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Sunufl
Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 y›l› bafl›nda bafllayan vergi kanunlar›n›n yeniden
yaz›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda ele al›nan ilk kanundur. Kanunun yaz›lmas›
aflamas›nda konuyla ilgili kamu görevlilerinin yan› s›ra, üniversite ve özel sektör
temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluflan genifl ve yetkin bir
kadro kat›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda ortaya ç›kan 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edilerek birçok hükmü 2006 y›l›ndan itibaren
yürürlü¤e girmifltir.
Geçti¤imiz 4 y›l boyunca kanunda çok önemli de¤ifliklikler olmam›flt›r. Öncelikle
Kanunun bütününü içeren ve Bakanl›¤›n kanunun uygulamas›na iliflkin usul ve
esaslar› belirledi¤i 1 seri numaral› tebli¤ yay›nlanm›flt›r. Sonras›nda yay›nlanan
2, 3 ve 4 seri numaral› tebli¤lerle, kanunun de¤ifltirilen hükümleri ile uygulamada
ortaya ç›kan tereddütler ile ilgili konular hakk›nda aç›klamalar yap›lm›flt›r.
Kurumlar vergisi uygulamac›lar› aç›s›ndan en önemli bölümlerden biri de hiç
flüphesiz istisna kazançlara iliflkin hükümlerin yer ald›¤› maddelerdir. Bunun
yan›nda OECD Transfer Fiyatland›rma Rehberi’ne uygun olarak haz›rlanan transfer
fiyatland›rmas›na iliflkin hükümler 2007 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e girmifl ve
uygulanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte örtülü sermaye müessesesinde
yap›lan de¤iflikliklerle konu objektif kriterlere ba¤lanm›fl, kontrol edilen yabanc›
kurum müessesesi de mevzuat›m›za 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu ile
girmifltir.
Nisan ay› kurumlar vergisi beyannamelerinin verilece¤i ay oldu¤u için, bu kanun
hükümlerinin aç›kland›¤› dokümanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulmaktad›r.
‹flte bu ihtiyaca yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanunu kapsam›nda beyanname
verilirken uygulamac›lar aç›s›ndan nelere dikkat edilmesi gerekti¤i konusuna
aç›kl›k kazand›rabilmek için baflta istisna kazançlar olmak üzere, özellik arzeden
konular hakk›nda “100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009” isimli bu
çal›flma haz›rlanm›flt›r.
Bu çal›flmam›z›n konuyla ilgilenenlere yararl› olmas›n› dileriz.
Sayg›lar›m›zla,
Ernst & Young

“100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009” konulu çal›flmam›z genel bilgi vermek amac›yla ve
10 Nisan 2010 tarihi itibar›yla yürürlükte bulunan vergi yasalar›n›n ilgili hükümleri dikkate al›narak
Ernst & Young uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmada yer alan bilgi ve aç›klamalardan
dolay› Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.’ye sorumluluk iddias›nda bulunulamaz.
Vergi mevzuat›m›z›n s›k de¤ifltirilen ve farkl› anlay›fllarla yorumlanabilen yap›s› nedeniyle, herhangi
bir konuda uygulama yap›lmadan önce konunun uzmanlar›ndan profesyonel yard›m al›nmas›n› tavsiye
ederiz.
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I. Mükellefiyet ve kurum kazanc›
1. Kimler kurumlar vergisi
mükellefidir?

2. Kurum kazanc› nas›l
hesaplan›r?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1.
maddesinde say›lan afla¤›daki kurumlar,
kurumlar vergisi mükellefidirler.

Kurumlar vergisi, yukar›da say›lan
mükelleflerin bir hesap dönemi
içerisinde elde ettikleri safi kurum
kazanc› üzerinden hesaplan›r. Safi
kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir
Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.

