kazanç 
üzerinden pay verilmemesi, ihtiyat 
akçelerinin ortaklara da¤›t›lmamas› ve 
münhas›ran ortaklarla ifl görülmesine 
iliflkin hükümler bulunan kooperatiflerin, 
kurumlar vergisinden muaf tutuldu¤u, 
ayr›ca, Kooperatifler Kanunu’nun 
“Muafiyetler” bafll›¤›n› tafl›yan 93’üncü 
maddesinde de kooperatifler, kooperatif 
birlikleri, kooperatif merkez birlikleri 
ve Türkiye Kooperatifler Birli¤inin, üst 
kurulufllara girmedikleri taktirde, 
Kurumlar Vergisi Kanununun an›lan 
muafiyet hükümlerinden yararlanama-
yacaklar›n›n kabul edildi¤inden söz 
edilerek, kurumlar vergisi muafiyetinden 
yararlan›lmas›n›, üst birli¤e girme 
kofluluna ba¤layan dördüncü f›kra 
hükmünün, kooperatifçili¤i güçlendirmek 
amac›yla metne eklendi¤i, Kooperatifler 
Kanunu’nda  kooperatiflerin, üst birli¤e 
üye olmalar›n›n zorunlu tutulmad›¤›, üst 
birli¤e üyeli¤in zorunlu bir koflul olma-
d›¤›, Kooperatifler Kanunu’nun 93 üncü 
maddesindeki hükümle kurumlar vergisi 
muafiyeti yönünden biçimsel bir koflul 
getirildi¤i, muafiyet için temel koflulun, 
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 
7’nci maddesinin 17’nc› bendinde yer 
alan flartlardan olufltu¤u anlafl›lm›flt›r. 
Esasen, sadece ortaklar› ile ifl gören, 
sermaye üzerinden kazanç da¤›tmayan, 
yönetim kurulu baflkan ve üyelerine 
kazanç üzerinden pay vermeyen, ihtiyat 
akçelerini ortaklar›na da¤›tmayan ve ana 
sözleflmesinde bunlara iliflkin kural 
bulunan kooperatifler, ortaklar›n› en k›sa 
ve en düflük maliyetle kurulufl amac›na 
ulaflt›rmay› hedefleyerek faaliyet göste-
receklerinden, vergilendirilebilir kurum 

kazanc› da elde edemeyeceklerdir. Bu 
durumda, Kurumlar Vergisi Kanununun 
7’nci maddesinin 16’nc› bendinde öngö-
rülen koflullar› ihlal etmeyen koope-
ratiflerin, salt faaliyete geçmifl üst 
kurulufllara üye olmad›klar› neden göste-
rilerek ve vergiye tabi kazanç elde 
ettikleri de saptanmaks›z›n kurumlar 
vergisi mükellefi say›lmalar›na olanak 
bulunmamaktad›r.

.... Kurumlar vergisi mükellefi olmayan 
kooperatiflerin net aktif vergisinin 
mükellefi olmalar› da söz konusu de¤il-
dir.” denilmifltir. 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 
kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf 
tutulmalar› ile ilgili hükümlerinin önceki 
Kanunda yer alan hükümlerden bir di¤er 
fark› da yap› kooperatifleri için yukar›da 
say›lanlara ilave olarak yeni koflullar 
belirlenmifl olmas›d›r. fiüphesiz ki, bu de¤i-
flikli¤in alt›nda, günümüzde kooperatif 
görüntüsü alt›nda yürütülen ticari faali-
yetlerin vergilendirme kapsam› d›fl›na 
ç›kar›lmas›n›n önlenmesi yatmaktad›r.  Daha 
aç›k bir ifade ile, günümüzde yap› 
kooperatifi ad› alt›nda faaliyet gösteren 
ancak, gerçekte “Yap-Sat ‹nflaat” faaliye-
tinde bulunarak haks›z rekabete ve vergi 
kayb›na yol açan ve kooperatifçilikten 
beklenen sosyal amaçlarla örtüflmeyecek 
flekilde faaliyet gösteren oluflumlar›n da 
vergilendirilmesi amaçlanm›flt›r. Bilindi¤i 
gibi günümüzde, gerçekte öyle olmad›klar› 
halde kooperatif ad› alt›nda örgütlenerek 
müflterilerini kooperatif üyesi gibi gösteren 
ve bu suretle kooperatiflere sa¤lanan 
kurumlar vergisi muafiyeti de dahil olmak 
üzere pek çok vergi avantaj›ndan yararla-
nan ticari iflletmeler epeyce bir yayg›n hale 
gelmiflti. 

Yeni düzenlemeler sonras›nda, kiflilerin 
karfl›l›kl› dayan›flma ve yard›mlaflma 
amac›yla bir araya gelerek konut ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak üzere kurmufl olduklar› 
yap› kooperatifleri flüphesiz ki  muafiyetten 
yararlanmaya devam edeceklerdir. 

Buna göre; yap› kooperatifleri, 2006 y›l› 
bafl›ndan itibaren, ana sözleflmelerinde 
sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›, 
yönetim kurulu baflkan ve üyelerine kazanç 
üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin
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ortaklara da¤›t›lmamas› ve sadece ortaklarla 
ifl görülmesine iliflkin hükümlerin bulunma-
s›n›n yan›s›ra kuruluflundan inflaat›n bitim 
tarihine kadar yönetim ve denetim kurul-
lar›nda, söz konusu inflaat ifllerini k›smen 
veya tamamen üstlenen gerçek kiflilerle 
tüzel kifli temsilcilerine veya Kanunun 13 
üncü maddesine göre bunlarla iliflkili oldu¤u 
kabul edilen kiflilere veya yukar›da say›lan-
larla iflçi ve iflveren iliflkisi içinde bulunan-
lara yer verilmemesi ve yap› ruhsat› ile arsa 
tapusunun kooperatif tüzel kiflili¤i ad›na 
tescil ettirilmifl olmas› koflullar›n› da sa¤la-
yacaklard›r. Görüldü¤ü gibi, Kanunkoyucu, 
sadece yap› kooperatiflerine ifl yapan 
müteahhitlerin de¤il onlarla iliflkisi bulunan 
kiflilerin de kooperatiflerin yönetim ve 
denetim kurullar›nda görev almalar›n› 
yasaklam›fl bulunmaktad›r. 

Bu kapsama giren iliflkili kiflilerin kimler 
oldu¤una da Yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yer 
verilmifltir. An›lan maddede, iliflkili kifli, 
kurumlar›n kendi ortaklar›, kurumlar›n veya 
ortaklar›n›n ilgili bulundu¤u gerçek kifli 
veya kurum ile idaresi, denetimi veya ser-
mayesi bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› 
olarak ba¤l› bulundu¤u ya da nüfuzu alt›nda 
bulundurdu¤u gerçek kifli veya kurumlar, 
ortaklar›n eflleri, ortaklar›n veya efllerinin 
üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil 
yansoy h›s›mlar› ve kay›n h›s›mlar› olarak 
tan›mlanm›flt›r.

Daha önce oldu¤u gibi, bundan sonra da, 
yap› kooperatiflerinin, sahip olduklar› gay-
rimenkulleri, ortak olmayanlara satmalar› 
halinde, bu kooperatiflerin ana sözleflme-
lerinde sadece ortaklarla ifl görülece¤ine 
iliflkin hükümler bulunsa bile, fiiliyatta 
“münhas›ran ortaklarla ifl görme” koflu-
lunu ihlal etmifl olacaklar›ndan kurumlar 
vergisi muafiyetinden yararlanma haklar›n› 
kaybedecekler ve bu sat›fl nedeniyle elde 
ettikleri kazançlar için y›ll›k kurumlar vergisi 
beyannamesi verecek ve vergi ödeye-
ceklerdir. 

Ancak, yap› kooperatiflerinin arsalar›n› kat 
karfl›l›¤› müteahhide vermek suretiyle ko-
nut ve ifl yeri infla ettirmeleri durumunda, 
her bir hisse için bir ifl yeri veya konut elde 
edilmifl olmas› kofluluyla, bu ifllem ortak 
d›fl› ifllem say›lmayacak ve kooperatif mua-
fiyet koflullar›n› kaybetmifl say›lmayacakt›r.

 Kanunkoyucu, vergi muafiyetinin zaman 
zaman suistimal edilmesi ve sonuçta vergi 
kay›plar›na yol aç›lmas› sebebiyle, özellikle 
yap› kooperatifleri için getirdi¤i ve yukar›da 
özetledi¤imiz ilave koflullar›n 2006 y›l› 
öncesinde kurulmufl yap› kooperatiflerine 
uygulanmas›nda bir geçifl dönemi tan›m›fl, 
KVK'na koydu¤u Geçici 1 inci madde hük-
mü ile bu durumda olan yap› kooperatif-
lerinin durumlar›n› yeni koflullara uygun 
hale getirebilmeleri için 31.12.2006 tarihine 
kadar süre tan›m›flt›r. Kooepratifler bu süre 
içinde, e¤er varsa, yönetim ve denetim 
kurullar›ndan, inflaat ifllerini k›smen veya 
tamamen üstlenen gerçek kiflilerle tüzel 
kiflilerin temsilcilerini veya Kanunun 13 
üncü maddesine göre bunlarla iliflkili oldu¤u 
kabul edilen kiflileri veya yukar›da say›-
lanlarla iflçi ve iflveren iliflkisi içinde bulun-
du¤u kiflileri ç›karacaklar; e¤er de¤ilse, yap› 
ruhsat›n› ve arsa tapusunu kooperatif tüzel 
kiflili¤i ad›na tescil ettireceklerdir. 

Ayn› maddede, bu süre içinde yeni belir-
lenen koflullara uygun hale getirilmeyen 
kooperatiflerin muafiyetinin 01.01.2006 
tarihi itibar›yla sona ermifl say›laca¤› hükme 
ba¤lanm›flt›r. Bu da kooperatifler yönünden 
önemli bir noktad›r. 31.12.2006 tarihine 
kadar gerekli koflullar› sa¤layamayan ve 
muafiyetlerini kaybeden yap› kooperatifleri, 
2007 y›l›ndan itibaren de¤il, 2006 y›l›ndan 
itibaren kurumlar vergisi mükellefi say›la-
caklar ve Nisan 2007 ay›nda bu y›la iliflkin 
kurumlar vergisi beyannamesini verecek-
lerdir.
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YEN‹ KURUMLAR 
VERG‹S‹ KANUNU 
HÜKÜMLER‹ 
IfiI⁄INDA “KONTROL 
ED‹LEN YABANCI 
KURUM KAZANCI” 
KAVRAMI

Serdar ALTAY

“Kontrol Edilen Yabanc› Kurum Kazanc›” 
kavram›, ilk kez, 5520 Say›l› yeni Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 inci maddesi ile vergi 
sistemimize girmifltir. Baz› ülkelerin di¤er 
ülkeler aleyhine fon ve yat›r›mlar› kendi 
ülkelerine çekmek için vergi erteleme olana¤› 
getiren ve zararl› vergi rekabetine yol açan 
uygulamalar›ndan korunmay› öngören bu 
düzenleme ile yat›r›mlar›n› yurt d›fl›nda düflük 
vergi oranl› ülkelere ifltirakler vas›tas›yla 
yönlendiren mükelleflerin belli flartlar 
dâhilinde buradan elde ettikleri gelirlerinin 
Türkiye’ye aktar›lmas› beklenilmeksizin 
vergilendirilmesi amaçlanmaktad›r.

Bu yaz›m›zda, kontrol edilen yabanc› kurum 
kazançlar›n›n Türkiye’de vergiye tabi tutula-
bilmesi için gereken flartlar hakk›nda bilgi 
verildikten sonra, uygulamaya iliflkin di¤er 
hususlar hakk›nda da k›saca aç›klamalarda 
bulunmaya çal›flaca¤›z.

Türkiye’de Vergileme Hakk› 
Getiren fiartlar

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7 nci 
maddesi ile düzenlenen “Kontrol Edilen 
Yabanc› Kurum (CFC) Kazançlar›” uygu-
lamas›, “vergi cenneti” denilen vergiden tama-
men ya da büyük ölçüde ar›nd›r›lm›fl ülkeler 
ile düflük vergi oranl› ülkelerde afla¤›da 
belirtilen flartlar› tafl›yan ifltirakleri olan tam 
mükellef kurumlar› ilgilendirmektedir. Kanun 

maddesinde belirtilen söz konusu flartlar flöyle 
say›labilmektedir.

