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Vergide Gündem
M. Fatih Köprü

İzaha davet
Geçtiğimiz Ağustos ayında yayımlanan yasa (6728 sayılı) ile yatırım ortamının 
iyileştirilmesi amacıyla başta vergi yasaları olmak üzere birçok yasada değişiklikler 
yapıldı. Yazımızda yasanın Vergi Usul Kanunu’na eklenen yeni bir düzenlemesi üzerinde 
duracağız. “İzaha davet.”

Vergi hukukumuzda, vergi incelemesine başlanmadan hatta vergi idaresinin bilgisine 
girmeden önce vergi kaybına (ziyaına) sebebiyet veren hallerin mükellefin kendisi 
tarafından idareye bildirilmesi esasına dayanan pişmanlık uygulaması bulunuyor. Sadece 
haber vermek yeterli değil eksik vergiye ilişkin beyannamenin verilerek verginin de 
pişmanlık zammı ile 15 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu şartlarla mükellefe vergi 
ziyaı cezası kesilmiyor.

İdarenin vergi kaybına sebebiyet veren işlemden haberdar olmaması ise bu konuya 
ilişkin bir ihbarda bulunulmamış olması, vergi incelemesine başlanmamış olması veya 
takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması anlamına geliyor. Bu durumlardan biri varsa 
pişmanlık talebi kabul edilmiyor ve vergi ziyaı cezası kesiliyor. 

İdarenin, vergi kaybı ortaya çıkabileceğine dair tespitlerinin olması durumunda ise 
pişmanlık müessesesi çalışmıyor. Bu durumda idarenin elinde vergi incelemesi veya 
takdire sevkten başka bir imkan bulunmuyordu. Bu ihtiyacın sonucu olarak pişmanlığa 
benzer bir uygulama, yani vergi incelemesi veya takdir işlemlerine başlanılmadan 
önce konuya ilişkin mükellefin görüşlerinin alınması esasına dayanan “izaha davet” 
uygulaması 6728 sayılı yasayla mevzuatımıza girdi. 

Tebliğ taslak halinde

6728 sayılı yasa 9 Ağustos’ta yayımlandı ve izaha davet hükmü (22. madde) de bu tarih 
itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak uygulama için yasanın yürürlüğe girmesi yetmiyor. 
Uygulama usul ve esaslarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi gerekiyor. İzaha 
davet kime yapılabilir, şekli nasıl olacak, yapılan izahatı hangi merci değerlendirecek 
gibi. 

Aslında Bakanlık tarafından Eylül sonunda konuya ilişkin bir tebliğ taslağı hazırlanarak 
ilgililerin görüş ve önerileri alınmak üzere internet sitesine eklendi. Üzerinden bir buçuk 
ay gibi bir süre geçmesine rağmen tebliğ henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla uygulama da 
başlayamadı.

Biz de, konuya ilişkin açıklamalarımızı yaparken, yasal düzenlemeyi esas almakla birlikte, 
bazı hususlarda tebliğ taslağından da yararlandık. Ancak önümüzdeki dönemde bu 
tebliğ yayımlandıktan sonra kendisinden izahat talep edilen mükelleflerin, yayımlanan 
tebliğle yapılan son düzenleme ve açıklamalara göre hareket etmeleri uygun olacaktır.

İzaha davet nedir?

İzaha davet, vergi idaresinin bir mükellefin vergi kaybına sebebiyet verdiği konusunda 
tespitleri olması durumda, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk etmeden 
önce mükelleften yazılı izahat (açıklamalar) istemesi anlamına geliyor. İdare mükellefe 
“izaha davet yazısı” tebliğ ederek bu talebini iletilmiş olacak. Yazının tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde izahatta bulunulması gerekiyor. 
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Ancak idarenin ön tespitleri hakkında, tespit tarihine kadar 
ihbarda bulunulmamış olması şartı var. İzaha davet yazısı tebliğ 
edilen mükellefler davet konusu ile sınırlı olmak üzere pişmanlık 
hükümlerinden yararlanamıyorlar. 

Kim izahat isteyecek?

İlgili yasanın sonunda Maliye Bakanlığı’na izaha daveti yapacak 
mercii belirleme yetkisi veriliyor. Tebliğ taslağında bu yetkiye 
istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı bünyesinde “İzah Değerlendirme Komisyonu”nun 
kurulacağı belirtiliyor. Dolayısıyla madde kapsamındaki 
izaha davet işlemleri ile mükelleflerce verilen izahatın 
değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması işlemlerinin bu 
komisyonlar tarafından yapılacağı anlaşılıyor. 

İzahat konuları

İzaha davet konularını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili. 
Tebliğ taslağında; tapu daireleri ve bankalar ile Ba-Bs 
formlarından elde edilen bilgilerin karşılaştırılması, yapılan 
risk analizleri sonucu ulaşılan bulgulardan hareketle ya da 
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması 
durumunda mükelleflerin izaha davet edilebileceği belirtiliyor. 

Kaçakçılık suçlarını kapsamıyor

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi uyarınca; defter ve 
belgeleri tahrif eden, yok eden, gizleyen, hesap ve muhasebe 
hileleri yapan ya da halk arasında naylon fatura olarak bilinen 
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya 
kullanan mükellefler kaçakçılık suçu işlemiş kabul ediliyorlar. 
Bu fiillerin tespit edilmesi halinde vergi ziyaı cezası 3 kat olarak 
uygulanıyor. Bunun yanında ayrıca fiile göre 18 aydan 5 yıla 
kadar hapis cezası istenebiliyor.

İdarece yapılan ön tespitlerde vergi kaybının, yukarıda sayılan 
fiillerden kaynaklandığı belirlenirse izaha davet uygulamasından 
yararlanılamıyor. Ancak bunun, sadece sahte veya muhteviyatı 
itibarıyla yanıltıcı belge kullanan mükellefler için bir istisnası 
bulunuyor. Her bir belge itibarıyla 50 bin lirayı geçmemesi 
ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının 
yüzde 5’ini aşmaması kaydıyla bu mükellefler de izaha davet 
edilebilecekler. 

İzaha davet yazısı 

Tebliğ taslağında mükellefe tebliğ edilecek olan “İzaha davet 
yazısı”nda aşağıdaki hususların bulunması gerektiği belirtiliyor:

a. Davet konusu ön tespitle ilgili olarak pişmanlık hükümlerinden 
yararlanılamayacağı, 

b. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük 
süre içerisinde yazılı izahatta bulunulması gerektiği aksi halde 
bu uygulama kapsamında indirimli ceza uygulamasından 
yararlanılamayacağı ve mükellefin incelemeye ya da takdire 
sevk edilebileceği, 

c. İndirimli ceza (yüzde 20’lik vergi ziyaı cezası) uygulamasından 
yararlanabilmek için yazılı izahatın yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün içerisinde yapılması gereken işlemlerin neler olduğu 
(Beyannamelerin verilmesi, vadesi geçmiş vergilerin izahat 
zammı ile birlikte ödenmesi gibi) 

d. Mükellefin yapacağı izahatı ispatlamak üzere başta defter ve 
belgeler olmak üzere her türlü delili yazılı izahatın eki olarak 
sunabileceği. 

İzahat yeterli bulunursa

İdare tarafından vergi kaybına neden olabilecek işlemler tespit 
edildi. Mükelleften izahat istendi. Mükellef tarafından bu 
tespitlerin kabul edilmemesi durumunda, 15 gün içerisinde vergi 
kaybına neden olunmadığı yönünde yazılı izahatta bulunulması 
gerekiyor. Bu izahatın komisyonca yeterli bulunması ve 
beyanname verilmesini gerektirir bir durumun olmadığının 
değerlendirilmesi durumunda, mükellef hakkında vergi 
incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacak.

Komisyon ikna olmadı...

Mükellefçe yapılan izahatın komisyonca yeterli bulunmaması 
ve beyanname verilmesini gerektiren bir durum olduğunun 
değerlendirilmesi halinde ise öncelikle bu durum mükellefe 
bildirilecek. Bildirim üzerine, yazılı izahat tarihinden itibaren 
15 günlük sürenin henüz bitmemiş olması şartıyla mükellefçe; 

• Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,

• Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya 
düzeltilmesi,

• Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin gecikme zammı 
oranında izahat zammıyla (aylık yüzde 1,4) birlikte ödenmesi,

şartıyla, 1 kat olarak kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası 
yüzde 20 oranında kesilecektir. Tebliğ taslağında, vergi ve ceza 
konusunda mükellefin ayrıca uzlaşma (tarhiyat sonrası) hakkının 
bulunduğu da belirtiliyor. 