Sermaye flirketleri,
Kooperatifler,
‹ktisadi kamu kurulufllar›,
Dernek ve vak›flara ait iktisadi
iflletmeler,
‹fl ortakl›klar› (kurumlar vergisi
mükellefiyeti tesis edilmesini talep
edenler)
Sözü geçen maddede sermaye
flirketleri, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre kurulmufl anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüfl
komandit flirketler ile benzer nitelikteki
yabanc› kurumlar olarak tan›mlanm›flt›r.
Ayr›ca Sermaye Piyasas› Kurulu
düzenleme ve denetimine tabi olan
fonlar ile bu fonlara benzer yabanc›
fonlar da kurumlar vergisi
uygulamas›nda sermaye flirketi
say›lmaktad›r.
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Bu nedenle kurumlar vergisi
mükelleflerinin safi kazanc›n›n
tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek
giderlerin yer ald›¤› Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8, 10 ve 11. maddelerinin
yan›nda, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari
kazançta indirilebilecek giderlerin yer
ald›¤› 40. madde ve indirilemeyecek
giderlerin yer ald›¤› 41. madde
hükümleri de dikkate al›nmaktad›r.
Bunlar›n yan›nda di¤er kanunlarda yer
alan hükümler kapsam›nda gider kabul
edilmeyen harcamalar›n da safi kar›n
tespiti s›ras›nda dikkate al›nmas›
gerekmektedir. Di¤er taraftan gerek
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerekse
de di¤er kanunlarda yer alan istisna ve
indirimler ile geçmifl y›llarda oluflan
zararlar da dikkate al›narak kurumlar
vergisi matrah›na ulafl›lmaktad›r.

II. Kurumlar vergisinden istisna
kazançlar
A. ‹fltirak kazanc› istisnas›
3. ‹fltirak kazanc› ve bu
kazanca iliflkin istisnan›n
kapsam› nedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.
maddesinin 1. f›kras›n›n (a) bendinde
ifltirak kazanc› istisnas› tan›mlanm›flt›r.
Bu bent uyar›nca, kurumlar›n, tam
mükellef baflka bir kuruma ifltirak
etmeleri ve bu kurumdan kar pay›
(ifltirak kazanc›) elde etmeleri
durumunda, bu kazanç kurumlar
vergisinden istisna olarak kabul
edilmektedir. Kar pay›n› elde eden
kurumun tam veya dar mükellef
olmas›n›n ise bir önemi
bulunmamaktad›r.
Kanunda tam mükellef statüsünde olan
baflka bir kurumun kar›na kat›lma
imkan› veren kurucu senetleri ile di¤er
intifa senetlerinden elde edilen kar
paylar›n›n da kurumlar vergisinden
istisna edilece¤i hükmü yer almaktad›r.

üzerinden mükerrer olarak vergi
ödenmifl olacakt›r. Bu istisna, kazanc›n
iki ayr› kurumda vergilendirilmesini
önlemek, mükerrer vergilemeye yol
açmamak amac›yla düzenlenmifltir.

6. ‹stisna uygulamas›nda
ifltirak oran› ve ifltiraki elde
tutma süresinin bir önemi var
m›?
‹stisna uygulamas›nda kuruma ifltirak
oran›n›n bir önemi yoktur. ‹ster % 1’in
alt›nda veya % 45, hatta % 99’un
üzerinde olsun, kurum orta¤›n›n pay›na
düflen temettü istisna olarak
de¤erlendirilmektedir.
Baz› istisnalar›n uygulanabilmesi için
ifltirak paylar›n›n en az belli bir süre
elde tutulmas› zorunlulu¤u bulunmas›na
ra¤men bu istisnan›n uygulanabilmesi
için böyle bir süre s›n›rlamas› da yoktur.
Yani bir gün önce bile ifltirak edilmifl
olan bir tam mükellef kurumun kar
da¤›tmas› durumunda, kar pay›n› alan
kurum bu geliri beyannamesinde istisna
kazanç olarak gösterebilecektir.

4. Kar da¤›t›m› s›ras›nda
kurumlara ödenen kar
paylar›ndan stopaj yap›l›r m›? 7. Fonlar›n kat›lma belgeleri
ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse
Tam mükellef kurumlar taraf›ndan
orta¤› olan yine tam mükellef kurumlara senetlerinden elde edilen kar
kar da¤›t›ld›¤› durumda, stopaj yap›lmaz. paylar› da istisna olarak
Ama örne¤in gerçek kifli ortaklara kar de¤erlendirilir mi?
da¤›t›lmas› durumunda % 15 oran›nda
stopaj yap›ld›ktan (vergi kesildikten)
sonra kalan net tutar›n orta¤a ödenmesi
gerekmektedir.