• Do¤rudan veya dolayl› olarak, ayr› ayr› ya 
da birlikte yurt d›fl›nda kurulmufl olan 
ifltiraklerin sermayesine, kar pay› veya oy 
kullanma hakk›na en az %50 oran›nda sahip 
olmak,
• ‹fltirakin toplam gayrisafi has›lat›n›n %25 
veya fazlas›n›n faaliyet ile orant›l› sermaye 
organizasyon ve eleman istihdam› suretiyle 
yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek 
faaliyeti d›fl›ndaki faiz, kar pay›, kira, lisans 
ücreti menkul k›ymet sat›fl geliri gibi pasif 
nitelikli gelirlerden oluflmas›,
• Yurt d›fl›ndaki ifltirakin bilanço kar› üzerinden 
%10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›,
• Yurt d›fl›nda bulunan ifltirakin y›ll›k gayrisafi 
has›lat›n›n 100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› 
paray› geçmesi,

Yukar›da belirtilen flartlar›n bir arada gerçek-
leflmesi durumunda yurt d›fl› ifltiraklerin karlar› 
Türkiye’deki flirkete da¤›t›lmasa bile Türki-
ye’deki flirketin vergi matrah›na eklenmek 
suretiyle Türkiye’de vergilenmektedir. Konu-
nun daha net alg›lanabilmesi için söz konusu 
flartlar›n s›rayla izah edilmesinde fayda vard›r.

a. Asgari %50 ‹fltirak Oran› fiart›
Kanun hükmünde aç›kça belirtildi¤i üzere, 
di¤er flartlar›n yan›nda, tam mükellef kurum-
lar›n söz konusu yabanc› ülkedeki kurumlara 
%50 veya üzerinde bir oranda ifltirak etmesi 
durumunda, bahis konusu yabanc› kurum 
üzerinde kontrol unsurunun varl›¤› kabul 
edilmektedir. Burada belirtilen %50 asgari 
ifltirak oran›n›n do¤rudan olmas› flart de¤ildir. 
Do¤rudan ifltirak oran›n›n %50’nin alt›nda 
olmas› durumunda dahi, dolayl› ifltirak oran› 
ile birlikte toplam ifltirak pay›n›n %50’nin 
üzerinde olmas› durumunda, kontrol unsu-
runun varl›¤›ndan söz edilmesi mümkün 
bulunmaktad›r.

Örne¤in, Türkiye’de kurulu bir tam mükellef 
anonim flirketi A’n›n, X ülkesinde kurulu bir 
B flirketine %20 oran›nda ifltirak etti¤i düflünül-
dü¤ünde kontrol unsurunun olmad›¤› düflü-
nülecektir. Ancak, Söz konusu A fiirketi’nin 
yurt d›fl›nda mukim bir C flirketine %70 
oran›nda ifltirak etmesi ve yine bu C flirketinin 
X ülkesinde kurulu ayn› B flirketine %80 
oran›nda ifltirak etmesi durumunda, dolayl› 
ifltirak oran› %50’nin (%56) üzerinde olacakt›r.

Bu durumda kontrol unsurunun oldu¤u 
varsay›lacak ve do¤rudan ifltirak oran› %20 
olsa bile flart gerçekleflmifl olacakt›r.

Öte yandan, kanun maddesinde belirtilen 
ifadeye bak›ld›¤›nda, do¤rudan ya da dolayl› 
ifltirak fleklinin yan› s›ra, “ayr› ayr› ya da 
birlikte” ifltirak fleklinden de bahsedilmektedir. 
Buna göre; tam mükellef flirketlerin yurt 
d›fl›nda kurulu bir flirkete tek bafl›na %50’den 
daha düflük bir oranda ifltirak etmesinin yan›n-
da, Türkiye’de kurulu bir baflka flirket veya 
gerçek kifli ile birlikte toplamda %50’den 
yüksek bir oranda ifltirak edilmesi durumunda 
da yine kontrol unsurundan bahsedilebilecektir.

Örne¤in, bu defa Türkiye’de kurulu A flirke-
tinin, yurt d›fl›nda kurulu B flirketine %20 
oran›nda ifltirak etmesinin yan›nda, ayn› B 
fiirketine Türkiye’de kurulu D flirketinin de 
%40 oran›nda ifltirak etti¤i durumda, toplam 
ifltirak oran›n›n %60 olmas› nedeniyle kontrol 
unsurundan söz edilebilecektir. Bu durumda, 
kontrol edilen yabanc› kurumun elde etti¤i 
kazanç, her bir tam mükellef kurumun kendi 
ifltiraki oran›nda kendi vergi matrahlar›na dahil 
edilmesi gerekecektir.

b. Pasif Nitelikli Gelir fiart›
Kontrol edilen yabanc› kurum kazanc›n›n 
Türkiye’deki tam mükellef orta¤›na kar 
da¤›t›m› yap›lmaks›z›n Türkiye’de vergilene-
bilmesi için gereken flartlardan ikincisi ise 
kontrol edilen ifltirakin gayrisafi has›lat›n›n 
%25 veya fazlas›n›n faaliyet ile orant›l› 
sermaye, organizasyon ve eleman istihdam› 
suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest 
meslek faaliyeti d›fl›ndaki faiz, kar pay›, kira,

A R A L I K  2 0 0 6 5

%20

%70 %80

CFCBA

C

%20

%40

CFC

A

D

B



lisans ücreti, menkul k›ymet sat›fl geliri gibi 
pasif gelirlerden oluflmas›d›r. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, pasif 
gelir olarak tabir edilen ve kanunda say›lan 
gelir türleri d›fl›nda her türlü ticaret faaliyetinin 
aktif gelir say›lmayaca¤›n›n vurgulanmas›d›r. 
Dikkat edilirse kanun hükmünde, “faaliyet 
ile orant›l› sermaye, organizasyon ve eleman 
istihdam› suretiyle yürütülen ticari, zirai 
veya serbest meslek faaliyeti” ifadesine yer 
verilmektedir. Bu ifadeden, faaliyetin gerek-
tirdi¤i büyüklükte sermaye, organizasyon ve 
eleman istihdam› yap›lmadan ve sadece kar›n 
düflük vergili ülkede b›rak›lmas› amac›yla 
yap›land›r›lan bir al›m-sat›m faaliyetinin de 
aktif gelir olarak dikkate al›namayaca¤› 
anlafl›lmaktad›r.

c. Kontrol Edilen Yabanc› Kurumun 
Vergi Yükünün %10’dan Daha Az 
Olmas› fiart›.
5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
kontrol edilen yabanc› kurum kazanc› hük-
münü düzenleyen 7. maddesinin b f›kras›nda; 
kazanc›n Türkiye’ye aktar›lmaks›z›n vergile-
nebilmesi için gereken flartlardan üçüncüsü 
olarak, yurt d›fl›ndaki ifltirakin ticari bilanço 
kar› üzerinden %10’dan az oranda gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
tafl›mas› gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Kanunda belirtilen azami %10 vergi yükünden 
efektif vergi yükü anlafl›lmas› gerekmektedir. 
Bir baflka deyiflle; kontrol edilen yabanc› 
kurumun mukim oldu¤u ülkedeki yasal 
mevzuat gere¤i toplam vergi oran›n›n %10’un 
üzerinde olmas› durumunda dahi, ilgili ülke 
mevzuat› gere¤ince çeflitli istisna ve indirim 
gibi uygulamalar nedeniyle kazanç üzerinden 
hesaplanan verginin vergi öncesi kazanç 
tutar›na olan oran›n›n %10’dan az olmas› 
durumunda vergi yükü flart›n›n gerçekleflece¤i 
anlafl›lmaktad›r.

Esas itibariyle vergi yükünün hesaplanmas› 
afla¤›daki flekilde olacakt›r.

TVY 	 = Toplam Vergi Yükü,
TV  	 = Gelir Üzerinden Tahakkuk Eden 
                   Toplam Vergiler,
DKK	 = Da¤›t›labilir Kurum Kazanc›, ise 

bu durumda;	

       TV
TVY  = -----------------	

 DKK + TV

olarak hesaplanacakt›r. 

Da¤›t›labilir kazanç ifadesinden,  yurt d›fl› 
ifltirakin ticari bilanço kar›ndan, tahakkuk eden 
vergilerin düflülmesi suretiyle bulunacak tutar 
anlafl›lmas› gerekmektedir. ‹fltirak eden firma-
n›n ilgili ülke mevzuat›na göre ay›rm›fl oldu¤u 
yasal yedekler var ise, bu yedeklerin de da¤›t›-
labilir kazanç olarak dikkate al›nmas› 
gerekmektedir.

d. ‹fltirakin Y›ll›k Gayrisafi Has›lat›n›n 
100.000 YTL Karfl›l›¤› Yabanc› Paray› 
Geçmesi fiart›
Kontrol edilen yabanc› kurum kazançlar›n›n 
Türkiye’ye temettü yolu ile aktar›lmaks›z›n 
ifltirak eden tam mükellef kurum nezdinde 
kurumlar vergisine tabi olabilmesi için gere-
ken flartlardan sonuncusu ise yurt d›fl›nda 
kurulu ifltirakin ilgili y›ldaki toplam gayrisafi 
has›lat›n›n 100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› 
paray› geçmesidir.

Söz konusu 100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› 
paran›n hesaplanmas› ile ilgili kanun gerek-
çesinde yap›lan aç›klamaya göre; yurt d›fl› 
ifltirakin kazanc›n›n, Türkiye’deki flirketin 
hesaplar›na dahil edilmesi s›ras›nda, ifltirakin 
hesap döneminin son gününde geçerli olan 
T.C. Merkez Bankas› Döviz Al›fl Kuru dikkate 
al›narak YTL’ye çevrilmesi gerekmektedir.

Kontrol edilen yabanc› kurum kazançlar›n›n, 
Türkiye’deki tam mükellef kurum orta¤a 
da¤›t›lmaks›z›n Türkiye’de vergilenebilmesi 
için gereken flartlar ana hatlar›yla yukar›da 
özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Söz konusu müesse-
senin uygulamas›na iliflkin di¤er esaslara ise 
bafll›klar halinde afla¤›da yer verilmifltir.

Türkiye’de Vergileme Yap›lacak 
Dönem

5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7 
inci maddesinde, yukar›daki flartlar›n gerçek-
leflmesi durumunda yurt d›fl›nda kurulu iflti-
rakin elde etmifl oldu¤u kar›n yurt d›fl› ifltirakin 
hesap döneminin kapand›¤› ay› içeren hesap 
dönemi itibariyle tam mükellef kurumlar›n 
kurumlar vergisi matrah›na hisseleri oran›nda 
dahil edilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu 
durumda; yurt d›fl› ifltirakin ve Türkiye’de bu 
kuruma ifltirak eden kurumlar vergisi mükel-
lefinin vergilemeye iliflkin hesap dönemlerinin 
takvim y›l› olmas› durumunda, örne¤in Aral›k 
2006 tarihi itibariyle, yurt d›fl› ifltirakin 2006 
y›l›na iliflkin kazanc›n›n Türkiye’deki kurumun 
vergi matrah›na ilave edilmesi ve Nisan 2007 
döneminde beyan edilmesi gerekmektedir. 

Geçici Vergi dönemleri aç›s›ndan durum 
de¤erlendirildi¤inde, yukar›daki örnekteki gibi 
Aral›k 2006 tarihi itibariyle yurt d›fl› ifltirakin 
kazanc›n›n Türkiye’deki kurumlar vergisi 
mükellefinin kazanc›na dahil edilmesi, söz 
konusu kazanc›n Türkiye’deki kurumun dör-
düncü geçici vergi dönemine iliflkin beyanna-
mede de beyan edilece¤i anlam›na gelmektedir. 

‹fltirak Oran›n›n Y›l ‹çerisinde 
De¤ifliklik Göstermesi Durumu

Konunun düzenlendi¤i kurumlar vergisi 
kanununun 7 inci maddesinde; kontrol oran›n›n 
tespitinde, ilgili hesap dönemi içinde herhangi 
bir tarihte sahip olunan en yüksek oran›n 
dikkate al›naca¤› belirtilmifltir. Bununla bera-
ber, yurt d›fl›nda kurulmufl olan ifltirakin elde 
etti¤i kar›n, yurt d›fl› ifltirakin hesap döneminin 
kapand›¤› ay› içeren hesap dönemi itibariyle 
tam mükellef kurumlar›n, kurumlar vergisi 
matrah›na hisseleri oran›nda dahil edilece¤i 
hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hükümlere göre, 
yabanc› ifltirake hesap döneminin sonunda 
hangi oranda ifltirak edilmifl ise, kazanc›n o 
oranda tam mükellef kurumun matrah›na dahil 
edilmesi gerekmektedir. Sene içerisindeki en 
yüksek ifltirak oran› ise kontrol unsuru flart›n›n 
gerçekleflip gerçekleflmedi¤inin tespitinde 
dikkate al›nmal›d›r. Aksi bir durum, ifltirak 
oran›na isabet eden kazançtan daha yüksek 
bir tutarda kazanc›n Türkiye’de vergilen-
dirilmesi anlam›na gelecektir.

Ancak konu ile ilgili kanun gerekçesinde, 
“….Türkiye’de vergiye tabi tutulacak 
kazanç, hesap döneminin son günü itibariyle 
hesaplanan kontrol oran› de¤il, ilgili hesap 
dönemi içinde sahip olunan en yüksek kont-
rol oran› esas al›narak hesaplanacakt›r….” 
ifadesi ile vergilenecek kazanc›n tutar›n›n y›l 
içerisindeki en yüksek hisse oran›na göre tespit 
edilece¤i belirtilmifltir. Bu nedenle, bu konunun 
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan aç›kl›¤a kavufltu-
rulmas›nda fayda olaca¤› düflüncesindeyiz.