Mükellef tespitleri haklı bulursa

Mükellefin, İdarenin tespitlerinin doğru olduğu ve dolayısıyla 
vergi kaybına sebebiyet verildiği yönünde izahatta bulunması 
durumunda da indirimli vergi ziyaı cezası imkânından 
yararlanılabiliyor. Bunun için yazılı izahatın yapıldığı tarihten 
itibaren 15 gün içerisinde, beyan ve izahat zammıyla birlikte 
ödeme şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu durumda 
ziyaa (kayba) uğratılan vergi tutarının 1 katı yerine yüzde 20’si 
kadar vergi ziyaı cezası kesiliyor. 

Bu yeni uygulama genel olarak, gereksiz inceleme ve takdir 
işlemleri nedeniyle hem mükellefler hem de idare açısından 
oluşabilecek zaman kayıplarını önlemesi açısından olumlu olarak 
değerlendiriliyor.

Bu yazı Ekonomist dergisinin 20 Kasım 2016 tarihli 2016/47. sayısında yayınlanmıştır.
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Devir suretiyle birleşme işlemlerinde 
sermaye piyasası mevzuatı kapsamında 
ödenecek “Kurul Ücreti”
I. Giriş

En az bir şirketin tasfiyesiz infisah ederek başka bir şirkete devrolması ve devralan 
şirketin, devrolunan şirket(ler)in malvarlığını bir bütün halinde devraldığı yeniden 
yapılandırma işlemi olarak tanımlanabilecek birleşme işlemlerine ilişkin ilkelere, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nda yer verilmiştir.

TTK uyarınca; birleşme işlemi bir ticaret şirketinin diğerini devralması (devralma 
şeklinde birleşme) veya ticaret şirketlerinin yeni bir şirket bünyesinde bir araya 
gelmesi (yeni kuruluş şeklinde birleşme) suretiyle gerçekleştirilebilmektedir.

Öte yandan, TTK ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”) düzenlemeleri 
çerçevesinde hazırlanan ve taraflarından en az birinin halka açık ortaklık olduğu 
birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin esaslara Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” 
veya “Kurul”)’nun 28.12.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (“Tebliğ”)’nde yer verilmiştir.

İşbu makalenin konusunu, payları halka arz edilmemiş bir anonim şirketin, halka 
açık ve payları Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”)’de işlem gören bir diğer anonim şirketi 
devralma suretiyle birleşmesi, TTK’nın 141/2. maddesi kapsamında “zorunlu 
ayrılma akçesi” ödenmesi ve dolayısıyla birleşme işlemini takiben devralan 
şirket paylarının Borsa’da işlem görmemesi halinde hesaplanacak Kurul Ücreti 
oluşturmaktadır.

II. Zorunlu ayrılma akçesi 

Ayrılma akçesi müessesi, TTK'nın 141. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. 

Bahsi geçen madde uyarınca; birleşmeye katılan şirketler, ortaklara devralan şirkette 
pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek 
değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilecekleri 
gibi sadece ayrılma akçesinin verilmesini de öngörebilirler. 

Birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma 
akçesinin verilmesini öngörmesi hali zorunlu ayrılma akçesi müessesi olarak 
tanımlanabilecektir. 

Buna göre; ayrılma akçesinin öngörüldüğü birleşme sözleşmesinin onaylanacağı 
genel kurulda bahsi geçen sözleşmenin mevcut oy haklarının yüzde 90’ının olumlu 
oyuyla onaylanması gerekmektedir. Bu halde devrolunan şirket ortaklarına ayrılma 
akçesi tutarı ödenerek söz konusu ortaklar birleşme sonrası yapıdan çıkartılmış 
olmaktadır. 
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İşbu makale kapsamında, devir suretiyle birleşme 
işleminde, devralan şirketin halka açık ortaklık olmadığı 
ve devrolunan halka açık şirketin ortaklarının, birleşme 
işlemini takiben zorunlu ayrılma akçesi ödenmek suretiyle 
ortaklıktan çıkarıldığı durum dikkate alınmış olup, bu şekilde 
gerçekleştirilecek birleşme işlemi sonrasında devrolunan 
şirket paylarının Borsa’da işlem görmemesi/görmeyecek 
olması halinde ödenmesi gereken Kurul Ücretine makalemiz 
dahilinde yer verilecektir. 

III. Kurul Ücreti 

Tebliğ’in “Kurul Ücreti” başlıklı 21. maddesinde, maddede 
yer verilen esaslar dahilinde, Kurul’un pay ihracına ilişkin 
düzenlemelerinde belirtilen oranda Kurul Ücreti alınacağı 
belirtilmiştir. 

Buna göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde;

(a) Devralan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da 
işlem görmesi durumunda, birleşme nedeniyle artırılan 
sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların nominal 
değerinden aşağı olmamak koşuluyla birleşme talebinin 
uygun görüldüğü Kurul karar tarihindeki borsa ikinci 
seans kapanış fiyatı üzerinden,

(b) Devralan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi durumunda, birleşme nedeniyle artırılan 
sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların nominal 
değeri üzerinden,

(c) Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve 
devrolunan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da 
işlem görmesi durumunda, devralan şirketin mevcut 
sermayesinin nominal değeri ile artırılan sermayeyi 
temsil eden paylarının nominal değerinden aşağı 
olmamak üzere borsanın ilan edeceği referans fiyat 
dikkate alınarak hesaplanacak piyasa değeri üzerinden,

(d) Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve 
devrolunan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da 
işlem görmemesi durumunda, devralan şirketin devralma 
nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden payları da dahil 
olmak üzere tüm paylarının nominal değeri üzerinden 

Kurul’un pay ihracına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen 
oranda Kurul Ücreti alınacaktır. 

Görüleceği üzere Tebliğ’in 21. maddesinde devralma 
suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işlemlerinde ödenecek 
Kurul Ücretinin belirlenmesinde; 

• Devralan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem 
görmesi, 

• Devralan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi, 

• Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve 
devrolunan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem 
görmesi, 

• Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve 
devrolunan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi

durumları esas alınmıştır.

İşbu makale kapsamında, devralan şirketin halka açık 
ortaklık olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın devir 
suretiyle birleşme işlemini takiben paylarının Borsa’da 
işlem görmemesi/görmeyecek olması durumunda ödenmesi 
gereken Kurul Ücreti üzerinde durulacaktır. 

Tebliğ’in 21. maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca; 
devralan şirketin halka açık ortaklık olmadığı birleşme 
işlemlerinde, yukarıda detaylarına yer verilen (a) ve (b) 
bentleri uygulanabilir nitelikte olmayıp konuya ilişkin 
herhangi bir ihtilaf da bulunmamaktadır. 

Öte yandan, devrolunan halka açık ortaklık paylarının 
Borsa’da işlem görmeyeceği varsayımı kabul edildiğinde, 
yukarıda (c) bendinde yer verilen durumun da esas alınması 
mümkün değildir. 

Dolayısıyla, devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması 
ve devrolunan halka açık ortaklık paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi durumda ancak (d) bendinde yer verilen durumun 
uygulanması; bir başka ifade ile devralan şirketin devralma 
nedeniyle artırılan sermayesini temsil eden payları da dahil 
olmak üzere tüm paylarının nominal değeri üzerinden Kurul 
Ücreti hesaplanması söz konusu olabilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, uygulamada devrolunan şirketin 
birleşme işlemi neticesinde Borsa’da işlem görmeyecek 
olması durumunda dahi Kurul tarafından devralan şirketin 
mevcut sermayesinin nominal değeri ile artırılan sermayeyi 
temsil eden paylarının nominal değerinden aşağı olmamak 
üzere Borsa’nın ilan edeceği referans fiyat dikkate alınarak 
hesaplanacak piyasa değeri üzerinden Kurul Ücreti’nin 
belirlenmesi yoluna gidildiği görülmektedir. 

Referans fiyat üzerinden Kurul Ücreti hesaplanması, açık bir 
şekilde devrolunan şirketin paylarının Borsa’da işlem görmesi 
şartına bağlı olduğundan; devralan şirketin halka açık 
ortaklık olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın devir 
suretiyle birleşme işlemini takiben paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi/görmeyecek olması durumunda Kurul Ücretinin 
referans fiyat üzerinden belirlenmesi yönündeki uygulamanın 
yasal dayanağı bulunmadığı düşünülmektedir.