5. ‹fltirak edilen kurumdan elde
edilen temettü geliri neden
istisna olarak
de¤erlendiriliyor?
Bir kurum taraf›ndan bütün vergiler
ödendikten sonra kalan kar, da¤›t›ma
konu edilebiliyor. Da¤›t›lan bu kar›n,
temettüyü alan kurumda da vergiye
tabi tutulmas› halinde, ayn› kazanç
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a
madde hükmüne göre, bu kar paylar›n›n
istisna olarak de¤erlendirilmesi
mümkün de¤ildir. Esasen ifltirak
kazançlar› için yap›lan istisna
uygulamas›, vergilendirilmifl bir
kazanc›n da¤›t›lmas› durumunda bu
kazanc›n mükerrer olarak
vergilendirilmesini önlemek amac›yla
getirilmifl olan bir uygulamad›r.
Yat›r›m fon ve ortakl›klar›n›n kazançlar›
ise kurumlar vergisinden istisna oldu¤u
için, yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgeleri
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ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinden elde edilen
kar paylar›n›n kar pay›n› elde eden kurum bünyesinde
vergilendirilmesi sa¤lanm›fl olmaktad›r.

oran›nda bedelsiz hisse verilmifltir. Bu flirket taraf›ndan
ayr›ca 20.05.2009 tarihinde ortaklara kar pay› (temettü)
da¤›t›lm›flt›r.

B. Yurtd›fl› ifltirak kazanc› istisnas›

Bedelsiz al›nan hisse senetlerinin al›fl tarihi olarak da
10.03.2008 tarihi kabul edilece¤inden, tüm hisseler için en
az bir y›l elde tutma flart› sa¤lanm›fl olmaktad›r. Böylelikle
al›nan kar pay›n›n tamam› (di¤er flartlar› da sa¤lamak
kofluluyla) Türkiye’deki kurum kazanc›n›n hesab›nda istisna
olarak dikkate al›nabilecektir.

8. Hangi gelirler istisna olarak
de¤erlendirilmektedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(b) bendi ile yurtd›fl›nda kurulu anonim veya limited flirket
niteli¤inde bir flirkete ifltirak etmifl olan kurumlar vergisi
mükelleflerinin, bu ifltiraklerinden elde ettikleri temettü
gelirleri belli flartlarla kurumlar vergisinden istisna
edilmektedir.

9. ‹stisna uygulamas›n›n flartlar› nelerdir?
Bu istisnadan yararlanabilmek için afla¤›daki flartlar›n
sa¤lanm›fl olmas› gerekmektedir.
a. ‹fltirak pay›n› elde tutan flirketin, yurt d›fl› ifltirakin ödenmifl
sermayesinin en az % 10’una sahip olmas›,
b. Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla ifltirak pay›n›n
kesintisiz olarak en az bir y›l süreyle elde tutulmas›,
c. Yurt d›fl› ifltirak kazanc›n›n en az % 15 oran›nda gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›;
d. Kazanc›n Türkiye’ye transfer edilmesi.

10. En az ifltirak oran› ile ilgili bir süre s›n›r›
var m›?
‹fltirak pay›n› elinde tutan kurumun, ifltirak kazanc›n› elde
etti¤i tarih itibar›yla yurt d›fl› ifltirakin ödenmifl sermayesinin
en az % 10’una sahip olmas› gerekmektedir. Ayr›ca % 10
ifltirak oran›n›n, kazanc›n elde edildi¤i tarihten geriye do¤ru
kesintisiz olarak bir y›l süreyle devam ettirilmifl olmas› da
flartt›r.
Bu orandan daha az bir oranda ifltirak edilmesi durumunda,
elde edilen temettü geliri üzerinden Türkiye’de kurumlar
vergisi ödenmesi gerekmektedir.

11. Bedelsiz al›nan hisse senetleri için, elde
bulundurma süresi nas›l hesaplanmaktad›r?
Rüçhan hakk› kullan›lmak suretiyle veya yurtd›fl›ndaki
ifltirakin iç kaynaklar›ndan yap›lan sermaye art›r›mlar›
nedeniyle elde edilen ifltirak paylar› için bir y›ll›k elde tutma
süresinin tespitinde, sahip olunan eski ifltirak paylar›n›n
elde edilme tarihinin esas al›nmas› gerekmektedir.