Vergilendirme Döneminin 
Sonuna Gelmeden Hisselerin 
Elden Ç›kar›lmas› Durumu

Yukar›daki bölümde de ifade etti¤imiz üzere, 
kontrol edilen yabanc› kurum kazanc›n›n 
Türkiye’de vergilendirilebilmesi için gereken 
flartlar›n bafl›nda asgari %50 oran›nda bir 
ifltirak oran›n›n varl›¤› gerekmektedir. Ancak, 
söz konusu ifltirak oran›n›n vergilendirme 
dönemi sonunda %50’den afla¤› olmas›n›n,
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söz konusu kazanc›n Türkiye’de vergilen-
memesi için yeterli olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. 
Zira, kanunda y›l içinde en yüksek ifltirak 
oran›n›n kontrol oran›n›n (asgari %50 oran›) 
tespitinde dikkate al›naca¤› ifade edilmektedir. 
Ancak, kanun gerekçesinde, e¤er dönem 
sonuna gelmeden muvazaa olmaks›z›n 
hisselerin tamamen elden ç›kar›lmas› söz 
konusu ise sene içerisinde %50’den daha fazla 
ifltirak oran› olmufl olsa dahi vergileme flart›n›n 
gerçekleflmemifl olaca¤› ifade edilmifltir. 
Burada bahsedilen muvazaal› ifllemden; 
hisselerin dönem sonundan önce elden ç›ka-
r›lmas› ve vergilendirme döneminden sonra 
tekrar hisselerin sat›n al›nmas› gibi tamamen 
vergi ödemekten kaç›nmaya yönelik ifllemler 
anlafl›lmal›d›r.

Yurt D›fl›nda Ödenen Vergiler

Kontrol edilen yurt d›fl› ifltiraklerin Türkiye’de 
vergiye tabi tutulacak karlar›n›n vergi öncesi 
kurum kazançlar› olaca¤› ilgili kanun gerek-
çesinde de belirtilmifltir. Bir baflka deyiflle 
Türkiye’de kurumlar vergisi matrah›na ilave 
edilecek kazanç, yurt d›fl› ifltirakin hesap 
dönemi sonu itibariyle gelir tablosunda yer 
alan vergi öncesi kurum kazanc› olacakt›r. Bu 
durumda, çifte vergilemenin önlenmesi ama-
c›yla yurt d›fl› ifltirakin kazanc› üzerinden yurt 
d›fl›nda ödemifl oldu¤u vergiler, Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 33 üncü maddesinde 
düzenlenen “yurt d›fl›nda ödenen vergilerin 
mahsubu”na iliflkin hükümlere göre Türkiye’de 
hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Kazanc›n Daha Sonra ‹fltirakler 
Taraf›ndan Kar Da¤›t›m›na 
Konu Edilmesi

Kurumlar› Vergisi Kanunu’nun 7 inci madde-
sinin son f›kras›nda, bu madde hükümlerine 
göre Türkiye’de vergilenmifl olan kazanc›n, 
yurt d›fl›ndaki ifltirak taraf›ndan daha sonradan 
kar da¤›t›m›na konu edilmesi durumunda, elde 
edilen kar paylar›n›n sadece vergilenmemifl 
k›s›mlar›n›n Türkiye’de kurumlar vergisine 
tabi olaca¤› belirtilmifltir. Bu hükmün amac›; 
daha önce kontrol edilen yabanc› kurum 
kazanc› hükümleri do¤rultusunda vergilenmifl 
olan kazanc›n, daha sonraki bir tarihte fiilen 
da¤›t›ma konu edilmesi durumunda mükerrer 
bir vergilemenin önlenmesidir. Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki döneme ait olan 
kazançlar›n veya kontrol edilen yabanc› kurum 
kazançlar› uygulamas›n›n tüm flartlar›n›n 
gerçekleflmemesi nedeniyle uygulanmad›¤› 
dönemlere ait olan kazançlar›n daha sonradan 

da¤›t›ma konu edilmesi durumunda ise bu 
kazançlar›n Türkiye’de da¤›t›ld›¤› dönemde 
vergiye tabi olaca¤› belirtilmifltir.

‹fltirak Edilen Kurumun Mukim 
Oldu¤u Ülke ile Türkiye 
Aras›nda ‹mzalanm›fl Çifte 
Vergilemeyi Önleme Anlaflmas› 
Bulunmas›

Kontrol edilen yabanc› kurum kazançlar›n› 
düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7 
inci maddesinde, uygulama aç›s›ndan ifltira-
kin bulundu¤u ülke ile Türkiye aras›nda 
imzalanm›fl çifte vergilemeyi önleme anlafl-
mas›n›n bulunup bulunmamas› ile ilgili bir 
ayr›m yap›lmam›flt›r. Bir baflka deyiflle; 
yabanc› ifltirakin bulundu¤u ülke ile çifte ver-
gilemeyi önleme anlaflmas› olup olmamas› 
kanun uygulamas› aç›s›ndan durumu de¤ifl-
tirmemektedir. 

Ancak, Türkiye’nin taraf oldu¤u anlaflmalar›n 
baz›lar›nda (örne¤in Hollanda ve Belçika gibi), 
Türkiye’de kurulu tam mükellef kurumlar›n 
söz konusu ülkelerdeki ifltiraklerinden elde 
edecek olduklar› temettü gelirlerinin Türki-
ye’de kurumlar vergisinden istisna oldu¤u 
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Yani bu ülkelerdeki 
ifltirakler Türkiye’deki ortaklar›na kar da¤›t›m› 
yapsalar bile bu kazanç Türkiye’de vergilen-
dirilmeyecektir. Bu nedenle, bu ülkelerdeki 
ifltirakler için kontrol edilen yabanc› kurum 
hükümlerinin uygulanmayaca¤› kanaatindeyiz.
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Dünya’dan Vergi 
Haberleri

Aras UYGUR

Macaristan: Maliye Bakanl›¤› 
Çal›flan› Vergi Planlar›n› ‹ffla Etti¤i 
‹çin ‹stifa Etti 

Macaristan Maliye Bakanl›¤› Genel Sekreteri 
Tamas Katona, hükümetin uygulamaya 
geçirmeyi düflündü¤ü yeni bir gayrimenkul 
vergisini önceden iffla etti¤i gerekçesiyle istifa 
etti. 12 Ekim tarihinde Macaristan ‹flverenler 
ve Sanayiciler Konfederasyonu toplant›s›nda 
konuflma yapan Katona, konuflmas› s›ras›nda 
hükümetin ederi 9,5 milyon HUF (yaklafl›k 
35,700 avro) üzerinde ki gayrimenkuller için 
yeni bir vergi getirmeyi arzulad›¤›n› aç›klad›. 
Aç›klaman›n ard›ndan Baflbakan Ferenc 
Gyurcsany, halen görüflülen bir konunun bir 
devlet görevlisi taraf›ndan bas›na duyurul-
mas›n›n son derece yak›fl›ks›z oldu¤unu ve bu 
durumu esefle k›nad›¤›n› belirtti. 

Bilindi¤i üzere Macaristan özellikle son 
aylarda, hükümete karfl› yap›lan gösteriler ile 
kamuoyunda Baflbakana karfl› duyulan güven 
yoklu¤u ile çalkalan›yor. Avrupa Birli¤i üyesi 
olmas›na ra¤men ekonomisi tam olarak ray›na 
oturmayan Macaristan’da iflsizlik ise büyük 
bir sorun. Ekonomik sorunlar›n çözülmesi için 
kapsaml› bir vergi reformunun gerekli oldu-
¤unu belirten uzmanlar, a¤›r vergi yüklerinin 
ise kamuoyunda ki tepkileri artt›raca¤›n› 
belirttiler. 

Güney Afrika: 2010 Dünya Kupas› 
‹çin Vergi Mevzuat›nda 
De¤iflikliklere Gidiliyor 

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2010 y›l›nda 
Güney Afrika’da gerçekleflecek F‹FA Dünya 
Futbol fiampiyonas› için vergi mevzuat›nda 
yeni düzenlemelere gidiyor. Mevzuattaki 
de¤ifliklikler ile turnuva boyunca vergiden 
muaf çeflitli alanlar oluflturulabilece¤i gibi, 
birtak›m vergi oranlar› yeniden düzenlenecek. 

Yap›lan düzenlemelere göre, turnuva ile ilgili 
olan mal ve hizmet sat›fllar› gelir vergisi ve 
KDV’den muaf olacak, ayr›ca F‹FA ve 
F‹FA’ya yard›m eden kurulufllara iliflkin 
ödemelerde tevkifat yap›lmayacakt›r. Yine 
turnuva ile ilgili mal ve hizmet sat›fllar›nda ki 
KDV oranlar›n›n düflürülmesi de planlan›yor. 

Güney Afrika Cumhuriyeti Spor Bakan› 
Mukawe yapt›¤› aç›klamada, 2006 Almanya 
Dünya Kupas›’n›n Almanya’ya ekonomik 
yönden önemli katk›lar sa¤lad›¤›n›, Alman-
ya’n›n tan›t›m›n›n en iyi flekilde yap›ld›¤› gibi 
yeni altyap›lar oluflturularak ekonomiye ivme 
kazand›r›ld›¤›n› belirtti. Mukawe, Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin de vergisel teflvikleri 
en etkin flekilde kullanarak ekonominin 
canlanabilece¤ini ve altyap› oluflumunun 
flehirleri ve ülkeyi bir anlamda flantiyeye 
çevirerek daha güçlü bir ekonomi yarat›la-
bilece¤ini söyledi. 

Tayvan: Yeni Dönem Vergi 
Teflvikleri Bas›na Tan›t›ld› 

Tayvan’›n Baflkan Yard›mc›s› Tsan Ying-wen 
taraf›ndan, “yeni dönem vergi teflvikleri” 
olarak da adland›r›lan gelecek dönem vergi 
teflviklerini bas›na duyuruldu. Yeni düzenlenen 
teflviklerin en önemli amaçlar›ndan birisi, vergi 
politikalar›n›n maliyetlerinin topluma gerçek 
anlam›yla yans›t›labilmesi. Bu amaç çerçeve-
sinde, sanayi projeleri için verilecek vergi 
teflviklerinin mali subvansiyon veya do¤rudan 
yat›r›m fleklinde olmas› gerekiyor. 

Ayr›ca sanayiden yap›lan iflin niteli¤ine 
bak›lmadan al›nan vergiler yerine, sanayi ve 
üretim alt gruplara ayr›larak her bir grup 
üzerinden ayr› ayr› vergi oranlar› ile vergilen-
dirme yap›lmas› planlan›yor. Bu flekilde farkl› 
üretim dallar› için daha uygun vergiler  al›narak 
üretimin teflvik edilmesi amaçlan›yor. Tsai, 
konuflmas›nda, Tayvan ekonomisinin eskiden 
“sermaye ithal eden, mal ihraç eden” bir yap›da 
oldu¤unu ancak flu anda “sermaye ihraç eden, 
mal ihraç ve ithal eden” bir yap›da bulun-
du¤unu belirtti, ve buna uygun olarak vergi 
mevzuat›n›n yeniden yap›land›r›lmas›n›n 
gereklili¤ine iflaret etti. 

Tayvan ‹kinci Dünya Savafl›n› takip eden 
y›llarda Asya anakaras›ndaki Çin ‹ç Savafl› 
sonucu savafl› kaybeden “milliyetçiler” 
önderli¤inde kurulmufltu. Özellikle Amerikan 
destekli ekonomisi ile Uzakdo¤u’nun önemli 
ekonomileri aras›nda yer alsa da, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin ekonomik alandaki h›zl› 
büyümesi Tayvan’›n gelece¤ini de bir anla-
mada tehdit ediyor. 

Lüksemburg: 2007 Bütçesi ‹le 
Temettü Üzerinden Al›nacak Vergiyi 
Düflürüyor, KDV’yi Artt›r›yor 

2007 y›l› bütçesi için Lüksemburg vergi 
mevzuat› yenileniyor. Öngörülen bütçe ile, 
temettü sahipleri üzerinden yap›lan %20 

oran›ndaki tevkifat oran› %15’e düflürülüyor. 
Bu durumdan en fazla yabanc› hisse sahip-
lerinin yararlanaca¤› düflünülüyor. Maliye 
Bakanl›¤›ndan yap›lan aç›klamada Lüksem-
burg vergi gelirlerinin bu yeni düzenleme ile 
en az 120 milyon avro düflece¤inin beklendi¤i 
belirtirken, bu geliflmenin ekonomideki can-
lanmay› artt›raca¤› ve yabanc› yat›r›mc›lar›n 
Lüksemburg’da daha çok hisse sahibi olmaya 
çal›flacaklar› aç›kland›. 

Birtak›m hizmetlerdeki KDV oran› ise 
%12’den %15’e yükseltilmektedir. Bu hiz-
metlerin içine ise, avukatlar›n, çeflitli konularda 
dan›flmanl›k verenlerin, muhasebecilerin 
çevirmenlerin hizmetleri girmektedir. Yine 
reklam hizmetleri üzerinden al›nan KDV oran› 
da %15’e yükseltilmektedir. Bu yeni düzen-
leme ile  di¤er hizmet verenlere göre daha 
yüksek kazanç elde ettikleri belirlenen 
avukatlar›n, muhasebecilerin, çevirmenlerin 
ve reklam hizmeti verenlerin daha adil bir 
vergilemeye tabi olmalar›n›n hedeflendi¤i 
belirtildi. KDV oranlar›n›n artt›r›lmas›na 
ra¤men Lüksemburg’daki vergilerin halen 
komflu ülkeler olan Fransa ve Almanya’ya 
göre daha düflük oldu¤u kaydedildi. 