IV. Referans fiyat

Bir payın işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin 
belirlenmesinde esas teşkil etmese de fiyat tescili yapılıncaya 
kadar referans değer olarak kullanılması amaçlanan fiyat 
olarak tanımlanabilen referans fiyata ilişkin düzenlemeleri 
yapmaya Borsa yetkilidir. 
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Borsa’nın Yeni Pay Alım Satım Sistemi'nin devreye girdiği 
30.11.2015 tarihine kadar yürürlükte kalan 415 sayılı 
“Özsermaye Hallerinde Payların Teorik Fiyatlarının 
Belirlenmesi Genelgesi”nin “Devralma/Devrolma Suretiyle 
Birleşme İşlemlerinde Teorik Fiyatın Belirlenmesi” başlıklı 
bölümünde konuya ilişkin önemli açıklamalara yer verilmiştir. 
Buna göre;

• Payları Borsa’da işlem gören bir şirketin, payları Borsa’da 
işlem gören bir şirketi/şirketleri devralması, 

• Payları Borsa’da işlem gören bir şirketin, payları Borsa’da 
işlem görmeyen bir şirketi/şirketleri devralması,

➢• Payları Borsa’da işlem gören bir şirketin, payları Borsa’da 
işlem görmeyen bir şirkete devrolması ve devir sonrası 
devralan şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye 
başlayacak olması,

durumlarında referans fiyatın ne şekilde belirleneceğine 
ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiş olup sayılan durumlar 
dışında payların referans fiyatlarının Borsa Başkanlığı 
tarafından belirleneceği ve duyurulacağı düzenleme altına 
alınmıştır. 

Yeni Pay Alım Satım Sistemi'nin devreye girdiği 30.11.2015 
tarihi itibarıyla ise Borsa’nın 24.11.2015 tarih ve 2015/116 
sayılı duyurusu yayımlanmıştır. Söz konusu metnin 
“Devralma/Devrolma Suretiyle Birleşme İşlemlerinde Teorik/
Referans Fiyatın Belirlenmesi” başlıklı bölümünde 415 sayılı 
Genelge’de yer verilen açıklamalara paralel düzenlemelere 
yer verilmiş ve sayılan durumlar dışında payların referans 
fiyatlarının Borsa Başkanlığı tarafından belirleneceği ve 
duyurulacağı düzenleme altına alınmıştır. 

Yer verilen düzenlemeler doğrultusunda, referans fiyat 
Borsa tarafından belirlenebilecek olup; referans fiyatın 
ancak Borsa’da işlem gören paylar için hesaplanabileceği 
değerlendirilmektedir. Nitekim ilgili mevzuatta yer alan, 
payları Borsa’da işlem gören bir şirketin, payları Borsa’da 
işlem görmeyen bir şirkete devrolması halinde devir sonrası 
devralan şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlayacak 
olması halinde referans fiyat belirleneceği yönündeki 
düzenlemeler de bu hususu destekler niteliktedir. 

Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve devrolunan 
halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem görmemesi 
halinde ise yukarıda sayılan haller dışında payların referans 
fiyatı Borsa Başkanlığı tarafından belirlenebilecek ve 
duyurulacaktır. Öte yandan, devralan şirketin halka açık 
ortaklık olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın 
paylarının Borsa’da işlem görmemesi hallinde Borsa 
tarafından belirlenen ve duyurulan herhangi bir referans 
fiyatın bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, devralan şirketin halka açık 
ortaklık olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın devir 
suretiyle birleşme işlemini takiben paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi/görmeyecek olması durumunda, devralan şirketin 
mevcut sermayesinin nominal değeri ile artırılan sermayeyi 

temsil eden paylarının nominal değerinden aşağı olmamak 
üzere Borsa’nın ilan edeceği referans fiyat üzerinden Kurul 
Ücreti belirlenmesi uygulamada ihtilafa sebep olmaktadır.

Nitekim devralan şirketin halka açık ortaklık olmadığı ve 
devrolunan halka açık ortaklığın devir suretiyle birleşme 
işlemini takiben paylarının Borsa’da işlem görmediği/
görmeyecek olduğu bir olayda; referans fiyat üzerinden Kurul 
Ücreti hesaplanmış ve Kurul’un söz konusu işlemine karşı 
dava yoluna başvurulmuştur.

Başvurulan dava yolunda inceleme gerçekleştirilen İdare 
Mahkemesi, devir sonrasında devralan şirket paylarının 
Borsa’da işlem görmeye başlayacak olması durumunda 
referans fiyatın uygulanması gerektiği; ancak olayda davacı 
(devralan) şirketin birleşmeden sonra da halka kapalı şirket 
statüsünü devam ettirdiği gerekçeleriyle referans fiyat 
üzerinden Kurul Ücreti hesaplanmasına yönelik olarak tesis 
edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve 
dava konusu işlemin iptali gerektiği yönünde hüküm tesis 
etmiştir. 

Görüleceği üzere, devralan şirketin halka açık ortaklık 
olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın paylarının 
Borsa’da işlem görmemesi halinde ancak ve ancak devralan 
şirketin Borsa’da işlem göreceği varsayımı ile referans fiyat 
hesaplanmasından söz edilmesi mümkündür. Bir başka ifade 
ile ilgili mevzuat ve emsal yargı kararı ışığında, devir sonrası 
devralan şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlayacak 
olması durumunda referans fiyat üzerinden Kurul Ücretinin 
hesaplanması söz konusu olabilecektir. 

Buna karşın, devralan şirketin birleşmeden sonra da halka 
kapalı şirket statüsünü devam ettirdiği halde referans fiyat 
üzerinden Kurul Ücreti hesaplanmasına yönelik olarak tesis 
edilen Kurul işlemlerinin uygulamada karışıklığa sebep 
olabileceği düşünülmektedir.

V. Sonuç

En az bir şirketin tasfiyesiz infisah ederek başka bir şirkete 
devrolması ve devralan şirketin, devrolunan şirket(ler)
in malvarlığını bir bütün halinde devraldığı yeniden 
yapılandırma işlemi olan birleşme işlemlerine ilişkin ilkelere, 
gerek TTK gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerekse de sair 
mevzuat dahilinde yer verilmiştir.

Aralarında devrolma suretiyle birleşme işleminin de 
bulunduğu ve SPK düzenlemelerinde belirlenmiş hallerde, 
Kurul’un pay ihracına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen 
oranda Kurul Ücreti alınmaktadır.

Kurul Ücreti, devir suretiyle gerçekleştirilecek birleşme 
işlemlerinde devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması 
ve devrolunan halka açık ortaklığın paylarının borsada işlem 
görmesi durumunda Borsa’nın ilan edeceği referans fiyat 
dikkate alınarak; devrolunan halka açık ortaklığın paylarının 
Borsa’da işlem görmemesi durumunda ise devralan şirketin 
tüm paylarının nominal değeri üzerinden hesaplanmaktadır.
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Bu kapsamda, Borsa’da işlem gören şirket paylarının, 
temettü ödemesi, sermaye artırımı, devralma/devrolma 
suretiyle birleşme, sermaye azaltımı, kısmi bölünme ve diğer 
durumlara ilişkin işlemler sonrasında oluşacak referans 
fiyatlarını tespit etmek amacıyla yapılan hukuki düzenlemeler 
incelendiğinde; devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması 
ve devrolunan halka açık ortaklığın paylarının Borsa’da işlem 
görmemesi halinde ancak ve ancak devralan şirketin Borsa’da 
işlem göreceği varsayımı ile referans fiyat hesaplanmasından 
söz edilmesinin mümkün olduğu, bir başka ifade ile Borsa’da 
işlem görmeyen bir şirketin payları için referans fiyat 
belirlenmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

Uygulamada ise Kurul tarafından devrolunan halka açık 
ortaklığın paylarının birleşme sonrasında Borsa’da işlem 
görmemesi durumunda dahi referans fiyat dikkate alınarak 
Kurul Ücreti belirlenmesi yoluna gidildiği görülmekle birlikte; 
devrolunan halka açık ortaklığın paylarının birleşmeyi 
müteakiben Borsa’da işlem görmemesi durumunda referans 
fiyat üzerinden Kurul Ücreti hesaplanmasının uygulamada 
ihtilafa sebep olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, Kurul düzenlemelerine tabi şirketler 
arasında farklılık yaratılmaması, uygulamada netlik ve 
birlik sağlanması adına mevzuatta yer alan boşluğun 
doldurulmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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Vergide Gündem
English Translation

Invitation to explanation
Amendments have been introduced on several laws notably the tax laws targeting 
to enhance the investing environment through the Law (no.6728) promulgated last 
August. In this article we will be focusing on a recent regulation within the law that 
is attached to the Tax Procedures Law. “Invitation to explanation”.  

Our tax code contains the practice of penitence based on a taxpayer’s clarification 
of the situations causing tax loss before the tax inspection starts, even the tax 
administration is not informed on it. However, just the clarification falls short of 
being enough; the tax return concerning the missing amounts should be submitted 
while the tax and penitence fee have to be paid within 15 days. Under these 
circumstances, any penalty of tax loss is not be applicable on the taxpayer.  

The Administration’s unawareness on the transaction resulting with tax loss refers 
to the lack of a notice on that matter, that the tax inspection has not started or it's 
not being transferred to the assessment commission. If one among these situations 
exists, the penitence demand is not being accepted and a penalty of tax loss is 
applied.