12. Vergi yükü nas›l hesaplanmaktad›r?
Kanuni veya ifl merkezinin bulundu¤u ülkede ilgili dönemde
tahakkuk eden ve kar pay› da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar
üzerinden ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam gelir
ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde
edilen toplam da¤›t›labilir kurum kazanc› ile tahakkuk eden
gelir ve kurumlar vergisi toplam›na oranlanmas› suretiyle
tespit edilir.
Toplam vergi
Toplam vergi yükü = ---------------------------------------------------------Da¤›t›labilir kurum kazanc› + toplam vergi

Örne¤in y›ll›k kazanc› 270 birim ve kanunen kabul edilmeyen
giderleri de (KKEG) 30 birim olan yurtd›fl› ifltirakin,
bulundu¤u ülkede vergi oran›n›n % 25 oldu¤u varsay›m›na
göre toplam vergi yükü afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.
Yurtd›fl› ifltirak ticari kar
KKEG
Matrah
Vergi (% 25)
Da¤›t›labilir kurum kazanc› (270 - 75)
Toplam vergi yükü [75 / (195 + 75)]

30
300
75
195
27,78

13. Gider kabul edilmeyen ödemeler ve
karfl›l›klar ile yedek akçelerin vergi yükü
hesaplamas›na etkileri nas›l dikkate al›n›r?
‹fltirakin bulundu¤u ülke mevzuat› uyar›nca, vergiye tabi
kazanc›n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderlerin,
fiilen yap›lm›fl olup da¤›t›lmas› mümkün olmad›¤›ndan
da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n tespitinde bu tutarlar dikkate
al›nmayacakt›r. Buna karfl›l›k, dönem kar›ndan ayr›lan
karfl›l›klar ile yedek akçelerin, da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n
bir unsuru olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Örne¤in (A) A.fi., yurtd›fl›nda anonim flirket niteli¤inde bir
kurumun % 20 oran›ndaki hissesini 10.03.2008 tarihinde
sat›n alm›fl olsun. ‹fltirak edilen kurum taraf›ndan 21.12.2008
tarihinde gerçeklefltirilen sermaye art›fl› dolay›s›yla % 50
6
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Örne¤in yurtd›fl› ifltirakin;

yükü afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.

Ticari faaliyetinden elde etti¤i kazanc›n›n

500

Vergiye tabi kurum kazanc› (300 - 180)

‹ndirimi kabul edilmeyen giderlerinin

300

Hesaplanan vergi (120 x% 25)

30

Da¤›t›labilir kazanç (300 - 180 - 30)

90

Vergi oran›n›n

% 10

Vergi yükü [30 / (90 + 30)]
oldu¤u durumda, vergi yükü afla¤›daki flekilde
hesaplanacakt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› (500 + 300)

800

Hesaplanan vergi (800 x% 10)

80

Da¤›t›labilir kazanç (500 - 80)

420

Vergi yükü [80 / (420 + 80)]

% 16

‹lgili ülkedeki vergi oran› % 10 olmakla beraber, hesaplanan
vergi yükünün % 15’ten büyük olmas› dolay›s›yla, bu
kurumdan elde edilecek temettü geliri (di¤er flartlar›n da
sa¤lanm›fl olmas› koflulu ile) Türkiye’de istisna olarak
de¤erlendirilebilecektir.