Danimarka: Maliye Bakan› Vergi 
Mevzuat›n›n Uluslar aras› 
Standartlara Yaklaflt›r›laca¤›n› 
Duyurdu 

Danimarka Maliye Bakan› Kristian Jensen 23 
Ekim tarihli yasa tasar›s› ile Danimarka vergi 
mevzuat›n›n uluslar aras›  standartlara uygun 
hale getirilece¤ini ve yine ayr›ca vergi muafi-
yetinden yararlanan kurumlarda düzenlemelere 
gidilece¤ini duyurdu. 

Yeni düzenlemeler ile, uluslar aras› ve yabanc› 
sularda petrol arama ve petrol platformu ile 
petrol ç›kar›lmas›na yönelik vergilendirmenin 
uluslar aras› vergi mevzuat›na uygun olarak 
tek bir ülke taraf›ndan yerine getirilmesi 
düflünülmektedir. Eski mevzuata göre, özellikle 
Kuzey Deniz’indeki petrol arama ve ç›karma 
sürecinde Danimarka hükümetinin koydu¤u 
a¤›r vergiler petrol üretici firmalar› oldu¤u 
kadar Birleflik Krall›k, Hollanda, Norveç gibi 
Kuzey Denizine komflu olan ülkeleri de 
rahats›z ediyordu. 

Ayr›ca varl›k transferi ve flirketlerin bölünmesi 
v.b ifller de vergi muafiyetine konu olacak. 
Vergi muafiyetinin bu flekilde geniflletilmesi 
ekonomik çevrelerde Danimarka ekonomisi-
nin zarar görece¤i yolunda de¤erlendirilir-
ken, Maliye Bakan› Jensen bu elefltirilere karfl› 
ç›karak ekonominin geliflmesi için üretimin 
flart oldu¤unu ve üretimi teflvik edecek
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hareketler üzerinden de a¤›r vergiler alman›n 
sadece üretkenli¤i baltalayaca¤›n› söyledi. 

Japonya: Yeni Hükümet Kurumlar 
Vergisi Oran›n› ‹ndiriyor 

Japonya Ekonomi Bakan› Hiroko Ota yapt›¤› 
aç›klamada, hükümetin gelecek y›l Kurumlar 
Vergisi oran›n› düflürmeyi hedefledi¤ini 
duyurdu. Ota’n›n aç›klamas›n› Japonya’da 
etkin bir kurum olan Ekonomik ve Mali 
Politikalar Konseyi taraf›ndan da desteklendi. 

Japon ekonomisinin zor bir durumdan geçti¤ini 
bildiklerini söyleyen Ota, hükümet olarak 
tekrar Uzakdo¤u ekonomisinin lokomotifi 
olmay› amaçlad›klad›klar›n› söyledi. 1990’l› 
y›llardan bafllayarak Japon ekonomisi dura¤an 
bir hal alm›fl, büyüme oranlar› ya %0-%1 
aras›nda düflük oranlarda seyretmiflti. ‹flsizlik 
sorunu ise giderek artan ölçüde sorunlara yol 
açm›fl, özellikle son y›llarda Çin ekonomisinde 
ki h›zl› büyüme yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n 
Çin’e akmas›n› sa¤larken, Japonya’da ki 
yüksek iflçi ücretleri bu olumsuzluk da etkili 
olmufltu. 

Ekonomi uzmanlar› taraf›ndan Japon 
ekonomisinin düzelmesi için uzun süredir, 
mali ve parasal politikalar üzerinde çal›fl›l-
makta ancak istenen sonuç al›namamaktad›r. 
Japonya’daki düflük faiz oranlar› parasal 
politikalar›n etkinli¤ini oldukça düflürürken, 
vergi oranlar› üzerinde oynanararak mali 
politikalar ile tüketimin artt›r›lmas› ve Japon 
ekonomisinin tekrar canland›r›lmas›na 
çal›fl›lmaktad›r. 

Malta: Bütçe Program› Gelir Vergisi 
Oranlar›nda ‹ndirimi de Kaps›yor 

Malta Bakanlar Kurulu taraf›ndan yap›lan 
aç›klamada, 2007 y›l› bütçesine yönelik olarak, 
çal›flan kesim üzerindeki vergi yükünün 
azalt›lmas›n›n hedeflendi¤i belirtildi. 18 Ekim 
tarihinde hem Baflbakan hem de Maliye Bakan› 
olan Lawrence Gonzi taraf›ndan bas›na 
duyuruldu. 

Yap›lan düzenlemeler ile, %20 ve %30 oran-
lar›ndaki Gelir Vergisi dilimi kald›r›l›rken, 
%15 ve ve %25 oranlar›ndaki gelir vergisi 
dilimi aral›klar› ise yükseltilmektedir. Bu 
düzenlemenin Malta hükümetine 12 milyon 
MTL (27,9 milyon avro)’ye mal olaca¤› 
beklenirken, özellikle çal›flan ve düflük gelir 
sahipleri için oldukça sevindirici oldu¤u 
konusunda kuflku yoktur. Yine Gonzi, Malta 
ekonomisinin bu yeni düzenlemelere pozitif 
bir tepki vermesi durumunda, hükümetin %35 
oran›nda yeni bir gelir vergisi dilimi olufltura-
bilece¤ini belirtti. 

Küresel ekonomideki a¤›r rekabet koflullar›na 
ra¤men Malta ekonomisinin 2006’n›n ilk 
yar›s›nda %2,6 büyüdü¤ünü belirten Gonzi, 
bu büyümenin y›l boyunca devam etmesini 
temenni ettiklerini belirtti. Ancak petrol 
fiyatlar›nda ki büyük art›fla istinaden, Eylül 
ay›nda enflasyondaki art›fl›n %3,42 oldu¤u ve 
bunun ileriki dönemlerde sorunlara yol 
açabilece¤i uzmanlarca belirtildi. 

Romanya: Hükümet Vergi Suçlar› 
‹çin Yeni Kurallar Öngörüyor 

Romanya Ulusal Vergi Kurulu, vergi suç ve 
cezalar›n› yeniden düzenleyecek bir yasa 
tasar›s› üzerinde çal›fl›ld›¤›n› duyurdu. Son 
zamanlarda Romanya kamuoyunda vergiden 
kaç›nmay› ve vergi kaçakç›l›¤›n› önlemek, 
vergi suçlar› ile daha rahat mücadele ede-
bilecek vergi cezalar› gelifltirmek ve vergi 
gelirlerini artt›rmak yönündeki düzenlemeler 
üzerinde tart›flmalar bafllam›flt›. 

2004 y›l›nda vergi suçu tam olarak ispatla-
namad›¤› için bir borsac›n›n ceza almadan 
beraat etmesi ülke gündemini uzun süre meflgul 
etmiflti. Yap›lan bir araflt›rmada 1999 y›l›ndan 
bu yana Romanya’da vergi suçlar›n›n %43 
oran›nda artt›¤› belirlenirken, bunun en büyük 
nedeninin giderek a¤›rlaflan ekonomik koflullar 
oldu¤u aç›klanm›flt›. 1 Ocak 2007 tarihi 
itibariyle Avrupa Birli¤i üyesi olmas› beklenen 
Romanya’n›n ekonomik yönden daha çok bir 
refah toplumu olmay› amaçlamas›n›n yan›nda, 
vergi cezalar›n›n Avrupa Birli¤i standartlar›na 
getirilerek daha cayd›r›c› olmas› bekleniyor. 

Hindistan: Biliflim Sektörü 
Üzerindeki Vergi Yükü Azalt›l›yor 

Dünyan›n en önemli biliflim ve yaz›l›m 
üreticilerinden Hindistan’da, Maliye Bakan-
l›¤›ndan yap›lan aç›klama ile sektörün daha 
da geliflmesi için vergi teflviklerinin artt›r›laca¤› 
duyuruldu. H›zl› bir kalk›nma gösteren 
Hindistan ekonomisinin lokomotiflerinden 
birisi olan biliflim ve yaz›l›m sektörü, 2000 
y›l›ndan bu yana Hindistan’da %400 oran›nda 
büyüyerek geliflmifl ülkeleri yakalama yolunda 
h›zla ilerliyor. 

Amerika’daki “Silikon Vadisi” gibi özel 
alanlar›n Hindistan’da da yarat›lmaya çal›-
fl›lmas› ile bu alanlar›n bir tak›m vergilerden 
muaf olmas› gündeme geldi. KDV oranlar› 
önemli ölçüde düflürülürken, çal›flanlar 
üzerinden al›nan Gelir Vergisi ve Kurumlar 
Vergisinin de düflürülmesi ve hatta beklide 
tamamen kald›r›lmas› gündemde. 

Asya’da Çin’in h›zl› ekonomik kalk›nmas›na 

bir rakip olarak görülen Hindistan özellikle 
Amerika taraf›ndan desteklenmekte. Amerikan 
üniversitelerinde okuyan Hindistanl› ö¤renci 
say›s›ndaki art›fl bunun göstergesi oldu¤u gibi, 
askeri, ekonomik ve teknik konularda Hin-
distan hem Çin’e hem de Amerika’n›n yeni 
stratejileri do¤rultusunda hedef ald›¤› ‹slam 
ülkelerine karfl› bölge üzerinde etkinlik 
kazanmaktad›r. 

Uganda: Tar›m Sektörüne Yönelik 
Teflvikler Getiriliyor 

Uganda Mali ‹fller Bakanl›¤›ndan yap›lan yaz›l› 
aç›klamada, ülkedeki tar›m sektörüne yönelik 
olarak vergi teflviklerinin getirilece¤i belirtildi. 
Aç›klamada, Uganda’n›n a¤›rl›kl› olarak bir 
tar›m ülkesi konumunda bulundu¤u ve bu 
topraklar›n›n %25,24’ünün tar›ma elveriflli 
olmas›na ra¤men bu alan›n sadece %0,5’inin 
suland›¤›na dikkat çekildi. Bu durumun düzel-
tilebilmesi için sulama yapma durumunda olan 
çiftçi ve tar›mla ilgilenen kurulufllara Gelir ve 
Kurumlar Vergisi’nde %5’er indirim yap›la-
ca¤› bildirildi. Yine yüksek verimin sa¤lanmas› 
durumunda mahsulün sat›fl›n›n KDV 
oranlar›nda ki düzenlemeler ile artt›r›laca¤› 
kaydedildi. 

Gayri Safi Yurtiçi Has›las› 6 milyar $ civar›nda 
olan Uganda’da halk›n %80’nin geçim kayna¤› 
tar›m. Kahve üretiminin a¤›rl›kl› oldu¤u ülkede 
ayr›ca çay, tütün ve pamuk üretimide yap›l›yor, 
ancak yetersiz sulama nedeniyle istenilen 
verim al›nam›yor. Birleflmifl Milletlerin UNDP 
program› ile çeflitli projeler desteklense de 
ekonomik olarak Afrika k›tas›n›n ve dünyan›n 
en az geliflmifl ülkelerinden biri.
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English Translation

AMENDMENTS MADE IN 
THE CONDITIONS OF 
ENTITLEMENT OF 
COOPERATIVES TO TAX 
EXEMPTION WITH THE 
NEW CORPORATE TAX 
CODE

As known, pursuant to the definition in the 
Cooperatives Statue, cooperatives are 
organizations with variable members and 
variable capitals which are established by real 
and legal persons as well as private 
administrations, municipalities, villages, 
societies and associations with a view to 
maintain and protect certain economic interests 
and especially occupational and subsistence 
needs of their members with legal entity 
through mutual assistance, cooperation and 
guarantee. Approximately 5 million people 
try to realize the purposes we have stated 
above in cooperatives half of which are active 
and number of which reaches up to 80.000.

In new Corporate Tax Code, cooperatives 
have been regarded as liables of tax, as they 
were in the previous Code. The fundamental 
reason for subjecting the earnings of 
cooperatives establishment of which is for 
social reasons rather than economic reasons 
is to prevent unfair competition in economy. 
Moreover, the cooperatives considered as 
liables of corporate tax are not limited with 
those cooperatives established in our country. 
In Article 2 of the Code titled as “Taxpayers”, 
it has been stipulated that earnings of foreign 
cooperatives are also subject to corporate tax 
as well as of those cooperatives established 
pursuant to Cooperatives Statue or special 
codes. Within this context, consumers’ 
cooperatives, transportation cooperatives, 
production cooperatives, loan cooperatives, 
sales cooperatives and construction coo-
peratives and foreign cooperatives of the same 
nature are corporate tax liables.

In this article, we will handle the status and 

liability conditions of cooperatives in terms 
of corporate tax in light of the provisions of 
the new Corporate Tax Code and in 
comparison with the previous Code.  

Cooperatives In Light of the 
Provisions of New Corporate Tax 
Code 

A. Corporate Taxpayer 
Cooperatives 

As we have noted in Introduction section of 
our article, the Lawmaker has regarded 
cooperatives as one of the corporate taxpayers 
in the new Code.

However, some amendments in the relevant 
provisions of the new Code are at issue. In 
the new Code, cooperatives have been defined 
as “cooperatives established pursuant to 
Cooperatives Statue No. 1163 or special codes 
and foreign cooperatives of similar nature” 
without being listed one by one; unlike the 
previous Code (Corporate Tax Code No. 5422 
applied until 31.12.2005).