The implementation of penitence is not activated on the circumstance that the 
Administration has some findings on possible existence of tax loss. In those cases 
the Administration has no choice other than tax inspection or transferring it to 
assessment. As a result of this requirement, the implementation of invitation to 
explanation based on getting the opinion of taxpayer on the matter before starting 
tax inspection or assessment procedure, similar to penitence has logged in our 
legislation through the law no.6728.

Communique still in draft form

The Law no.6728 had been promulgated on 9 August and its provision on invitation 
to explanation (Article 22) took effect as of that date. However, the law’s being 
enacted is not enough for the implementation. Procedure and principles for the 
implementation, such as determining the taxpayers to be invited, in what form it 
should be and which department would be concerned for assessment.

In fact, a draft communique has been prepared in September and was attached to 
the web site in order to receive commentary and suggestions from those concerned. 
The communique has not been promulgated yet despite one and a half month has 
passed. Therefore, the implementation could not start. 

As we are providing our explanation over the matter, we have just tapped 
into the draft communique on certain issues while mainly sticking to the legal 
regulation. However, during the incoming period following the promulgation of 
this communique, it would be appropriate for the taxpayers invited for explanation 
to act in line with the latest regulations and explanations made through the 
promulgated communique.  

What invitation to explanation is?

Invitation to explanation refers to the Administration’s demanding written 
statements from the taxpayer before deciding for tax inspection or transfer to 
assessment commission if it has findings of causing tax loss. The Administration 
should be delivering this demand by sending a “notification on invitation to 
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explanation” to the taxpayer. The taxpayer should be 
responding with an explanation within 15 days as of the date 
that the notification has been sent. 

However, related to the Administration’s preliminary findings, 
there is a requirement that any notice should not be existing 
until the date of findings. Taxpayers receiving a notification 
on invitation to explanation are not allowed to benefit of the 
provisions on penitence limited with the subject of invitation.   

Who’ll be demanding the explanation?

At the end of the concerning law, the Finance Ministry is 
authorized to identify the department to be sending the 
invitation. Regarding that authorization, within the draft 
communique, it’s indicated that an “Explanation Assessment 
Commission” will be established embodied in Revenue 
Administration and Presidency of Tax Inspection Board. 
Therefore, it’s seen that evaluation and conclusion of the 
taxpayers’ explanations and the required procedure within 
the article will be handled by these commissions. 

Subjects of explanation

The Finance Ministry is authorized for determining the 
subjects of explanation. The draft communique indicates 
us that taxpayers may be invited for explanation following 
the detection of false or misleading document regarding 
its content or based on the findings reached through risk 
analysis, comparison of information obtained from land 
registry offices, banks and Ba-Bs forms.    

Crimes on smuggling are not included

Under Tax Procedures Law Article 359, taxpayers 
manipulating, demolishing, hiding books and documents, 
cheating through manipulative computing and accounting, 
drafting out or using false or misleading document regarding 
its content, knows as false invoice are considered as 
committing to smuggling. In the circumstance that those 
actions are detected, penalty of tax loss is applied threefold.  
Besides, according to the actions dealt, imprisonment of 18 
months up to 5 years could be demanded.  

During the preliminary detections by the Administration, 
if the tax loss is considered as resulting from the dealings 
provided above, taxpayer cannot be benefitting of the 
implementation on invitation to explanation. However, there 
is an exception on that just for the taxpayers using false or 
misleading document regarding its content. Those taxpayers 
could also be invited for explanation provided that it should 
not be exceeding 50 thousand liras by each document and 5 
percent of the taxpayer’s total annual purchase of goods and 
services.    

Notification on invitation to explanation  

The draft communique indicates that the items provided 
below should be included in a “notification on invitation to 
explanation” that will be delivered to the taxpayer:

a. Provisions on penitence would not be benefitted 
regarding the preliminary detections, 

b. The requirement of written explanation within 15 days 
as of the date that the notification is sent, otherwise 
reduced penalty cannot be exercised within the scope 
of this implementation and taxpayer could be sent to 
inspection or assessment,   

c. The procedure to be handled required for benefitting 
of the reduced penalty (tax loss penalty of 20 %) 
implementation within 15 days as of the date that 
written explanation is delivered (submitting tax returns, 
payment of the overdue taxes together with their 
explanation fees) 

d. Taxpayer is able to present all sorts of evidence mainly 
books and documents as an attachment to the written 
explanation so as to prove his explanation to be 
submitted.  

If explanation is considered as enough

The Administration detected process to cause tax loss. 
Taxpayer’s explanation is demanded. On the circumstance 
that the taxpayer does not accept those findings, a written 
explanation claiming that any tax loss is not caused should 
be submitted within 15 days. If the commission finds this 
explanation enough and considers there is not a situation 
requiring to submit any returns, there would be no room 
for the taxpayer leading a tax inspection and transfer to 
assessment commission.

If commission is not satisfied

If the commission does not consider the taxpayer’s 
explanation enough and decides on a requirement for 
submitting a return, first of all the taxpayer should be 
informed of it. Following the notification, on the condition 
that 15 days period is not exceeded, the penalty of tax loss 
would be reduced 20 percent instead of one folds provided 
that the taxpayer;  

➢• Submits tax returns never presented before,
➢• Completes or corrects the missing or faulty tax returns,
➢• Pays the overdue taxes together with their explanation fees 

at the rate of late fee (monthly 1.4 percent). 

It’s indicated in the draft communique that the taxpayer has 
a right for reconciliation (following the assessment) on tax 
and penalties.    

In case findings are considered right by taxpayer 

Reduced penalty of tax loss may also be applicable when 
taxpayer delivers an explanation in the direction that the 
findings by the Administration are correct and therefore 
tax loss is caused. For that, terms on payment including 
submitting and explanations fees should be met within 15 
days as of the date that written explanation is presented. In 
that situation, a penalty of tax loss amounting at 20 percent 
of the tax amount which is caused to be lost, instead of 1 
fold, is applied. 

In general, this recent implementation is appraised as 
positive in terms of its preventing time losses of both 
taxpayers and the Administration resulting from unnecessary 
inspection and assessment processes.

This article has been published in the Ekonomist magazine’s edition dated 20 November 2016 and no.2016/47. 
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“Board Fee” that will be 
paid with regards to merger 
transactions in accordance 
with capital markets code
Principles of merger, which is a restructuring transaction, 
where at least one company is transferred to another 
by dissolution without liquidation and where transferee 
company takes over all assets of transferor(s) as a whole 
are stipulated under both Turkish Commercial Code, Capital 
Markets Board legislation and other related regulations.

Within the scope of this Article; Board Fee, which will 
be calculated following a merger transaction where the 
transferee, which is not a publicly held company, takes 
over another corporation, which is publicly held and listed; 
where the shares of transferee will not be listed under Stock 
Exchange following the merger transaction by realizing 
“mandatory squeeze out” payment as per Article 141/2 of 
TCC is evaluated. 

Board Fee will be collected at the rate determined under 
Board’s regulations regarding issuance of share within 
the scope of transactions stated under CMB regulations 
including merger. 

Within the scope of CMB regulations, Board Fee will be 
calculated by taking into account the reference price that 
will be announced by Stock Exchange, where the transferee 
company is not publicly held and the shares of transferor 
company are listed. Besides, Board Fee will be calculated 
over nominal price of all shares of the transferee company 
where the shares of transferor are not listed.

Evaluating the related regulations; it is understood that, 
reference price can only be calculated for transactions where 
the transferee company is not publicly held and the shares 
of transferor company are not listed if and only that shares 
of the transferee company are assumed to be listed under 
the Stock Exchange. In other words, it is considered that 
reference price cannot be determined for a company whose 
shares are not listed. 

In practice, it is experienced that Board Fee is calculated by 
the Board by taking into account the reference price even 
where the shares of publicly held transferor company will not 
be listed after the merger. On the other hand, we evaluate 
that Board Fee calculation over reference price even for the 
cases where the shares of publicly held transferor company 
are not listed, will be disputed in practice.
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Gümrükte Gündem
Sercan Bahadır

6736 sayılı Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 
açıklamaların Kasım ayı "Gümrükte Gündem"i belirleyen en önemli konu olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Yapılan açıklamalarda gümrük idaresince uygulanan 
yapılandırma işlemlerinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, 26 Kasım tarihinde yayımlanan 24 seri numaralı Gümrük Genel 
Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem 
Komitesinin 56 ve 57. dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararları ve eki INN 
ürünleri sınıflandırma listeleri duyurulmuştur. Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına 
uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerliliğini 
kaybedecektir.