14. ‹fltirakin istisna kazançlar› veya geçmifl
y›l zararlar› varsa, bunlar›n vergi yükü
hesaplamas›na etkileri nas›l dikkate
al›nmaktad›r?
Yurt d›fl›ndaki ifltirakin kazanc›n›n bir k›sm›n›n istisna
kazançlardan oluflmas› durumunda, vergi yükünün
tespitinde, kazanca istisna uyguland›ktan sonra bulunan
matrah üzerinden hesaplanan vergi dikkate al›nacakt›r.
Öte yandan, geçmifl y›l zararlar›n›n mahsubundan sonra
hesaplanan bir verginin ç›kmamas› veya düflük ç›kmas›
durumunda, zarar mahsubundan sonraki matraha isabet
eden vergi tutar› bulunacak ve bu tutara göre vergi yükünün
tespiti yap›lacakt›r.
Örne¤in yurtd›fl› ifltirakin;
Ticari faaliyetinden elde etti¤i kazanc›n›n

300

Bu kazanç içerisindeki istisna kazanc›n

180

Vergi oran›n›n

% 25

oldu¤u durumda, vergi yükü afla¤›daki flekilde
hesaplanacakt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› (300 - 180)

120

Hesaplanan vergi (120 x% 25)

30

Da¤›t›labilir kazanç (300 - 30)

270

Vergi yükü [30 / (270 + 30)]

% 10

Yukar›daki örnekte istisna kazanc›n bulunmamas› ve ayn›
tutarda (180) geçmifl y›l zarar› olmas› durumunda vergi

120

% 25

Geçmifl y›l zarar› veya istisna kazanc› olmad›¤› durumda
ise söz konusu ifltirakin vergi yükü afla¤›daki flekilde
hesaplanacakt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc›

300

Hesaplanan vergi (300 x% 25)

75

Da¤›t›labilir kazanç (300 - 75)

225

Vergi yükü [75 / (225 + 75)]

% 25

15. ‹lgili ülkedeki en az vergi oran›, ifltirak
edilen kurumun faaliyet konusuna göre
de¤iflebilir mi?
fiirketin faaliyet konusunun;
Finansal kiralama dahil finansman temini,
Sigorta hizmetlerinin sunulmas›,
Menkul k›ymet yat›r›m›,
olmas› durumunda bu oran artmaktad›r. Kazanc›n istisna
olarak de¤erlendirilebilmesi için ilgili ülkede söz konusu
kurumlar›n (ifltirakin) kazanc› üzerinde, en az Türkiye’de
uygulanan kurumlar vergisi oran›nda (% 20) vergi yükü
olmas› gerekmektedir.

16. Kazanc›n Türkiye’ye transferi için süre
flart› var m›?
Yurtd›fl› ifltirakten elde edilen temettü gelirinin, kazanc›n
elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verildi¤i tarihe kadar Türkiye’ye transfer
edilmesi flartt›r.
Örne¤in ifltirak edilen yabanc› kurum taraf›ndan 2009
y›l›n›n Mart ay›nda kar da¤›t›m› yap›lmas› durumunda, kar
pay›n› elde eden kurumun hesap döneminin takvim y›l›
oldu¤u varsay›m›yla, 25 Nisan 2010 tarihine kadar bu
kazanc›n Türkiye’ye transfer edilmesi gerekmektedir.

17. Geçici vergiler aç›s›ndan transfer tarihi
nas›l dikkate al›nmaktad›r?
‹fltirak kazançlar›n›n ilgili geçici vergi dönemine ait
beyannamenin verilece¤i tarihe kadar Türkiye’ye transfer
edilmesi halinde, bu geçici vergi döneminden itibaren
istisnadan yararlan›labilir.
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Örne¤in 2009 y›l›n›n Temmuz ay›nda kar da¤›t›m›n›n
yap›lmas› durumunda, bu kar pay›n›n 14 Kas›m 2009 tarihine
kadar Türkiye’ye transfer edilmesi flart›yla, 2009 y›l›n›n 3
ve 4. geçici vergi beyannameleri ile kurumlar vergisi
beyannamesinde söz konusu istisnadan yararlan›labilecektir.

18. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmas›’n›n (ÇVÖ) istisna uygulamas›na
bir etkisi var m›d›r?
Yurtd›fl› ifltirakin mukim oldu¤u ülke ile Türkiye aras›nda
ÇVÖ anlaflmas› varsa ve bu anlaflmadaki flartlar ifltirak
kazanc›n› elde eden kurum aç›s›ndan daha uygun ise ifltirak
kazanc› ÇVÖ anlaflmas›ndaki flartlar dahilinde kurumlar
vergisinden istisna edilebilecektir.

sa¤lad›klar› kazançlar›n, belli flartlar›n gerçekleflmesi halinde
kurumlar vergisinden istisna edilmesi sa¤lanmaktad›r.