In the Rationale of the Article it has been 
stated that whether or not a foreign corporation 
is cooperative will be determined pursuant to 
the relevant provisions of the Cooperatives 
Statue.

In the same Rationale, it has been emphasized 
that school cooperatives which are not 
established according to the Code No. 1163 
or are not economic enterprise of an association 
are excluded from the scope of taxation. 

B.  Cooperatives exempted from 
Corporate Tax 

While stipulating in the first Article of the 
new Code that cooperatives are corporate 
taxpayers, the Lawmaker exempts those 
fulfilling the conditions specified hereby from 
corporate tax.

There are differences between the previous 
and new Codes concerning the determination 
of the cooperatives under the scope of 
exemption. In other words, while all 
cooperatives fulfilling the conditions specified 
are exempted from corporate tax in the 
previous Code, consumers’ cooperatives and 
transportation cooperatives have been excluded 
in the new Code. Consumers and transportation 
cooperatives will not be exempted from 
corporate tax even though they fulfill the 
conditions specified.

After making this determination, we can move 
onto necessary conditions for exemption:

Cooperatives other than consumers’ and 
transportation cooperatives are to include 
provisions stipulating the following conditions 
in their main articles of association in order 
to benefit from corporate tax exemption:

1) profit will not be distributed over the capital,
2) shares should not be granted to the head 
and members of the board of directors,
3) reserve funds should not be distributed to 
the shareholders and
4) business should be made with only 
shareholders 

Since inclusion of these conditions in the main 
articles of association was not sufficient for 
the Lawmaker, a provision necessitating that 
these conditions be fulfilled actually to be 
entitled to corporate tax exemption has been 
inserted in the Article.

As can be seen, the conditions specified with 
the new Code differ from the conditions 
specified in the previous Code in one point; 
which is related to the membership of 
cooperatives to a union. In more explicit words, 
in the previous Code it was stipulated that for 
tax exemption the condition of being a member 
to a union would sought in addition to these 
conditions. A provision in brackets concerning 
this issue has been included in Article 7 of 
Corporate Tax Code (paragraph No. 17) with 
the Law No. 4369 taking effect in 1998. 
However, this condition is not included in the 
new Code.

Although deleted from the text of the Article 
in the new Code, the issue of whether or not 
a condition for exemption from corporate tax 
such as membership to a union will be sought 
is still in dispute since it is a provision included 
in the Cooperatives Statue. In more explicit 
words, after it is stated in paragraph 3 of 
Article 93 of Cooperatives Statue that “coo-
peratives, cooperative associations, central 
cooperative associations and National 
Turkey Cooperatives Union benefit from 
exemption from Corporate Tax under the 
scope of the principles in paragraph 16 of 
Article 7 of Corporate Tax Code No. 5422 
amended with the Law No. 199”; in 
paragraph 4 of the same Article it is stipulated 
that if cooperatives, cooperative associations 
and central cooperative associations don’t 
 affiliate with a union in operation, they 
won’t be entitled to exemptions stated in 
paragraphs except subparagraph b of paragraph 
1 and subparagraph 2 of Article 93.
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In Temporary Article 1 of the new Code, while 
following the provision that “references made 
to the Code No. 5422 with Other Codes are 
deemed to be referred to this Code for the 
relevant Articles”, it is stated that the 
provision at issue will be in effect in terms of 
the new Corporate Tax Code; stating in 
paragraph 9 of the same Article that “Article 
35 does not apply for exemption, exclusion 
and reductions in other codes concerning 
the corporate tax before the enforcement 
of this Code” it is maintained that the 
provision in Cooperatives Statue is not affected 
from the provisions of “The provisions 
concerning exemption, exclusion and 
reductions in other codes are invalid in 
terms of corporate tax” inserted in Article 
35 of the new Corporate Tax Code and to take 
effect as from 2007.

While the condition of “being affiliated to a 
union” has been removed from the Corporate 
Tax Code in line with the decision of the 
Lawmaker, will this condition stated in another 
Code continue to be sought? Different answers 
can be given to this question. At this point we 
would like to present hereby the decision of 
Council of State Tax Law Divisions dated 
11.12.1998 thinking that this would help those 
implementing the provisions.

In this decision taken concerning the period 
before the condition of being affiliated with 
a union was introduced in the Article 7 of the 
Corporate Tax Code No. 5422 for the 
cooperatives to benefit from tax exemption 
(1997) it was stated briefly that 

“Since in paragraph 16 of Article 7 of the 
Corporate Tax Code it is stipulated that 
Cooperatives, providing that in their articles 
of association there exist provisions to the 
effect that earnings shall not be distributed 
on the basis of capital, that shares shall not 
be distributed to the chairman and 
members of the board of directors on the 
basis of earnings, that the reserve funds 
shall not be distributed to members, and 
that they shall engage in business solely 
with their members are exempted from 
corporate tax; moreover, in Article 93 of 
Cooperatives Statued titled “Exemptions” 
it is stated that cooperatives, cooperative 
associat ions,  central  cooperative  
associations and National Turkey 
Cooperatives Union will not be entitled to 
benefit from exemption provisions of the 
Corporate Tax Code if they don’t affiliate 
with unions; it is understood that the 
provision of paragraph four which requires 
the membership to a union for the 
entitlement to exemption from corporate 

tax is included in the Code to strengthen 
the cooperative system; cooperatives are 
not obliged to affiliate with a union pursuant 
to Cooperatives Statue; membership to a 
union is not compulsory; a condition in 
form is introduced with the provision in 
Article 93 of Cooperatives Statue in terms 
of exemption from corporate tax and the 
basic condition for exemption consists of 
the conditions stated in paragraph 17 of 
the Article 7 of the Corporate Tax Code 
No. 5422. Essentially, cooperatives which 
engage in business solely with their 
members, don’t distribute earnings on the 
basis of capital, don’t distribute share to 
the chairman and members of the board of 
directors on the basis of earnings; don’t 
distribute reserve funds to members and 
which have provisions concerning these in 
their articles of association will perform 
their activities aiming to have their 
members reach to the purpose of 
establishment as soon as possible and at the 
lowest cost; they won’t be able to acquire 
taxable corporate income. In such case, it 
is not possible for the cooperatives not 
violating the conditions foreseen in the 
paragraph 16 of the Article 7 of the 
Corporate Tax Code to be considered as 
corporate taxpayers solely on the grounds 
that they are not members of unions in 
operation and without determining that 
they derive taxable income.

… Cooperatives which are not corporate 
taxpayers cannot be net active taxpayers.”

Another difference of provisions of the new 
Corporate Tax Code concerning the exemption 
of cooperatives from corporate tax from the 
provisions of the previous Code is that new 
conditions are introduced for construction 
cooperatives as well as those specified above. 
Undoubtedly, the purpose of this amendment 
is to prevent the exclusion of commercial 
activities currently performed under the name 
of cooperative from the scope of taxation. In 
other words, it is aimed to levy tax over the 
establishments which perform activities under 
the name of construction cooperative, but in 
fact lead to unfair competition and tax loss by 
being engaged in “Construct-Sell Con-
struction” in fact and which are engaged in 
activities which don’t meet social purposes of 
cooperative system. As known, today, business 
enterprises which organize under the name of 
cooperative although they are not in fact, show 
their customers as cooperative members and 
benefit from many tax advantages including 
corporate tax exemption granted to 
cooperatives have become common.

After new regulations, construction 
cooperatives which persons getting together 
for cooperation and mutual assistance establish 
to meet housing needs will undoubtedly 
continue to benefit from exemption.

Accordingly, construction cooperatives shall 
meet the conditions that real persons and legal 
persons representatives undertaking the said 
construction works partially or wholly or 
persons considered to be related with these 
pursuant to Article 13 of the Code or those 
engaged in employee and employer relation 
with the persons stated above are not included 
in their board of directors and supervisory 
boards and that construction license and land 
title is registered in the name of cooperative 
legal person will be sought beginning from 
2006 as well as the conditions that in their 
articles of association there exist provisions 
to the effect that earnings shall not be 
distributed on the basis of capital, that shares 
shall not be distributed to the chairman and 
members of the board of directors on the basis 
of earnings, that the reserve funds shall not 
be distributed to members, and that they shall 
engage in business solely with their members. 
It is clear that the Lawmaker prohibits not 
only the contractors working for construction 
cooperatives but also persons related to them 
to serve in board of directors and supervisory 
boards.

The persons under the scope are specified in 
Article 13 of the new Corporate Tax Code. In 
the Article at issue, related person is defined 
as the companies’ own partners, real or legal 
persons with which companies or partners 
have an association and real persons or legal 
entities directly or indirectly associated with 
it or having an influence over from the 
standpoint of management, supervision or 
capital. Partners’ spouses, lineal ancestors and 
children of the partners or their spouses and 
siblings and affinities by marriage including 
third degrees are also deemed related party.

In the event that construction cooperatives 
sell their real estate to non-members; since 
they will have breached the condition of 
“engage in business solely with their members” 
in act although there are provisions in articles 
of association concerning that business will 
be performed solely with members, they will 
lose their right to tax exemption and they will 
file annual corporate tax return and pay tax 
due to their earnings derived from this sale.

Another situation which causes forfeiture of 
the exemption right, is that construction 
cooperatives sell the real properties they own 
to those who are not members. In such a case,
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even if there are provisions in the articles of 
association, stating that business can be 
conducted exclusively with members, the 
cooperative will lose its corporate tax liability. 
However, in case construction cooperatives 
have dwellings or business places constructed 
by selling their land to a contractor, this 
transaction will not be considered transaction 
not performed with members and cooperative 
will not be considered to have lost exemption 
conditions on condition that a dwelling or 
business place is acquired for each share.  
The Legislator has granted a transition period 
in the application of the conditions summarized 
above and introduced especially for 
construction cooperatives, for the construction 
cooperatives established before the year 2006, 
since the tax exemption is abused from time 
to time and leads to tax loss consequently, and 
with the Temporary Article 1 annexed to the 
Corporate Tax Code, a period has been granted 
until 31.12.2006 in order for the construction 
cooperatives which are in this situation, to 
make their statuses compliant with the new 
conditions. Within this period, cooperatives 
will exclude the representatives of real persons 
and legal persons who partially or wholly 
undertake construction work, or those deemed 
having an association with these persons 
pursuant to Article 13 of the Code or those 
persons having an employee and employer 
relationship with these persons, from the board 
of directors or supervisors; if there are no such 
persons, they will register the building license 
and the land title deed under the name of the 
legal entity of the cooperative.  

In the same article, it is stipulated that the 
exemption of the cooperatives which are not 
made compliant with the newly determined 
conditions will be deemed to have ended as 
of 01.01.2006. This is a significant point with 
regard to cooperatives. The construction 
cooperatives which do not meet the necessary 
conditions until 31.12.2006 and lose their 
liability, will be deemed as corporate taxpayers 
as of 2006, not as of 2007 and will file the 
corporate tax returns relating to this year in 
April 2007.

THE CONCEPT OF 
"EARNINGS OF 
CONTROLLED FOREIGN 
CORPORATIONS" IN 
LIGHT OF THE NEW 
CORPORATE TAX CODE   

The concept of “Earnings of Controlled 
Foreign Corporations” was introduced to our 
tax regime with the Article 7 of the new 
Corporate Tax Code No. 5520 for the first 
time. The purpose of this arrangement is to 
levy tax over the income that the taxpayers 
who direct their investments to countries with 
low tax rates abroad through their 
participations derive under certain conditions 
in these countries, without waiting for them 
to be transferred to Turkey.

In this article, we will provide information 
about the conditions required for subjection 
of the earnings of controlled foreign 
corporations to tax in Turkey, and then briefly 
explain other issues regarding the application. 

Conditions for Taxation in Turkey

The conditions specified in the Article are 
enumerated below:

• Resident taxpayers should participate directly 
or indirectly, separately or collectively at least 
50% rate in the capital, profit share or voting 
right in companies that have been established 
abroad,
• 25% or more of the total gross revenue of 
the company should be comprised of passive 
income such as interest, profit share, rent, 
license fee, capital gains from activities other 
than commercial, agricultural or independent 
professional activities performed through 
capital, organization and employment of staff 
pro rata the activity
• The company abroad should be levied a total 
tax burden over the balance sheet profit such 
as income and corporate tax,
• Annual gross revenue of the foreign company 
should exceed a foreign currency amount 
corresponding to TRY 100.000.

We should explain these conditions to render 
the issue be understood more clearly.      

a. The Condition of Minimum 50% 
Participation Rate

As it has been explicitly stated in the Code, 
other conditions being fulfilled, in the event 

that a resident corporation participates in other 
corporations in a foreign country at least 50% 
rate; the presence of a control factor over the 
foreign corporation is accepted. Whether 
participation is in direct or indirect form or 
whether taxpayers participate in the foreign 
corporation separately or collectively should 
be taken into consideration in the determination 
of total participation rate.    

b. The Condition of Passive Income

Second condition required for the taxation of 
the earnings of a controlled foreign corporation 
in Turkey without making profit distribution 
to its shareholder resident in Turkey is that 
25% or more of the total gross revenue of the 
controlled foreign company

• should not emerge from commercial, 
agricultural or independent professional 
activities performed through capital, 
organization and employment of staff pro rata 
the activity, or
• should be comprised of passive income such 
as interest, profit share, rent, license fee, capital 
gains.  

c. The Condition That Tax Burden 
of the Controlled Foreign Company 
Be Less Than 10%.