Kasım ayında öne çıkan konulara aşağıda yer verilmiştir:

1. Gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklama 
yapıldı.

Gümrük idaresince uygulanan yapılandırma işlemlerinde yaşanan tereddütleri 
gidermek üzere, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2016/61 
sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile; 

a) Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamındaki “İnceleme ve tarhiyat safhasında 
bulunan alacaklar”ın,

b) Müfettiş ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü veya Gümrük Müdürlüğünce 
yürütülmekte olan incelemeler dahil olmak üzere, 25.11.2016 tarihine kadar 
kendiliğinden yapılan beyanların (vergi aslına bağlı olmayan para cezaları dahil),

c) 19.08.2016 tarihi itibariyle inceleme, tarhiyat işlemine başlanıldığı halde, henüz 
tamamlanamamış bulunan gümrük alacakların 

6736 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılabileceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 6736 sayılı 
Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'in 
uygulanması ile ilgili olarak 27.10.2016 tarih ve 19717173 sayılı bir dağıtımlı yazısı 
yayınlamış ve tereddütlü bazı konulara ilişkin izahatlar paylaşılmıştır. Bu tereddütlü 
konulardan biri de Kanun kapsamında yapılan "kendiliğinden beyan"lar olup, bahse 
konu yazı ile bu beyanlarda Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli, 
2888552 sayılı Dağıtımlı Yazısı çerçevesinde işlem tesis edileceği; bu bağlamda 
yapılacak bildirimlerin Gümrük Kanunu'nun 234/3'üncü fıkrası kapsamında olduğu 
gibi daha önce gümrük idarelerince bir tespit olup olmadığının araştırılması gerektiği 
(tespit var ise kendiliğinden bildirim yapılsa bile idare tespit etmiş gibi verginin 3 katı 
ceza tarh edileceği) belirtilmiştir.

Tartışmalara neden olan bu düzenlemeye ilişkin olarak Risk Yönetimi ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünce 07.11.2016 tarihli 80572740-010.05 sayılı yeni bir yazı 
yayımlanmış ve daha önce yayımlanan 27.10.2016 tarih ve 19717173 sayılı yazı 
ile Kanun’da açıkça belirtilen hükmün farklı bir şekilde düzenlenmiş olduğu ve bu 
nedenle 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kendiliğinden beyanlarda, Gümrükler 
Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli, 2888552 sayılı Dağıtımlı Yazısı dikkate 
alınmaksızın işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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Diğer yandan, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
tarafından yayımlanan 27.10.2016 tarih ve 19717173 sayılı 
yazı ile izahat yapılan diğer konular aşağıdaki gibidir:

1) Kanun'un yayım tarihi olan 19.08.2016 tarihinden 
(bu tarih dahil) önce gümrük müdürlüklerince karar 
alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci 
bitmemiş kararların yapılandırma kapsamına gireceği;

2) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin 
Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğu için gümrük alacaklarının 
bu kapsama girmediği;

3) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri 
uyarınca verilen idari para cezalarının Yapılandırma 
Kanunu kapsamına girmediği;

4) Gümrük mevzuatı uyarınca verilen vergi aslına bağlı 
olmayan idari para cezalarının kendiliğinden beyana 
konu olmayacağı; sadece vergi aslına bağlı cezaların bu 
kapsama girdiği;

5) 19.08.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük 
Kanunu'nun 244'üncü maddesi uyarınca uzlaşma 
sağlanmış (1 aylık ödeme süresinde ödenmeyen kısımlar 
dahil) olan alacakların "kesinleşmiş alacak" olarak 
değerlendireceği;

6) 6736 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi üçüncü fıkrası 
gereğince 50 TL'nin altında bulunan vergi alacağı için 
terkin kararının resen yapılacağı;

7) Gümrük Kanunu'nun mülga 238'nci maddesi ve söz 
konusu maddenin halihazırda yürürlükte bulunan hükmü 
uyarınca, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, 
işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de 
dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde 
tespiti halinde gümrük vergilerinin iki katı tutarında 
düzenlenen para cezalarının “gümrük vergileri alacağına 
bağlı idari para cezası” olarak değerlendirileceği ifade 
edilmiştir.

2. Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması 
Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 
yayımlandı.

2 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan Yönetmelik’in amacı; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında 
11 Eylül 2014 tarihinde imzalanan, 24.08.2016 tarihli 
2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I inde yer alan 
"Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin Protokol"ün uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir. Yayımlanan ilgili Yönetmelik’te 
dikkat çeken hususlar aşağıdaki gibidir.

a) Tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler,
b) Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş 
olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde 
edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Taraf ülkede üretilen 
ürünler; 

Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilerek Anlaşma 
kapsamındaki tercihli tavizden yararlanacaktır. Türkiye 
menşeli ürünler Moldova'ya ithal edilirken veya Moldova 

menşeli ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, ilgili eşyanın 
tercihli tarifeden yararlanabilmesi için ithalatçı tarafından, 
EUR1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı ibrazı şarttır.

Diğer yandan Yönetmelik’in 16'ncı maddesinde doğrudan 
nakliyat sayılan haller belirtilmiş ve Anlaşma kapsamında 
sağlanan tercihli muamelenin, sadece Yönetmeliğin 
gerekliliklerini yerine getirmiş taraf ülkeler arasında 
doğrudan nakledilen ürünler için uygulanacağı belirtilmiştir.

3. “Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük 
Yükümlülüğünün Doğması”na ilişkin Genelge 
yayımlandı.

28.10.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı Dahilde İşleme 
Rejiminde (DİR) Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ile ilgili 
bir Genelge yayımlanmıştır. Bu düzenlemede iki konuya işaret 
edilmektedir:

i) DİR hükümlerinin ihlali durumunda oluşan vergi aslı 
alacakları için;

a) Dahilde işleme izin belgesi (DİİB)/izninin açık olduğu 
durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak 
vergi aslı alacakları, kesinleşmiş alacaklar olarak 
değerlendirilerek, bu alacaklar için 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili 
maddeleri kapsamında işlem tesis edilmektedir.

b) Taahhüt hesabı kapatılmış DİİB/İzin kapsamında sonradan 
tespit edilen ve ek tahakkuk düzenlenmesi gereken 
durumlar için ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 
197/2'nci maddesi uyarınca tahakkuk zamanaşımı söz 
konusu olmaktadır.

ii) DİR hükümlerinin ihlali durumunda Kanun'un 238'inci 
maddesinin tatbiki için ise;

DİR kapsamında bir ihlal tespiti durumunda, gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu tarih olarak ihlalin 
gerçekleştirildiği tarihin esas alınması; gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu tarihin kesin olarak tespitinin 
mümkün olmaması halinde ise Kanunun 193/2'nci 
maddesine paralel olarak, gümrük idarelerinin bu eşya için 
bir gümrük yükümlülüğü doğduğu sonucuna vardıkları tarihin 
esas alınması gerekmektedir.

4. İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı listede 
yer alan bazı eşya için ilave gümrük vergisi 
getirildi.

11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
2016/9391 ve 2016/9422 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek 
Kararlar ile bazı maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi 
alınmasına karar verilmiştir.

2016/9391 sayılı Karar ile uygulanacak ilave gümrük 
vergisinin plastik, ağaç, ahşap, kağıt, karton, porselen ve çini, 
seramik, cam, demir, çelik, bakır, alüminyum, adi metaller 
gibi çeşitli maddelerden yapılmış bazı eşya ile saatlere, 
kolajlara (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif plakalara 
yönelik olduğu ve % 6 ile % 25 oranları arasında değiştiği 
görülmektedir.
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2016/9422 sayılı Karar ile ise çeşitli boyalar, tutkal ve 
yapıştırıcılar, fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, mektup zarfları 
ve kartları, kağıttan veya kartondan çeşitli eşya (kutular, 
defterler, etiketler, diğer eşya),  çeşitli kartlar, takvim, 
kataloglar, adi metallerden çeşitli eşya, çeşitli kalemler, 
yazı veya resim tahtaları, elle kullanılan damgalar, kaşeler, 
numaratörler, pul damgaları, yazı makineleri şeritleri ile 
ıstampalar için % 11 ile % 25 arasında değişen oranlarda ilave 
gümrük vergisi uygulanacaktır. 

Bahse konu vergi, AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, 
Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, 
Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili Sırbistan, 
Karadağ, Kosova, Moldova (01.11.2016 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere), Güney Kore, Morityus ve Malezya için 
% 0 olarak uygulanacaktır. Ayrıca, A.TR dolaşım belgesi 
eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan 
eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden 
ilave vergisi alınacağı belirtilmiştir.

Madde Tanımı GTİP Ülke Ticaret Unvanı Dampinge Karşı Kesin 
Önlem Oranı (% CIF)

Poliesterlerden 
Tekstüre İplikler 5402.33

Tayland Krallığı
Sunflag (Thailand) Ltd. 6,88

Diğer Firmalar 37,69

Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti

Hualon Corporation Vietnam 35,97

Formosa Industries Corporation 36,22

Century Synthetic Fiber Corporation 34,81

Petro Vietnam Petrochemical and Textile 
Fiber Joint Stock Company 68,98

Diğer Firmalar 72,56

11 Kasım tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir 
taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu tarihten itibaren 
en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde ilave gümrük 
vergisi uygulanmayacaktır.