21. ‹stisna uygulamas›n›n flartlar› nelerdir?
Uluslararas› holding flirketlerin ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan
do¤an kazançlar›n›n istisna olabilmesi için;
Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibariyle, kesintisiz olarak
en az bir y›l süre ile nakit varl›klar d›fl›nda kalan aktif
toplam›n›n % 75 veya daha fazlas›n›n Türkiye’de
bulunmayan anonim veya limited flirket niteli¤indeki
flirketlerin sermayesine ifltirakten oluflmas›,
Yurtd›fl›ndaki flirketlerin her birinin sermayesine en az
% 10 oran›nda ifltirak edilmesi,
Yurtd›fl› ifltirak hissesinin elden ç›kar›ld›¤› tarih itibariyle
en az 2 tam y›l (730 gün) süre ile aktifte yer almas›,

19. Yabanc› ülkede bir flirket kurmak suretiyle
yap›lan inflaat ve onarma ifllerinden elde edilen
kazanc›n istisna olmas› için de ayn› flartlar
geçerli midir?

gerekmektedir.

Baz› ülkelerin mevzuat›nda, yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan
yap›lacak inflaat, onar›m, montaj iflleri ve teknik hizmetlerin
muhakkak surette o ülkede kurulu bir flirket arac›l›¤›yla
yap›lmas›n› emreden hükümler olabilmektedir. Bu ülkeler
taraf›ndan inflaat flirketlerine getirilen bu tür zorunluluklar
dolay›s›yla, Kanun’a, bu ifllerin yurtd›fl›nda flirket kurulmak
suretiyle yap›lmas›yla ilgili özel bir düzenleme konulmufltur.

Nakit ve benzeri varl›klar denince, flirketin kasas›nda veya
bankada bulunan nakit varl›klar, flirket taraf›ndan al›nan
çekler, alt›n, Devlet tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut
‹daresince ç›kar›lan veya ‹MKB’de ifllem gören hisse
senetleri, tahvil ve bonolar›n anlafl›lmas› gerekmektedir.

Buna göre, yurtd›fl›nda yukar›da belirtilen iflleri yapabilmek
için o ülke mevzuat›na göre flirket kurulmas›n›n zorunlu
oldu¤u durumlarda, bu kurumdan elde edilen temettü
gelirleri, yurtd›fl›ndaki ifltiraklerden sa¤lanan temettü
gelirlerinin istisna olabilmesi için geçerli olan flartlara
bak›lmaks›z›n, Türkiye’de istisna olarak
de¤erlendirilebilmektedir.
Ancak bu kazanc›n istisna olarak de¤erlendirilebilmesi için
kurulan flirketin ana sözleflmesinde, inflaat, onar›m, montaj
iflleri ve teknik hizmetlerin yap›lmas› için kuruldu¤unun
belirtilmesi ve fiilen bu amaç d›fl›nda faaliyetinin
bulunmamas› flartt›r.

C. Yurtd›fl› ifltirak hisseleri sat›fl kazanc›
istisnas›
20. Hangi gelirler istisna olarak
de¤erlendirilmektedir?

22. Nakit ve benzeri varl›klar kavram›ndan
ne anlafl›lmas› gerekiyor?

23. % 75 ve % 10 oranlar› ile en az 2 y›l süre
ile elde tutma flartlar› nas›l uygulanmaktad›r?
Türkiye’de tam mükellef olan (A) A.fi.’nin aktifinde yer alan
k›ymetler afla¤›da yer almaktad›r. fiirket, anonim flirket
niteli¤inde olan ve yurtd›fl›nda faaliyette bulunan afla¤›daki
ifltiraklere sahiptir. 15 May›s 2009 tarihinde söz konusu
ifltirakler sat›lm›flt›r. Hangi ifltiraklerin sat›fl›ndan sa¤lanan
kazanç istisna olarak de¤erlendirilecektir?
Tutar (TL)
Nakit varl›klar

‹fltirak Oran›

200.000

Demirbafllar

80.000

Yurtd›fl› ‹fltirak (B)

50.000

12.09.2008

% 20

Yurtd›fl› ‹fltirak (C)