Tax burden will be calculated basically as 
follows:

Given that;

TTB	 is	Total Tax Burden,
AT	 is	Total Tax Accruing Over Income
DCI	 is	Distributable Corporate Income;	

          AT
TTB  =    ----------------	

     DCI + AT

Distributable earnings should be understood 
as the amount to be calculated by deducting 
accruing taxes from the trade balance profit 
of the foreign company. 

d. The Condition that Annual Gross 
Revenue of the Company Exceed 
Foreign Currency Corresponding 
to TRY 100.000

According to the explanation made in the 
rationale of the Code concerning the 
calculation of foreign currency corresponding 
to TRY 100.000; the earnings of foreign
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company should be converted to TRY taking 
into consideration the Buying Rate of the 
Central Bank of Republic of Turkey which is 
effective in the last day of the fiscal year of 
the company during the insertion of earnings 
of the foreign company to the accounts of the 
company in Turkey.     

Taxation Period in Turkey

In the Article 7 of Corporate Tax Code No. 
5520, it has been stipulated that if all conditions 
aforementioned are satisfied, the profit that 
the company established abroad has acquired 
will be included in the corporate tax base of 
resident corporations pro rata their shares as 
of the fiscal period covering the month when 
the fiscal period ends. For example, as of 
December 2006, the earnings of foreign 
company pertaining to 2006 should be included 
in the tax base of the corporation in Turkey 
and these earnings should be declared with 
4th temporary tax return in the period of 
February 2007 and with corporate tax return 
in April 2007.       

Presence of Differences in the 
Participation Rate within the Year

In Article 7 of Corporate Tax Code regulating 
the issue, it has been stated that the highest 
rate at any date within the fiscal period will 
be taken into consideration in the determination 
of the control rate. However, it has been 
stipulated that the profit that the company 
established abroad has acquired will be 
included in the corporate tax base of resident 
corporations pro rata their shares as of the 
fiscal period covering the month when the 
fiscal period ends. Pursuant to these provisions, 
the profit should be included in the corporate 
base of resident corporation at the rate which 
the company participates in the foreign 
company at the end of the fiscal period. The 
highest participation rate within the year should 
be taken into account during the determination 
of whether or not the conditions of the control 
factor have been satisfied.   

Disposal of Shares before the End 
of Taxation Period

It has been stated in the rationale of the Code 
that if shares are disposed without any fictitious 
transactions before the end of period, the 
condition for taxation is deemed not to have 
emerged even though the participation rate 
has reached more than 50% rate within the 
period. These fictitious transactions can be 
defined as the transactions performed to avoid 

paying tax such as disposal of shares before 
the end of period and repurchase of the shares 
after taxation period.      

Taxes Paid Abroad

For the prevention of double taxation, taxes 
paid by the foreign company to abroad over 
its earnings will be deducted from the tax 
calculated in Turkey pursuant to the provisions 
concerning “deduction of the taxes paid in 
abroad” regulated in Article 33 of Corporate 
Tax Code. 

Subsequent Subjection of Earnings 
to Profit Distribution by Affiliates

In the last paragraph of the Article 7 of 
Corporate Tax Code, it has been stated that if 
the income taxed in Turkey pursuant to the 
provisions of this article is subjected to profit 
distribution subsequently by the foreign 
company, the portion of the profit shares 
acquired over which tax is not levied will be 
subject to corporate tax in Turkey. This 
provision aims to prevent double taxation in 
the event that the income previously taxed in 
line with the provisions concerning the 
earnings of controlled foreign company is 
subjected to actual distribution at a later date. 

In the Presence of A Double 
Taxation Treaty Signed Between 
Turkey and the Country of 
Residence of the Company 
Participated

Whether or not there is a double taxation treaty 
with the country of residence of the company 
does not make any difference in terms of the 
implementation of this Code. On the other 
hand, it has been stipulated in some treaties 
signed with Turkey (such as the Netherlands 
and Belgium) that dividend income which 
resident corporate taxpayers established in 
Turkey will acquire from the companies in 
these countries are exempt from corporate tax 
in Turkey; which means that this income will 
not be taxed in Turkey even if the companies 
in these countries make dividend distribution 
to their shareholders in Turkey. Therefore, we 
are in the opinion that the provisions 
concerning controlled foreign corporations 
will not apply over the companies in these 
countries.
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Resmi 
Gazete’den...

Emre EMEK

12.10.2006, 4760 Say›l› Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa Ekli (I) Say›l› Listede 
Yer Alan Baz› Mallarda Uygulanan Özel 
Tüketim Vergisine ‹liflkin 2006/11045 
Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› Resmi 
Gazete’de Yay›mland›. 

Karar ile 06.06.2002 tarihli ve 4760 say›l› 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) say›l› 
listenin (A) cetvelinde yer alan baz› mallara 
iliflkin özel tüketim vergisi tutarlar› 
06.10.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yeniden tespit edilmifltir. Buna göre 
s›v›laflt›r›lm›fl propan›n, s›v›laflt›r›lm›fl bütan›n, 
s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›n›n(LPG), gaz 
halindeki propan›n ve gaz halindeki bütan›n 
vergi tutarlar› kilogram biriminde 0,7433 
YTL’den 0,7940 YTL’ye yükseltilmifltir.

19.10.2006, ‹flverenler Taraf›ndan Ayl›k 
Prim ve Hizmet Belgesinin ‹nternet 
Ortam›nda Sosyal Sigortalar Kurumu’na 
Gönderilmesine ‹liflkin Tebli¤’de 
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤ 
Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Tebli¤’de Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim 
Kurulunun 18.09.2006 tarih ve IX/425 say›l› 
karar› ile 2006 y›l› Kas›m ay› ve takip eden 
aylara ait özel ve resmi sektör iflyerlerinde 2 
ve üzerinde sigortal› çal›flt›ran iflverenlerin 
bu ve sonraki aylara ait Ayl›k Prim ve Hizmet 
Belgelerini, internet üzerinden e-bildirge 
uygulamas› ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Baflkanl›¤›’na göndermeleri zorunlulu¤u 
getirildi¤i bildirilmifltir. Buna göre, 2006 
Kas›m ve takip eden aylarda iflyerlerinde 2 
ve üzerinde sigortal› çal›flt›ran özel ve resmi 
sektör iflverenlerinin bu aylara ait Ayl›k Prim 
ve Hizmet belgelerini yasal süresi içinde e-
Bildirge uygulamas› ile internet üzerinden 
Kurum’a göndermeleri gerekmektedir. Ayl›k 
prim ve hizmet belgelerini internet üzerin-
den vermekle zorunlu tutulan iflverenlerin, 
an›lan belgeleri ka¤›t ortam›nda yasal süresi 
içerisinde Kurum’a vermeleri halinde, 
haklar›nda 506 say›l› Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 140 ›nc› maddesi uyar›nca idari 
para cezas› uygulanacakt›r. 

20.10.2006, S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› 
(LPG) Piyasas› Lisans Yönetmeli¤i’nde 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Yönetmelik ile 16.09.2005 tarihli ve 25938 
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan S›v›-
laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› (LPG) Piyasas› 
Lisans Yönetmeli¤i’nin ‹nceleme ve De¤er-
lendirmenin Sonuçland›r›lmas› ile ilgili 10 
uncu maddesinin dördüncü f›kras› “LPG 
Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, 
Tamiri ve Bak›m› ve LPG Tafl›ma Lisans-
lar›n›n verilmesi ile baflvurular›n reddi 
ifllemleri S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› (LPG) 
Piyasas› Dairesi Baflkanl›¤›nca sonuçlan-
d›r›l›r.” fleklinde de¤ifltirilmifl, lisans tadili, 
süre uzat›m› ve lisanslar›n sona ermesi ve 
iptali ile ilgili di¤er maddelerdeki f›kralar da 
buna göre uygun hale getirilmifltir. 

20.10.2006, Türkiye’de Oturan 
Yabanc›lar›n Nüfus Kay›tlar›n›n 
Tutulmas› Hakk›nda Yönetmelik Resmi 
Gazete’de Yay›mland›. 

Amac› Türkiye’de herhangi bir amaçla en az 
alt› ay süreli yabanc›lara mahsus ikamet 
tezkeresi alan yabanc›lar›n kimlik bilgilerinin 
ve beyan edecekleri nüfus olaylar›n›n 
yabanc›lar kütü¤ünde tutulmas›na iliflkin esas 
ve usulleri düzenlemek olan yönetmelik, 
Türkiye’de herhangi bir amaçla en az alt› ay 
süreli ikamet eden yabanc›lar›n kay›tlar›n›n 
tutulmas›na iliflkin yabanc›lar kütü¤ünün ve 
bu kütü¤e yaz›lacak bilgilere dayanak olan 
belgelerden meydana gelen özel kütüklerin 
oluflturulmas›na ve düzenlenmesine iliflkin 
hükümleri kapsamaktad›r. Yönetmelik ile 
kay›tlar›n tutulmas›na iliflkin esaslar, nüfus 
olaylar›n›n yabanc›lar kütü¤üne ifllenmesi, 
kay›t örne¤i ve bilgi verilmesi hususlar›nda 
aç›klamalarda bulunulmufltur. 

01.11.2006, Mevduat ve Kat›l›m Fonunun 
Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanafl›m›na 
U¤rayan Mevduat, Kat›l›m Fonu, Emanet 
ve Alacaklara ‹liflkin Usul ve Esaslar 
Hakk›nda Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›. 

Amac› bankalarda mevduat ve kat›l›m 
fonunun kabulü, çekilmesi ile zamanafl›m›na 
u¤rayan mevduat, kat›l›m fonu, emanet ve 
alacaklara iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek 
olan yönetmelik ile mevduat›n ve kat›l›m 
fonunun kabulü ve çekilmesi, kat›l›m fonuna 
iliflkin esaslar, özel fon havuzlar›, zaman-
afl›m›na u¤rayan mevduat, kat›l›m fonu, 
emanet ve alacaklar hakk›nda aç›klamalarda 
bulunulmufltur. 

01.11.2006, Bankalar ve Konsolide 
Denetime Tabi Kurulufllarca 
Yap›labilecek Ba¤›fl ve Yard›mlara ‹liflkin 
Yönetmelik Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Amac› bankalar ve konsolide denetime tabi 
kurulufllarca bir mali y›lda yap›labilecek ba¤›fl 
ve yard›mlara iliflkin usul ve esaslar› düzen-
lemek olan yönetmelikle, ba¤›fl ve yard›m 
s›n›rlar›na iliflkin hesaplama dönemi, ba¤›fl 
ve yard›m yasaklar› ve ba¤›fl ve yard›m 
s›n›rlar› konular›nda aç›klamalarda bulunul-
mufltur. Buna göre, bankalar ve konsolide 
denetime tabi kurulufllar, bankan›n dahil 
oldu¤u risk grubunda yer alan tüm gerçek ve 
tüzel kiflilere, münhas›ran çal›flanlar›na ait 
olmak üzere sa¤l›k ve sosyal yard›m, emek-
lilik, ihtiyat ve tasarruf sa¤lama amaçlar›yla 
kurulan sand›k ve vak›flara ve siyasi partilere 
ve sendikalara ba¤›fl ve yard›m yapama-
yacaklard›r. Ayr›ca bankalar ve konsolide 
denetime tabi kurulufllarca bir hesap döne-
minde yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n toplam 
tutar›, ba¤›fl ve yard›mlar›n yap›ld›¤› hesap 
dönemi sonu esas al›narak Bankalar›n 
Özkaynaklar›na ‹liflkin Yönetmelik uyar›nca 
hesaplanacak bankan›n konsolide olmayan 
özkaynak tutar›n›n binde dördünü 
aflamayacakt›r.

01.11.2006, Bankalarca Kredilerin ve 
Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin 
Belirlenmesi ve Bunlar ‹çin Ayr›lacak 
Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar 
Hakk›nda Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›. 

Amac›, bankalar›n kredileri ve di¤er alacak-
lar›n›n niteliklerine göre s›n›fland›r›lmas› ve 
bunlar için ayr›lacak karfl›l›klara iliflkin usul 
ve esaslar› düzenlemek olan yönetmelik ile 
kredilerin ve di¤er alacaklar›n s›n›flan-
d›r›lmas›, genel karfl›l›klar, özel karfl›l›klar 
ve teminatlar, kredilerin ve di¤er alacaklar›n 
yeniden yap›land›r›lmas›, muhasebe-
lefltirilmesi ve raporlanmas› hususlar›nda 
aç›klamalarda bulunulmufltur. 

01.11.2006, Bankalarca Y›ll›k Faaliyet 
Raporunun Haz›rlanmas›na ve 
Yay›mlanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar 
Hakk›nda Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›. 