5. 5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonu altında 
sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre 
iplikler” ticari tanımlı eşyanın Tayland ve 
Vietnam’dan ithalatında dampinge karşı kesin 
önlem getirildi.

12 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/40 
sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 
uygulanan damping oranları aşağıdaki gibidir:
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Ekonomi Yorumları
Levent Topçu
Çağdaş Gündüz
Onur Yıldız
Deniz Ünal

Türkiye ekonomisi

• Otomotivde ÖTV artışı: Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı ÖTV düzenlemesi 
2017’ye kalmadan hayata geçirildi ve 24 Kasım’dan geçerli olmak üzere otomobilde 
uygulanan ÖTV oranları güncellendi. Buna göre, yeni sistemde araçların silindir hacmi 
kadar satış fiyatları da dikkate alınıyor. Sonuç olarak, özellikle motoru küçük ancak 
fiyatı yüksek araçların vergisi artırılmış oldu, vergi oranı indirilen araç sınıfı ise olmadı. 

• Kamuya ait şirketlerde reform planları: Mehmet Şimşek, KİT’lerin piyasa şartlarına 
göre daha etkin, verimli ve kârlı hale getirilmesi için Hazine tarafından reform 
niteliğinde bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Buna göre, KİT'lerin yönetim şemasını 
değiştirilerek yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması zorunluluğu 
kaldırılacak ve yönetim kurullarında bağımsız üyeye yer verilecek. Reform çalışması 
ile SPK mevzuatına tabiiyet ile şeffaflığın artırılması, kaliteli ve bağımsız denetimin 
uygulanması ve kurumsal yönetimin unsurlarının yerleşmesi sağlanacak.

Bankacılık ve sermaye piyasaları

• Polisan Boya’nın % 50’si Japon’lara satıldı: Polisan Boya’nın yarısının Japonya'nın 
lider boya üreticilerinden biri olan Kansai'ye satılmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi 
imzalandı. Şirketin % 50 hissesi için 113 milyon dolar değer biçilirken hisse devir 
işleminin Aralık 2016'da tamamlanması planlanıyor. Böylesine dalgali bir dönemde 
yabancı sermaye girişi adına olumlu bir haber olarak değerlendiriyoruz.

Merkez bankaları ve para politikası

• TCMB’den faiz artırımı: Merkez Bankası döviz kuru hareketlerinin enflasyon 
görünümü üzerinde risk oluşturduğunu söyleyerek politika faizinde % 0,5, faiz 
koridorunun üst bandında ise % 0,25 artırıma gitti. Böylelikle politika faizi % 7,5'ten % 
8'e yükselmiş oldu. Faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi % 7,25'te 
korunurken, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi ise % 8,25'ten % 8,50’e 
yükseldi. Özellikle ABD’de Trump’ın seçimi kazanması ile hızlanan ters sermaye 
hareketi Türkiye’deki iç belirsizlikler ile birleşince Türk Lirası Kasım ayında Meksika 
parasından sonra en fazla değer kaybeden para birimi olmuştu. Sonunda MB gidişata 
dur demek için faiz silahına hafifçe dokundu. Ayrıca bazı katsayıların değiştirilmesi ile 
sisteme ek döviz likiditesi de verildi. Buna rağmen, dövizdeki hareket yavaşlayarak da 
olsa devam etti.

• Japonya Merkez Bankası’ndan yeni bir hamle: Geçtiğimiz ay Japonya Merkez 
Bankası’nın yeni politikasından bahsetmiştik. Buna göre uzun vadeli tahvillerin 
getirisini % 0 olarak hedefleyen merkez bankası Kasım’ın ilk haftasındaki tahvil 
satışlarının etkisiyle % 0’ın üzerine çıkan uzun vadeli tahvil getirisini sıfıra indirmek için 
sınırsız tahvil alım programı başlattı. Bu hamleden sonra getiriler % 0,01 seviyesine 
düştü.
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Gelişmekte olan ülkeler

• Çin ve Batı arasındaki ortak çalışmalar: Brexit referandumu 
sonrasında ne yapacağı merak konusu olan İngiltere, Çin 
ile işbirliği yollarını arıyor. Son yıllarda Çinli yatırımcıların 
Birleşik Krallık’taki birçok projeye destek vermeleri zaten 
takip edilen bir durumdu. 2005 yılından 2015 yılının Haziran 
ayına kadar Çin’li şirketlerin ülkeye toplam 29,2 milyar 
sterlin yatırım yaptığı ifade ediliyor. Kasım ayındaki Birleşik 
Krallık – Çin Ekonomik ve Finansal Diyalog görüşmelerinde 
ise ağırlıklı olarak karşılıklı ticaret, finansal hizmetler, altyapı 
ve enerji alanlarında yatırımlar konuşulduğu belirtiliyor. 
Bunlara ek olarak Çin, Fransa ve İran ile 4,8 milyar dolarlık 
doğalgaz yatırım projesine katılacak. Bu yatırımın halihazırda 
yaptırımlar konusunda anlaşmaya varılan İran hükümeti ile 
enerji konusunda yabancı şirketlerin dahil olduğu ilk yatırım 
olma özelliği göze çarpıyor.

• Mısır parasını dalgalı kura bıraktı: Arap baharından sonra 
ekonomik sıkıntı yaşayan Mısır bu yıl içerisinde IMF’den 
12 milyar dolarlık borç talebinde bulunmuştu. Turizm 
gelirlerinde önemli ölçüde kayıp yaşayan Mısır’ın ekonomisi 
ithalata dayanmakta ve devlet ülke içindeki döviz ve yerel 
para miktarını denetleme amaçlı bir dizi önlem almıştı. 
Fakat ithalat konusunda hala problemler çıkmaktaydı ve 
temel gıda maddelerinde kıtlık ve devlet müdahaleleri 
gözlemlenmekteydi. IMF’den gelecek olan borç desteği ile 
sorunlara çözüm aranıyor fakat IMF’nin koşulu ise Mısır 
poundunu dalgalı kur rejimine bırakmak şeklinde. Mısır 
hükümeti acı ilacı içti ve Mısır poundu % 32 değer kaybına 
uğradı. Ayrıca Mısır merkez bankası faizleri 300 baz puan 
artırarak % 14,75 yükselti. IMF bu adımlardan sonra krediyi 
onayladı. Buna rağmen uzun vadede enflasyondaki artış, 
ekonomik fakirleşme ve halkın yönetime karşı tutumu Mısır 
için daha parlak bir gelecek yolundaki önemli engeller.

• Hindistan’da yüksek değerli banknotlar aniden piyasadan 
çekildi: Hindistan hükümeti; yolsuzlukla mücadele, kayıtdışı 
ekonominin kayıt altına alınması ve kara paranın aklanmasının 
engellenmesi amacıyla sıradışı bir yönteme başvurdu ve 1000 
ve 500 rupi değerindeki banknotların çok kısa süre içinde 
geçersiz olacağını açıkladı. Bu nedenle de halka ellerindeki 
paraları acil olarak bankalara getirmeleri tavsiye edildi. Bu 
gelişme halk arasında panik yaşanmasına neden oldu ve 
marketlere hücum edildi. Bu uygulama muhalefet tarafından 
şiddetli eleştirilere de maruz kaldı.
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EY Greece: Yunanistan’da vergi kaçakçılığı yıllık 16 milyar euroya 
ulaştı 

EY Greece ve Yunan araştırma şirketi DiaNEOsis’in birlikte hazırladıkları rapora göre, 
Yunanistan’da bir yılda kaçırılan vergi, bu ülkenin GSYH’sinin yüzde 9’una kadar ulaşıyor. 
Yunanistan’da bu yıl sekizincisi düzenlenen Helenik-Amerikan Ticaret Odası Vergi 
Forumu’nda sunulan rapor, ülkede yılda 16 milyar euro dolayında vergi kaçırıldığını 
ortaya koydu. 

EY Greece Vergi Bölümü Lideri Stefanos Mitsios, ülkede vergi kaçakçılığının çok 
yüksek boyutlara ulaşmasının, vergi oranlarının hem yüksek oluşu hem de sürekli 
olarak artmasına, vergi rejimi genelinde gözlemlenen karmaşıklık ve belirsizliklere 
bağlanabileceğini söyledi. Mitsios, borç krizi yaşanan ülkede son dönemde göreve 
gelen hükümetlerin bu sorunun üstesinden gelinmesine yönelik güçlü çözümler 
ortaya koymayı başaramadıklarını belirtti. Hükümete vergi idaresi içinde bürokrasiyi 
azaltma ve süreçleri modernleştirme çağrısı yapan Mitsios, nakit yerine kredi ve hesap 
kartıyla yapılan ödemelerin artmasının sağlanmasıyla vergi kaçakçılığının daha aşağı 
çekilebileceğini de ifade etti. 