370.000

12.03.2007

% 30

Yurtd›fl› ‹fltirak (D)

260.000

12.03.2007

% 20

Yurtd›fl› ‹fltirak (E)

40.000

24.02.2007

%5

Aktif Toplam›

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(c) bendi ile ana faaliyet konusu yabanc› ülkelerdeki
flirketlere ifltirak etmek olan anonim flirketlerin (uluslararas›
holding yap›lanmas›), sermayesine ifltirak etmifl oldu¤u
yurtd›fl› flirketlerin ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan
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1.000.000

Nakit varl›klar d›fl›ndaki
aktif toplam› (1.000.000 - 200.000)

800.000

En az 1 y›ld›r elde tutulan ve sermayesine
% 10’dan fazla ifltirak edilmifl olan
yurtd›fl› ifltirakler (‹fltirak C, D)

630.000

Bu ifltiraklerin nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif
toplam›na oran› (630.000 / 800.000 x 100) % 78,75
(A) A.fi. aktifinde yer alan yurtd›fl› ifltirak hisselerinin sat›fl›n›
gerçeklefltirdi¤i 15 May›s 2009 tarihi itibariyle, aral›ks›z en
az 1 y›l süreyle, nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif toplam›n›n %
78,75’i ile yurtd›fl›nda kurulu anonim flirket niteli¤indeki
flirketlerin her birinin en az % 10’una ifltirak etmifl olmakla,
% 10 ve % 75’lik flartlar› sa¤lam›fl olmaktad›r.
Bu durumda 2009 y›l›na iliflkin olarak verilecek kurumlar
vergisi beyannamesinde;
Yurtd›fl› ‹fltirak (B) iki y›ldan daha az bir süre elde
tutuldu¤undan sat›lmas› durumunda sa¤lanan kazanç
istisnadan yararlanamayacakt›r.
‹ki y›ldan daha fazla süreyle elde tutulan ‹fltirak (C) ve
(D)’nin sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar kurumlar
vergisinden istisna olarak de¤erlendirilebilecektir.
(A) A.fi.’nin Yurtd›fl› ‹fltirak (E)’nin sermayesine ifltirak
oran› % 10’un alt›nda olmas›na ra¤men, her birinin
sermayesine en az % 10 oran›nda ortak oldu¤u (C) ve
(D)’deki ifltirak tutar›n›n, nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif
toplam›n›n % 75’inden fazla olmas› nedeniyle, 2 y›ldan
fazla süreyle elde tutulmufl olan ‹fltirak (E)’nin sat›fl›ndan
sa¤lanan kazanç da istisna olarak de¤erlendirilecektir.

24. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmas›’n›n (ÇVÖ) istisna uygulamas›na
bir etkisi olabilir mi?
Yurtd›fl›nda ifltirak edilmifl olan flirketlerin mukimi oldu¤u
ülke ile Türkiye aras›nda ÇVÖ anlaflmas› varsa ve bu
anlaflmadaki flartlar, ifltirak hissesi sat›fl kazanc› elde eden
kurum aç›s›ndan daha uygun ise kazanç ÇVÖ anlaflmas›ndaki
flartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

D. Emisyon primi istisnas›
25. Emisyon primi nedir?
Anonim flirketler kurulufllar›nda veya sermayelerini
art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›, itibari de¤erinin
üzerinde bir bedelle elden ç›karabilmektedirler. Emisyon
primi paylar›n itibari de¤eri ile elden ç›karma bedeli
aras›ndaki fark olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 5. maddenin 1. f›kras›n›n (ç) bendi

uyar›nca emisyon primlerinin tamam›, herhangi bir koflula
ba¤l› olmaks›z›n kurumlar vergisinden istisnad›r.