Amac›, banka ortaklar›n›n, tasarruf sahip-
lerinin ve di¤er ilgili kifli ve kurulufllar›n 
bilgilendirilmelerini sa¤lamak üzere bankalar 
taraf›ndan kurumsal yönetim ilkeleri çerçe-
vesinde, statülerine, yönetim ve organizasyon 
yap›lar›na, insan kaynaklar›na, faaliyetlerine, 
finansal durumlar›na, yönetimin de¤er-
lendirmeleri ve gelece¤e yönelik beklenti-
lerine iliflkin bilgiler ile finansal tablolar›, 
özet yönetim kurulu raporunu ve ba¤›ms›z 
denetim raporunu içeren y›ll›k faaliyet
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raporunun haz›rlanmas›na ve yay›mlanma-
s›na iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek olan 
yönetmelikte, y›ll›k faaliyet raporunun haz›r-
lanmas›, sunumu ve yay›mlanmas› hakk›nda 
aç›klamalarda bulunulmufltur. 

01.11.2006, Bankalar›n Birleflme, Devir, 
Bölünme ve Hisse De¤iflimi Hakk›nda 
Yönetmelik Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Amac›; bir bankan›n; di¤er bir veya birden 
fazla banka veya finansal kurulufl ile bir-
leflmesi veya bütün aktif ve pasifi ile di¤er 
hak ve yükümlülüklerini di¤er bir bankaya 
devretmesi, bütün aktif ve pasifleri ile di¤er 
hak ve yükümlülüklerini devir almas› veya 
bölünmesi ya da hisse de¤iflimi ile ilgili usul 
ve esaslar› düzenlemek olan yönetmeli¤e 
göre bankalar›n birleflme, devir, bölünme ve 
hisse de¤iflimi ifllemleri Bankac›l›k 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine 
tabidir. Yönetmelikte birleflme, devir, 
bölünme ve hisse de¤iflimi konular›nda 
aç›klamalarda bulunulmufltur. 

01.11.2006, Bankalar›n Sermaye 
Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve 
De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik 
Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Amac›, bankalar›n maruz kal›nan riskler 
nedeniyle oluflabilecek zararlara karfl› 
konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli 
özkaynak bulundurmalar›n›n sa¤lanmas›na 
iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek olan 
yönetmelikte, kredi riskine esas tutar›n 
hesaplanmas›, piyasa riskine esas tutar›n 
hesaplanmas›, operasyonel riske esas tutar›n 
hesaplanmas›, sermaye yeterlili¤i standart 
oran› ve konsolide sermaye yeterlili¤i standart 
oran› hususlar›nda aç›klamalarda bulunul-
mufltur. Yönetmeli¤in operasyonel riske esas 
tutar›n hesaplanmas› ile ilgili hususlar›n 
aç›kland›¤› dördüncü bölümü 01.06.2007 
tarihinde, di¤er maddeleri ise yay›m› tarihinde 
yürürlü¤e girecektir. 

01.11.2006, Bankalar›n Muhasebe 
Uygulamalar›na ve Belgelerin 
Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar 
Hakk›nda Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›.

Amac›, bankalar›n; muhasebe ve raporlama 
sisteminde fleffafl›k ve tekdüzenin sa¤lanmas›, 
ifllemlerinin kay›t d›fl›nda kalmas›n›n önlen-
mesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine 
uygun olarak sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde 
muhasebelefltirilmesi, konsolide ve konsolide 
olmayan bazda mali durumlar›, mali perfor-
manslar› ile yönetimin etkinli¤i hakk›nda 
bilgileri içeren finansal tablolar›n›n zaman›nda 
ve do¤ru bir flekilde haz›rlanmas›, raporlan-
mas› ve yay›mlanmas›na ve belgelerin sak-
lanmas›na iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek 

olan yönetmelik ile faaliyetlerin muhase-
belefltirilmesi, finansal tablolar ve finansal 
raporlar, yurt d›fl› flubelere ait finansal 
raporlar›n konsolide edilmesi ve yönetim 
kurulunun sorumlulu¤u, finansal raporlar›n 
yetkili kiflilerce imzalanmas›, sunumu ve 
yay›mlanmas› konular›na aç›kl›k getirilmifltir. 

01.11.2006, Derecelendirme 
Kurulufllar›n›n Yetkilendirilmesine ve 
Faaliyetlerine ‹liflkin Esaslar Hakk›nda 
Yönetmelik Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Amac› derecelendirme kurulufllar›n›n 
yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetki-
lerinin kald›r›lmas›na iliflkin usul ve esaslar› 
düzenlemek olan yönetmelikte derece-
lendirme faaliyetinin kapsam›, meslek ilkeleri 
ve mesleki yeterlilik, ba¤›ms›zl›k, derece-
lendirme kurulufllar›n›n yetkilendirilmesi, 
yetki baflvurusu s›ras›nda gerekli olan bilgi 
ve belgeler, derecelendirme kurulufllar›n›n 
faaliyetleri hususlar›nda aç›klamalarda 
bulunulmufltur. 

01.11.2006, Bankalar›n Özkaynaklar›na 
‹liflkin Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›. 

Amac›, 19.10.2005 tarihli ve 5411 say›l› 
Bankac›l›k Kanunu uyar›nca uyulmas› 
zorunlu olan s›n›rlamalarda ve özkayna¤a 
iliflkin standart oranlar›n hesaplanmas›nda 
dikkate al›nacak bankalar›n özkaynak ve 
konsolide özkaynak tutar›n›n hesaplamas›na 
iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek olan 
yönetmelikte özkaynak unsurlar›, özkaynak 
ve konsolide özkaynak hesaplamas› ve 
hesaplama dönemleri  hususlar›nda 
aç›klamalarda bulunulmufltur. 

08.11.2006, 49 Seri No.lu Emlak Vergisi 
Kanunu Genel Tebli¤i Resmi Gazete’de 
Yay›mland›. 

Tebli¤e göre; takdir komisyonu taraf›ndan 
yeniden yap›lan inceleme sonucu birim 
de¤erinde herhangi bir de¤ifliklik yap›lmayan 
arsa ve araziler ve bunlar›n üzerinde bulunan 
binalarla ilgili emlak vergisi mükellefiyeti 
konusunda yap›lacak herhangi bir ifllem 
bulunmamaktad›r. Bu gayrimenkullerin 
malikleri, verginin ikinci taksidini, Kas›m 
2006 ay› sonuna kadar, May›s 2006 ay›nda 
ödedikleri tutara eflit tutarda ödeyeceklerdir. 
Birim de¤erinde de¤ifliklik yap›lan yerlerde 
bulunan bina, arsa ve arazilerin yeni vergi 
de¤eri üzerinden ilgili belediyelerce hesap-
lanan emlak vergisi tutar›ndan, May›s ay›nda 
ödenmesi gereken birinci taksit tutar› mahsup 
edilerek, kalan k›s›m 2006 y›l›n›n Kas›m ay› 
içinde tarh ve tahakkuk ettirilecek ve mükel-
leflerden 2006 y›l›na iliflkin verginin ikinci 
taksiti olarak tahsil edilecektir. Takdir 
komisyonlar›nca yeniden belirlenen birim 

de¤er dikkate al›narak hesaplanan y›ll›k 
verginin May›s 2006 ay›nda ödenmesi 
gereken ilk taksitten daha az olmas› duru-
munda, aradaki fark, verginin ödenmifl olmas› 
halinde, mükellefin ilgili belediyeye olan 
Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri 
Kanunu kapsam›ndaki di¤er borçlar›na 
mahsup edilecek; mükellefin böyle bir 
borcunun bulunmamas› halinde ise kendisine 
red ve iade olunacakt›r. Mükellefin May›s 
2006 ay›nda ilk taksidi ödememifl olmas› 
halinde, aradaki fark ilgili belediye taraf›ndan 
tahakkuktan terkin edilecektir.

15.11.2006, 101 Seri No.lu Katma De¤er 
Vergisi Genel Tebli¤i Resmi Gazete’de 
Yay›mland›. 

Tebli¤e göre; elektrik ve do¤algaz›, %51 
veya daha fazla hissesi kamuya ait kurulufl-
lardan temin eden katma de¤er vergisi iade 
hakk›na sahip mükellefler, bu kurulufllara 
baflvurarak fatura bedellerini iade alacaklar›na 
mahsup suretiyle ödemek istediklerini 
belirtecekler ve ba¤l› olduklar› vergi dairesine 
ibraz etmek üzere fatura bedellerinin 
yat›r›laca¤› bir banka hesap numaras› talep 
edeceklerdir. Sat›c› kurulufllar, % 51 ve daha 
fazla hisselerinin kamuya ait olduklar›n› da 
belirtmek suretiyle fatura bedellerinin 
yat›r›laca¤› banka hesap numaras›n› gösteren 
yaz›y› mükellefe vereceklerdir. Mükellefler, 
sat›c›lardan alacaklar› yaz›y›, bir defaya 
mahsus olmak üzere, bir dilekçe ekinde ba¤l› 
olduklar› vergi dairesine verecekler, dilek-
çede, indirimli orana tabi ifllemlerinden do¤an 
iade alacaklar›n›n do¤algaz ve/veya elektrik 
borçlar›na mahsup suretiyle ödemek iste-
diklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve eki, 
vergi dairesince do¤algaz/elektrik sat›c›s› 
iflletmeden al›nacak teyit sonras›nda geçerlik 
kazanacakt›r. ‹ade alacaklar›n›n elektrik ve 
do¤algaz borçlar›na mahsup edilmesi 
uygulamas›na 20.11.2006 tarihinden sonra 
ödenmesi gerekecek elektrik ve do¤algaz 
borçlar› ile bafllanacakt›r. Mahsup talebi, 
KDV beyannamesinin verilmesinden sonra 
bir dilekçe ile yap›lacakt›r.

16.11.2006, ‹hraç Mal› Tafl›yan Araçlara 
Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi 
ve Katma De¤er Vergisi ‹stisnas› 
Uygulanacak S›n›r Kap›lar›na ‹liflkin 
Kararda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Karar Resmi Gazete’de Yay›mland›. 

Karar ile 26.06.2006 tarihli ve 2006/10784 
say›l› Kararnamenin eki ‹hraç Mal› Tafl›yan 
Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim 
Vergisi ve Katma De¤er Vergisi ‹stisnas› 
Uygulanacak S›n›r Kap›lar›na ‹liflkin Karar’›n 
1 inci maddesine, “Ambarl›” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “Çeflme” ibaresi eklen-
mifltir. Bu durumda belirlenen s›n›r kap›lar› 
Ambarl›, Çeflme, Pendik, ‹psala, Tekirda¤, 
Kap›kule ve Hamzabeyli s›n›r kap›lar›d›r.
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* Yukar›daki tablo, 3.10.2006-20.11.2006 tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf›n›zca daha kolay takibi amac›yla haz›rlanm›flt›r.

126	 03.10.2006

127	 03.10.2006

128	 03.10.2006

129	 04.10.2006

130	 04.10.2006

131	 10.10.2006

132	 12.10.2006

133	 16.10.2006

134	 18.10.2006

135	 18.10.2006

136	 18.10.2006

137	 18.10.2006

138	 19.10.2006

139	 01.11.2006

140	 03.11.2006

141	 06.11.2006

142	 06.11.2006

143	 09.11.2006

144	 16.11.2006

145	 17.11.2006

146	 20.11.2006

147	 20.11.2006

Gelir Vergisinden istisna edilen k›dem tazminat›n›n ve di¤er baz› ödemelerin tutarlar›, 01.07.2006 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere yeniden belirlendi

Gelir Vergisinden istisna edilen yurt içi ve d›fl› gündelik tutarlar›na karfl›l›k gelen gelir dilimleri 01.07.2006 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi

Hayat sigortalar›ndaki birikimlerin bireysel emeklilik sistemine her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olarak 
aktar›labilmesi için son tarih, 07 Ekim 2006  

2006 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme dönemine iliflkin bilançolar üzerinde de enflasyon düzeltmesi 
yap›lmayacak 

‹flletmelerin aktifine kay›tl› tahvil ve bonolardan ‹MKB’de ifllem görenlerin 30.09.2006 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde 
esas al›nacak borsa rayiçleri aç›kland›

2006 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme dönemine iliflkin yeniden de¤erleme oran›, Maliye Bakanl›¤›’nca 
tespit ve ilan edildi 

Özel Tüketim Vergisine tabi baz› mallarla ilgili vergi tutarlar›, Bakanlar Kurulu’nca yeniden belirlendi 

Maliye Bakanl›¤›, 20.09.2006 tarihinde beyanname gönderim sistemlerinde yaflanan teknik aksakl›klar›, bu tarihte 
verilmesi gereken vergi beyannameleri için bir günlük mücbir sebep hali sayd›

Eylül 2006 ay›na iliflkin katma de¤er vergisi beyannamesinin verilme süresi uzat›ld›

‹ndirimli orana tabi ifllemlerden do¤an katma de¤er vergisi iade alacaklar›n›n, mükelleflerin elektrik ve do¤algaz 
borçlar›na mahsubu uygulamas›na bafllan›yor

Menkul k›ymet gelirlerinin beyan› ve vergilemesinde son durum

Y›ll›k ve munzam aidatlar›n ikinci taksitlerinin kay›tl› bulunulan odalara ödenmesi için son tarih: 31 Ekim 2006

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Sigortalar Kurumu’na elektronik ortamda (internet üzerinden) gönderilmesi 
zorunlulu¤unun kapsam› yeniden belirlendi

2007 y›l› bütçesinin TBMM’de görüflülmesine bafllan›yor

Maliye Bakanl›¤›, 01.11.2006 tarihinde bafllat›lan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar›n›n vergi kimlik numaras› 
olarak kullan›lmas› uygulamas›na iliflkin yeniaç›klamalar yapt›