İrlanda, vergi ödeme kolaylığı bakımından AB’nin en etkili ülkesi

Dünya Bankası ile uluslararası bir denetim ve danışmanlık şirketinin ortaklaşa yürüttüğü 
bir çalışmaya göre, işletme faaliyeti vergisi ödemeleri için İrlanda AB içinde en etkili, 
dünyada ise beşinci en etkili ülke olarak belirlendi. 

Dünya genelindeki 190 ekonominin vergi sistemlerine ilişkin 11 yıllık verileri bir araya 
getiren çalışma, vaka analizinde yer alan şirketlerin vergi hazırlıkları, beyanı ve ödemesi 
için gereken süreyi, ödenmesi gereken vergilerin sayısını, vergi ödeme şeklini ve 
toplam vergi yükümlülüğünün ticari kazancın yüzde kaçını oluşturduğunu ölçerek çeşitli 
ülkelerde vergi ödeme kolaylığını değerlendiriyor. 

Rapora göre vergi ödeme kolaylığı dünya sıralamasında birinciliği Katar ile Birleşik 
Arap Emirlikleri paylaşıyor. Sıralama Hong Kong, Bahreyn, İrlanda, Kuveyt, Danimarka, 
Singapur, Makedonya ve İngiltere olarak ilerliyor. AB içerisindeki sıralamanın başında yer 
alan İrlanda’yı ise Danimarka, İngiltere, Finlandiya, San Marino, Letonya, Lüksemburg, 
İsviçre, Hollanda ve Estonya takip ediyor.  

EY araştırmasına göre, şeffaflık çağrıları TP’nin şirket 
yönetimlerinin gündemindeki önemini artırdı

EY Global tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Anketi 2016 araştırmasına 
göre, vergide daha fazla şeffaflık için küresel çapta yapılan çağrılar, transfer 
fiyatlandırmasının şirket yönetim kurullarının gündemindeki önemini artırdı. 
EY’nin 36 bölgeden ve 17 farklı sektörden toplam 623 transfer fiyatlandırması yöneticisi 
arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcılar transfer fiyatlandırması 
alanında eskiye göre daha fazla anlaşmazlıkla karşı karşıya kalıyor. EY Global Transfer 
Fiyatlandırması Lideri Peter Griffin araştırmanın sunumu sırasında yaptığı açıklamada, 
“Vergide şeffaflığın esas olduğu yeni dönemle birlikte bu alandaki modern işleyiş 
içerisinde çok büyük değişimler yaşanıyor. İşletmelerin transfer fiyatlandırmasında uzun 
vadede daha net bir strateji oluşturabilmeleri için önemli verileri bir arada toplamaları 
lazım. Etkili ve uyumlu transfer fiyatlandırması süreçleri için bu yeni gerçekliğe adapte 
olunabilmesi kilit önem taşıyor” dedi. 

Dünyadan Vergi Haberleri
Elif Karaca
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Vergide Gündem olarak, araştırmanın dikkat çekici bulgularını sizler için derledik: 

• Vergi riski yönetimi, şirketlerin yüzde 75’ine göre birinci sıradaki transfer 
fiyatlandırması önceliği. Bu oran 2013’teki araştırmada yüzde 66; 2007 ve 2010’da 
ise yüzde 50 seviyesinde yer alıyordu. 

• Transfer fiyatlandırması politikalarının resmi incelemelerle karşı karşıya kalma sıklığı 
konusunda katılımcılar tarafından en çok referans gösterilen üç ülke: Yüzde 29 ile 
Almanya, yüzde 25 ile ABD ve yine yüzde 25 ile Hindistan. 

• Katılımcıların yüzde 21’i şirketlerin değişen transfer fiyatlandırması koşullarına adapte 
olabilmek için operasyonel hazırlıktan yoksun oldukları görüşünde.  

• Bütün ülkelerde tamamıyla uyumlu durumda olduğunu söyleyenlerin oranı sadece 
yüzde 21. 

• Katılımcıların yüzde 73’ü transfer fiyatlandırması sonuçlarını hala çeyrek dönem veya 
yıllık bazda izlemeyi sürdürdüklerini belirtiyor.

• Ülke Bazında Raporlama (CbCR) ile ilgili bir gereklilik olan küresel belgelendirme 
uygulamasına katılımcıların yüzde 51’i henüz geçmemiş.

• Şirketlerin yüzde 72’si transfer fiyatlarının, geçmişte yaşanan uyuşmazlıkların odak 
noktasını oluşturduğu görüşünde.

• İşletme moddellerini adapte etme konusunda karşı karşıya kaldıkları en önemli 
güçlüğün otomasyon eksikliği olduğuna dikkat çekenlerin oranı ise yüzde 49. 

• Katılımcıların yüzde 69’u açık bir vizyon ve strateji oluşturmayı birinci öncelikleri 
olarak görüyor. 

• Şirketlerin yüzde 67’si belgeleme süreçlerinin BEPS formatlarıyla, sadece belli başlı 
ülkeler ve işlemler bazında ve sınırlı seviyede uyum içerisinde olduğunu ifade ediyor.

• Artan zorunlu uygulamalar, vergi açısından risk faktörü niteliğinde. Günümüzde 
transfer fiyatlandırması stratejilerini, öncelikle zorunlu uygulamalara bağlı oluşan 
bu risk faktörleri yönlendiriyor ve katılımcıların yüzde 39’u en çok bu konuya dikkat 
çekiyor.
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        Sirküler indeks
No Tarih                                                               Konu
114 28.11.2016 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin esaslar 

belirlendi.

113 25.11.2016 İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemlerle ilgili başvuru ve ödeme sürelerini uzatan 6761 sayılı Kanun’un 
uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

112 25.11.2016 Yüzde 8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı (II) sayılı listeye yeni mal ve hizmetler eklendi.

111 25.11.2016 Bakanlar Kurulu binek otomobillerin ÖTV oranlarını fiyatlarına göre farklılaştırdı.

110 25.11.2016 Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında 6761 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklikler.

109 24.11.2016 6736 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamındaki işlemlerle ilgili süre uzatımı içeren Kanun yürürlüğe girdi.

108 23.11.2016 KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

107 21.11.2016 Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisinin 2016 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme 
süreleri.

106 11.11.2016 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak açıklandı.

105 04.11.2016 6736 sayılı Kanun’daki bazı başvuru sürelerini uzatan BKK’nın uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

104 01.11.2016 Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı.

103 31.10.2016 Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti 1.300 liranın altına düşen ücretliler için geçerli ilave asgari geçim 
indirimi uygulaması.

102 31.10.2016 Rapor Değerlendirme Komisyonu Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

101 31.10.2016 Mal ihracatı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında e-fatura düzenlenmesine ilişkin açıklamalar.

100 26.10.2016 6736 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılması ve matrah artırımına ilişkin başvuru süreleri 
uzatıldı.

99 13.10.2016 Gübre ve yem teslimlerinde KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

98 13.10.2016 6736 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumuna ilişkin 
açıklamalar yapıldı.

97 10.10.2016 Türkiye-Belçika ÇVÖ Anlaşmasının bazı maddelerini revize eden Protokol 5 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe 
girdi.

96 07.10.2016 Örtülü kazanç üzerinden ithalat sırasında veya sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’ler indirim konusu 
yapılabilecektir.

95 07.10.2016 7 seri numaralı KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

94 07.10.2016 7 seri numaralı KDV Tebliği ile dahilde işleme rejimi kapsamındaki KDV uygulamasında değişiklikler yapıldı.

93 07.10.2016 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.

92 06.10.2016 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Eylül 2016 tarihli borsa rayiçleri.

91 06.10.2016 Kira sertifikası ve tahvil ihracı yoluyla finansman temini işlemleriyle ilgili 6728 sayılı Kanun’la KDV 
Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.

90 05.10.2016 FATCA anlaşması ve anlaşmanın eki olan mutabakat zaptı Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

89 05.10.2016 Sat ve geri kirala işlemleriyle ilgili 6728 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin 
açıklamalar yapıldı.

88 05.10.2016 Bazı hibrit otomobillerin ÖTV oranları düşürüldü.

87 05.10.2016 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin açıklamalar içeren 6 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.

86 05.10.2016 Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin damga vergisi istisnası hakkında açıklamalar yapıldı.

85 04.10.2016 6728 ve 6745 sayılı Kanunlar ile yatırım teşvik sisteminde yapılan değişiklikler.

84 04.10.2016 6728 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.

83 30.09.2016 60 seri numaralı Tebliğ’de 6728 sayılı Kanun’la damga vergisi mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin 
açıklamalar yapıldı.
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12 Aralık 2016 Pazartesi 16-30 Kasım 2016 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin   

 elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

15 Aralık 2016 Perşembe Kasım 2016 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi   

 beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin   

 elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi   

 beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda   

 gönderilmesi ve verginin ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin  

 ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

20 Aralık 2016 Salı Kasım 2016 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve   

 verginin ödenmesi

23 Aralık 2016 Cuma Kasım 2016 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı

 Kasım 2016 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı

 Kasım 2016 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti   

 bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda beyanı

 Kasım 2016 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

26 Aralık 2016 Pazartesi Kasım 2016 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve   

 ödenmesi

 1-15 Aralık 2016 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin   

 elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 

 Kasım 2016 dönemine ait gelir vergisi stopajının ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

 Kasım 2016 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti   

 bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi

2 Ocak 2017 Pazartesi Kasım 2016 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi

 2016 yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki  

 Kasım 2016 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik   

 olarak gönderilmesi

 Kasım 2016 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi

Vergi Takvimi

2016 Aralık ayı mali yükümlülükler takvimi
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Gelir vergisi tarifesi- 2016 (Ücretler)

Gelir dilimi
12.600 TL’ye kadar
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15

% 20
% 27
% 35

Gelir vergisi tarifesi- 2016 (Diğer gelirler)

Gelir dilimi
12.600 TL’ye kadar
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15

% 20
% 27
% 35

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
12,00
13,00
13,70

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)

Uygulandığı dönem
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
19.10.2010 tarihinden itibaren

Oran (%)
2,50
1,95
1,40

Tecil faizi oranları (Yıllık)

Uygulandığı dönem
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
21.10.2010 tarihinden itibaren

Oran (%)
24
19
12

Yeniden değerleme oranları

Yıl
2013
2014
2015

Oran (%)
3,93
10,11

5,58

Yıllık brüt asgari ücret

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
13.230,00
14.850,00
19.764,00

Fatura düzenleme sınırı

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
800
880
900

Amortisman sınırı

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
800
880
900

Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
1.545.852,40
1.702.138,00
1.797.117,30

İstisnalar (2016)

Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras 
hisselerinde
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 
kazanılan ikramiyelerde

170.086 TL
340.381 TL

3.918 TL

3.918 TL

Vergi tarifesi (2016)

Matrah dilim tutarları
Vergi Oranı

Veraset yoluyla intikal İvazsız intikal

İlk 210.000 TL için
Sonra gelen 500.000 TL için
Sonra gelen 1.110.000 TL için
Sonra gelen 2.000.000 TL için
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan 
bölümü için 

% 1
% 3
% 5
% 7

% 10

% 10
% 15
% 20
% 25

% 30

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları 

Uygulandığı dönem
01.01.2016-31.12.2016

Alt sınır (TL)
1.647,00

Üst sınır (TL)
10.705,50

Damga vergisi oran ve tutarları (2016)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dahil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler
SGK sigorta prim bildirgesi

Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89
36,90 TL
17,80 TL

47,80 TL
63,80 TL
31,50 TL
23,50 TL

Engellilik indirimi (2016)

Engellilik derecesi
Birinci derece engelliler için
İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Tutarı (TL)
900
460
210

Konut kira geliri istisnası

Gelirin elde edildiği yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
3.300
3.600
3.800

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)

Kazancın sağlandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
9.700

10.600
11.000

Arızi kazançlara ilişkin istisna

Kazancın sağlandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
21.000
23.000
24.000

Gelir Vergisi

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun

Damga Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik
Asgari ücret ve yasal kesintiler

Ödemeler / kesintiler
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı 
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
Kesilecek gelir vergisi 
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı 
Net asgari ücret

01.01.2016 - 31.12.2016 (TL)
1.647,00

230,58
16,47

1.399,95
209,99
123,53
86,46
12,50

346,01
1.300,99

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları

Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde

% 9,00
% 10,50
% 10,50

Not: Bu oranlar 14.12.2014 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Asgari geçim indirimi-TL (2016)

Eşin çalışma 
durumu

Çocuk sayısı
Yok 1 2 3 4 5 veya fazla

Çalışıyor
Çalışmıyor

123,53 
148,23 

142,05 
166,76 

160,58 
185,29 

185,29 
209,99 

197,64 
209,99 

209,99
209,99

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı

Uygulandığı dönem
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016

Tutar (TL)
4.092,53
4.297,21
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Income tax tariffs- 2016 (Salaries)

Income bracket
Up to TRL 12.600
For TRL 30.000; for the first TRL 12.600, TRL 1.890, for above
For TRL 110.000; for the first TRL 30.000, TRL 5.370, for above
For more than TRL 110.000, for TRL 110.000, TRL 26.970, for above

Tax rate
15 %

20 %
27 %
35 %

Income tax tariffs- 2016 (Other income)

Income bracket
Up to TRL 12.600
For TRL 30.000; for the first TRL 12.600, TRL 1.890, for above
For TRL 69.000; for the first TRL 30.000, TRL 5.370, for above
For more than TRL 69.000, for TRL 69.000, TRL 15.900, for above

Tax rate
 15 %
20 %
27 %
35 %

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)

Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
12,00
13,00
13,70

Depreciation limit

Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
800
880
900

Maximum stamp duty (For each paper)

Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
1.545.852,40
1.702.138,00
1.797.117,30

Exemptions (2016)

For shares of inheritance corresponding to each descendant 
including adopted children and the spouse
For share of inheritance corresponding to the spouse if 
there is no descendant
For transfers conducted without any consideration
For prizes won in competitions and lotteries held for money and property

TRL 170.086 

TRL 340.381 
TRL 3.918 
TRL 3.918

Stamp duty rates and amounts (2016)

Papers subject to stamp duty
Contracts
Wages (Including advances)
Rental contracts 
Balance sheet
Income statement
Annual income tax return
Corporate tax return
Value added tax and withholding tax returns
Social Security Institution insurance premium declarations

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand

TRL 36,90
TRL 17,80 

TRL 47,80 
TRL 63,80 
TRL 31,50 
TRL 23,50

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

In rediscount transactions
In advance transactions 
In rediscount transactions under TPL

 9,00 %
 10,50 %
 10,50 %

Note: These rates are applicable to the transactions conducted as of 14.12.2014.

Disability allowance (2016)

Degree of disablement
For 1st degree disabled
For 2nd degree disabled
For 3rd degree disabled

Amount (TRL)
900
460
210

Exemption for house rental income 

Year when the income is derived
2014
2015
2016

Amount (TRL)
3.300 
3.600 
3.800 

Exemption in capital gains (Except securities)

Year when the gain is derived
2014
2015
2016

Amount (TRL)
9.700

10.600
11.000

Exemption in incidental income

Year when the gain is derived
2014
2015
2016

Amount (TRL)
21.000
23.000
24.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax

Period
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016

Amount (TRL)
4.092,53
4.297,21

Income Tax

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183 

Stamp Duty

Inheritance and Transfer Tax

Minimum Wage and Social Security
Minimum wage and withholdings

Payments / withholdings
Gross minimum wage
Social security premium employee’s 
contribution (14 %)
Unemployment insurance premium 
employee’s contribution (1 %)
Income tax base 
Income tax calculated (15 %)
Minimum living allowance (Single) (-)
Income tax to be withheld 
Stamp duty (7,59 per thousand)
Total withholdings 
Net minimum wage

01.01.2016 - 31.12.2016 (TRL)
1.647,00

230,58

16,47
1.399,95
209,99
123,53
86,46
12,50

346,01
1.300,99

Delay charge and delay interest rates (Monthly)

Period
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
Since 19.10.2010

Rate (%)
2,50
1,95
1,40

Deferral interest rates (Annual)

Period
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
Since 21.10.2010

Rate (%)
24
19
12

Revaluation rates

Year
2013
2014
2015

Rate (%)
3,93
10,11

5,58

Limit for issuing invoice

Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
800
880
900

Annual gross minimum wage

Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
13.230,00
14.850,00
19.764,00

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for 
social security premium

Period
01.01.2016-31.12.2016

Lower limit (TRL)
1.647,00

Upper limit (TRL)
10.705,50

Tax tariff (2016)

Tax base bracket amounts
Tax rate

Transfer through 
inheritance

Transfer without 
any consideration

For the first TRL 210.000
For the next TRL 500.000 
For the next TRL 1.110.000
For the next TRL 2.000.000 
For the tax base portion exceeding 
TRL 3.820.000 

1 %
3 %
5 %
7 %

10 %

10 %
15 %
20 %
25 %

30 %

Minimum living allowance-TRL (2016)

Status of 
spouse

Number of children

No 1 2 3 4 5 or more

Employed
Unemployed

123,53 
148,23 

142,05 
166,76 

160,58 
185,29 

185,29 
209,99 

197,64 
209,99 

209,99
209,99
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