Maliye Bakanl›¤›, yeniden belirlenen arsa ve arazi birim de¤erlerine göre Emlak Vergisi tutar›n›n hesaplanmas› ve 
ilk taksidin mahsubuna iliflkin aç›klamalar yapt›

Maliye Bakanl›¤›’n›n yat›r›m indirimi stopaj›n›n niteli¤i ile ilgili son görüflü, bu stopaj›n Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaflmalar›n›n  uygulamas› bak›m›ndan temettü stopaj› niteli¤inde olmad›¤› yönündedir

Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzat›ld›

Maliye Bakanl›¤›, 2006 y›l›na iliflkin yeniden de¤erleme oran›n› tespit ve ilan etti

‹hraç mal› eflya tafl›yan araçlara yurt d›fl›na ç›k›fllar›nda katma de¤er vergisi ve özel tüketim vergisinden istisna 
edilmifl motorin teslimi uygulamas›n›n yap›labildi¤i s›n›r kap›lar›na Çeflme s›n›r kap›s› da eklendi

2006 y›l›na iliflkin Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Veraset ve ‹ntikal Vergisi ikinci taksitlerinin Kas›m ay› 
sonuna kadar ödenmesi gerekiyor

Katma de¤er vergisi beyannamesinin verilme süresi uzat›ld›



07 Aral›k 2006 Perflembe	 * Kas›m 2006 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Aral›k 2006 Pazartesi	 * 16-30 Kas›m Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve 			

Ödemesi

15 Aral›k 2006 Cuma	 * Kas›m 2006 Dönemine Ait Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi	

* Kas›m 2006 KKDF Kesintilerinin Bildirimi ve Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel 						

Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Kolal› Gazoz,  Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamullerine ‹liflkin Özel 				

Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait BSMV Beyan› ve Ödemesi

20 Aral›k 2006 Çarflamba	 * Kas›m 2006 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Beyan›	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait KDV Beyan›	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin (Haberleflme Vergisi Hariç) Beyan› ve 		

Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›n›n ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile 			

Beyan›	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait ‹stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli 				

Mükellefiyeti Bulunanlar ‹çin Makbuz Karfl›l›¤› Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan› 	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Yar›flma ve Çekilifllerle Futbol Müsabakalar›na ve At Yar›fllar›na Ait 				

Müflterek Bahislerle ‹lgili ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait fians Oyunlar› Vergisi Beyan› ve Ödemesi

25 Aral›k 2006 Pazartesi	 * 1-15 Aral›k Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve 				

Ödemesi

26 Aral›k 2006 Sal›	 * Kas›m 2006 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait KDV Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait ‹stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli 				

Mükellefiyeti Bulunanlar ‹çin Makbuz Karfl›l›¤› Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi	

* Kas›m 2006 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopaj›n›n ve Damga 		

Vergisinin Ödemesi

29 Aral›k 2006 Cuma	 * 2007 Y›l›nda Kullan›lacak Olan Yasal Defterlere ‹liflkin Aç›l›fl Tasdiki
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Concerning Tax	 December 2006
PRACTICAL INFORMATION 

The upper limit for drawing up of retail sales slips or payment 
recording device voucher (as of 01.01.2006)	 520 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)	 %15
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 6 months)	 %15
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 1 year)	 %15
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a minimum maturity of 1 year)	 %15
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts (with a maximum maturity of 1 year)	 %15
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts (with a minimum maturity of 1 year)	 %15
Income tax withholding levied on interest income from government 
bonds and treasury bills (in TL or issued over foreign exchange)	 %15
Income tax withholding levied on repo gains	 %15
The upper limit to be sought for the furniture, fittings and 
fixtures to be directly expense-recorded (as of 01.01.2006)	 520 YTL
The amount exempted from income tax in rental fees 
paid for housing (2006)	 2.200 YTL
Default interest	 %64
Disability allowance (year 2006, for 1st degree disabled)	 530 YTL
Disability allowance (year 2006, for 2nd degree disabled)	 265 YTL
Disability allowance (year 2006, for 3rd degree disabled)	 133 YTL

THE RATES OF REVALUATION APPLICABLE FOR THE LAST (3) YEARS

For the year 2005	 %9,8
For the Year 2004  	 %11,2
For the Year 2003  	 %28,5
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 20.12.2005)
Rate of Discount Applicable on Rediscount Transactions (Annual)	 23%
Rate of Discount Applicable on Advance Transactions	 25%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 25% 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
01.07.2006 (YTL)	 from Income Tax (YTL)	
962,55 and higher	 30,00
954,67 - 962,54	 25,50
858,47 - 954,66	 23,00
736,02 - 858,46	 20,50
587,12 - 736,01	 18,00
587,12 and lower   	 17,00

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
04.03.2005-27.04.2006                                                                    	 2,5
As of 28.04.2006	 2
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
02.03.2005-20.04.2006	 3
As of 21.04.2006                                                                                   	  2,5

TEMPORARY TAX RATES (FOR 2006)

For Income Lax Liables 	 %15
For Corporation Tax Liables      	 %20

CHILDREN ALLOWANCE TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX 
(As of 01.07.2006)

Children Allowance exempted from Income tax for 
each child, (0-6 ages)   	 22,37 YTL
Others	 11,19 YTL
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MEAL ALLOWANCE EXEMPTED FROM INCOME TAX/DAILY        

As of 01.01.2006 (Excluding VAT) 	 8,25 YTL

STAMP DUTY RATES TO BE LEVIED OVER DOCUMENTS RELATING TO CERTAIN 
TRANSACTIONS (2006)

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 	 15,30 YTL
Profit/Loss Statements 	 7,60 YTL
Annual Income Tax Returns 	 19,70 YTL
Annual Corporation Tax Returns 	 26,30 YTL
Income Withholding Tax Returns 	 13,10 YTL

INCOME TAX TARIFF APPLICABLE ON  INCOME 
(for the year 2006) 

Income Brackets	 Tax Rate (%)

Up to YTL 7.000,	 15
For YTL 18.000: for  the first YTL 7.000, YTL 1.050, for above: 	 20
For YTL 40.000: for  the first YTL 18.000, YTL 3.250, for above: 	 27
For more than YTL 40.000: for the first YTL 40.000, YTL 9.190, for above: 	 35

TIES OF NON-COMPLIANCE ENVISAGED FOR CERTAIN ACTS (year 2006)

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	 129 YTL 

Failure to Issue and to Receive invoices, expense receipts	
independent professional vouchers, producers’ receipts 
(for non-tax liables) 	 25,8 YTL
Failure to keep available or to display tax plates 	 129 YTL
Failure to comply with the obligations concerning tax 
account number (for each transaction of non-compliance)	 150 YTL
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax account numbers 	 600 YTL
Failure to provide the information requested by the authorities
(1st Class Merchants) 	 1290 YTL
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements 	 2900 YTL

MINIMUM WAGE TOTALS  (01.01.2006)

Gross Total	 531,00
SSK Premium 		 74,34
Unemployment Insurance Premium		 5,31
Income Tax Base 		 451,35
Income Tax		 67,70
Stamp Duty 		 3,19
Withholdings Total 		 150,54
Net Total 		 380,46

UPPER AND LOWER LIMITS TAKEN AS BASIS IN THE CALCULATION OF THE 
INSURANCE PREMIUM (year 2006)

Upper Limit  (As of 01.01.2006)	 3.451,50 YTL
Lower Limit  (As of 01.01.2006)	 531,00 YTL

UNEMPLOYMENT INSURANCE PREMIUM TOTALS  
(between 01.01.2006 - 31.12.2006)

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

SEVERANCE INDEMNITY TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX  

As of 01.07.2005	 1.727,15 YTL
As of 01.01.2006	 1.770,62 YTL
As of 01.07.2006	 1.857,44 YTL
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Vergi Hakk›nda	 Aral›k 2006
Perakende Sat›fl Fifli veya Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli Düzenleme 
Üst S›n›r› (01.01.2006’den itibaren)		 520 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)		 %15
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (6 aya kadar vadeli)		 % 15
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›la kadar vadeli)		 % 15
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›ldan uzun vadeli)	 % 15
Döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›la kadar vadeli)		 % 15
Döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›l ve daha uzun vadeli)	 % 15
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (TL veya yabanc› para cinsinden ihraç edilmifl) 	 % 15
Repo kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi stopaj›	 % 15
Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r  
(01.01.2006’dan itibaren) 		 520 YTL
Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2006)	 2.200  YTL
Temerrüt Faizi 		 % 64
Sakatl›k indirimi (2006 y›l›, 1.derece sakatlar)	 530 YTL
Sakatl›k indirimi (2006 y›l›, 2.derece sakatlar)	 265 YTL
Sakatl›k indirimi (2006 y›l›, 3.derece sakatlar)	 133 YTL

01.01.2006 tarihinden itibaren (KDV hariç)	 8,25 YTL

PRAT‹K B‹LG‹LER

2005 Y›l› için		 % 9,8
2004 Y›l› için		 % 11,2
2003 Y›l› için		 % 28,5
Not: Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, 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;
(20.12.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.)
Reeskont ‹fllemlerinde Uygulanacak ‹skonto Oran› (Y›ll›k)	 % 23
Avans ‹fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oran› (Y›ll›k)	 % 25
Not: 238 Seri No’lu VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle 
reeskontu iflleminde, 20.12.2005 tarihinden itibaren % 25 oran› esas al›nacakt›r.

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YURT ‹Ç‹ GÜNDEL‹K TUTARLARI
(01.07.2006 tarihinden itibaren)

Brüt 		 Gelir Vergisinden ‹stisna
Ayl›k Tutar›		 Gündelik Tutar› (YTL)
962,55 ve fazlas›		 30,00
954,67 - 962,54		 25,50
858,47 - 954,66		 23,00
736,02 - 858,46		 20,50
587,12 - 736,01		 18,00
587,11 ve daha afla¤›s›   		 17,00

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
04.03.2005-27.04.2006                                                                             	 2,5
28.04.2006 tarihinden itibaren		 2
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
02.03.2005-20.04.2006		 3
21.04.2006 tarihinden itibaren		 2,5

Gelir Vergisi Mükelleflerinde 		 % 15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 		 % 20

0-6 yafl grubunda her bir çocuk için		 22,37 YTL
Di¤erleri		 11,19 YTL

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YEMEK YARDIMI TUTARI/GÜNLÜK (2006)

BAZI ‹fiLEMLERLE ‹LG‹L‹ KA⁄ITLAR ÜZER‹NDEN ALINACAK DAMGA VERG‹S‹ 
ORANLARI/TUTARLARI (2006)

Ücretlerde		 Binde 6
Kira Mukavelenamelerinde		 Binde 1,5
(mukavele süresine göre belirlenecek kira üzerinden)	
‹hale kararlar›		 Binde 4,5
Bilançolar		 15,30 YTL
Kar-zarar cetvelleri		 7,60 YTL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri		 19,70 YTL
Kurumlar vergisi beyannameleri		 26,30 YTL
Muhtasar beyannameler		 13,10 YTL

GEL‹RLERE UYGULANACAK GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹
(2006 y›l›)

Gelir Dilimi		 Vergi Oran›(%)

7.000 YTL’ye kadar 		 15

18.000 Yeni Türk Liras›n›n 
7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlas›		 20

40.000 YTL’nin 
18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlas›		 27

40.000 YTL’den fazlas›n›n 
40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlas›		 35

BAZI F‹‹LLER ‹Ç‹N ÖNGÖRÜLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(2006)

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

müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas›	  bedelin %10’u 		
(asgari 129 YTL)

Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu
verilmemesi ve al›nmamas› (vergi mükellefi olmayanlar için)	 25,8
Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 129
Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas›
(her bir ifllem için)		 150
Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 600
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. s›n›f tüccarlar)	 1290
Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve
esaslara uyulmamas›		 2900

ASGAR‹ ÜCRET (01.01.2006 tarihinden itibaren)

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

Brüt Tutar		 531,00
SSK Primi (%14)		 74,34
‹flsizlik Sigortas› Primi (%1)		 5,31
Gelir Vergisi Matrah› 		 451,35
Gelir Vergisi (%15)		 67,70
Damga Vergisi (Binde 6)		 3,19	
Kesintiler Toplam›		 150,54
Net Ödenecek Tutar		 380,46

S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS AYLIK TAVAN VE TABAN KAZANÇ 
TUTARLARI (2006)

Tavan (01.01.2006 tarihinden itibaren)		 3.451,50 YTL
Taban (01.01.2006 tarihinden itibaren)		 531,00 YTL

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI PR‹M‹ ORANLARI (01.01.2006 -31.12.2006 tarihleri aras›nda)
‹flçiden		 % 1
‹flverenden		 % 2
Devlet Katk›s›		 % 1

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA KIDEM TAZM‹NATI TUTARLARI
01.07.2005 tarihinden itibaren		 1.727,15 YTL
01.01.2006 tarihinden itibaren		 1.770,62 YTL
01.07.2006 tarihinden itibaren		 1.857,44 YTL

SON (3) YILIN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI

GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI (2006 YILI)

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA ED‹LM‹fi ÇOCUK YARDIMI TUTARI
(01.07.2006 tarihinden itibaren)