26. Emisyon priminin kayd› ve beyannamede
gösterimi nas›l yap›lmal›d›r?
Sermaye art›r›m›na giden sermaye flirketlerinin, nominal
bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden hisse senedi
ç›karmas› durumunda, ihraç fiyat› ile nominal bedel
aras›ndaki fark Türk Ticaret Kanunu uyar›nca yedek akçe
olarak kabul edilir ve “520 Hisse Senedi ‹hraç Primleri”
hesab›nda izlenir.
Örnek
(A) A.fi.’nin sermayesi 700.000 TL’dir. fiirket bu
sermayesinin 900.000 TL’ye ç›kar›lmas› konusunda karar
alm›fl ve art›r›lan 200.000 TL nominal bedelli hisse senedini
450.000 TL’ye baflka bir flirket alm›flt›r.
‹hraç Bedeli - Nominal Bedel = Emisyon Primi
450.000 - 200.00 = 250.000
Muhasebe kayd›
-----------------------/------------------------------------------------------102 Bankalar
450.000
500 Sermaye
200.000
520 Emisyon primi
250.000
-----------------------/------------------------------------------------------Kazanç özkaynaklar içerisinde bir fon hesab›na (520 hesap)
kaydedildi¤inden, kurumun ticari kar› içerisinde yer
almamaktad›r. Bu nedenle ilgili tutar›n kurumlar vergisi
beyannamesinde öncelikle “ilaveler” içerisine gösterilmek
suretiyle kazanca dahil edilmesi, daha sonra da “Emisyon
Primi Kazanc› (K.V.K. Mad. 5/1-ç)” sat›r›na yaz›lmak suretiyle
istisna olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

E. Portföy iflletmecili¤i kazanc› istisnas›
27. Portföy iflletmecili¤i istisnas›n›n kapsam›
nedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(d) bendi uyar›nca;
Menkul k›ymetler yat›r›m fonu ve ortakl›klar› ile
Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda ifllem gören alt›n
ve k›ymetli madenlere dayal› yat›r›m fonlar› veya
ortakl›klar›n›n,
portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar› kurumlar
vergisinden istisnad›r.
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Ayr›ca Kanun’da;
Giriflim sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›,
Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›,
Emeklilik yat›r›m fonlar›,
Konut finansman› fonlar› ile varl›k finansman› fonlar›n›n
kazançlar›n›n da
kurumlar vergisinden istisna oldu¤u hükmü yer almaktad›r.

28. Döviz ve alt›n yat›r›m fonlar›n›n kazançlar›
da istisnadan yararlanabilir mi?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda döviz yat›r›m fonlar›n›n
portföy iflletmecili¤i kazançlar›n›n istisnadan
yararlanamayaca¤›na dair bir s›n›rlama bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla portföylerinde döviz veya dövize endeksli menkul
k›ymet bulunan yat›r›m fon ve ortakl›klar›n›n kazançlar› da
kurumlar vergisinden istisna olarak de¤erlendirilebilecektir.
Portföyü alt›n ve k›ymetli madenlerden oluflan yat›r›m fon
ve ortakl›klar›n kazançlar›n›n istisnadan yararlanabilmesinin
koflulu ise bu fon ve ortakl›klar›n portföylerinin Türkiye’de
kurulu borsalarda ifllem gören alt›n ve k›ymetli madenlerden
oluflmas› gereklili¤idir. Söz konusu yat›r›m fon ve
ortakl›klar›n›n portföy kazançlar›na kurumlar vergisi istisnas›
ancak bu flartla uygulanabilecektir.

F. Tafl›nmaz ve ifltirak hissesi sat›fl kazanc›
istisnas›
29. ‹stisnan›n kapsam› ve oran› nedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(e) bendinde say›lan flartlarla, dar mükellef kurumlar da
dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin
aktifinde yer alan tafl›nmazlar (gayrimenkul) veya ifltirak
hisselerinin sat›fl›ndan elde edilen kazançlar›n % 75’lik
k›sm› kurumlar vergisinden istisna olarak
de¤erlendirilmektedir.

30. Yeni al›nm›fl olan ifltirak hisseleri ve
gayrimenkullerin sat›lmas› durumunda da bu
istisnadan yararlan›labiliyor mu?
Amac› aktifte uzun süre ve at›l olarak duran, ekonomiye
herhangi bir katk›s› olmayan k›ymetlerin sat›larak, flirketin
mali bünyesinin güçlendirilmesi olan bu istisnan›n
flartlar›ndan biri de, bu k›ymetlerin en az 2 y›l (730 gün)
süreyle aktifte yer almas› zorunlulu¤udur. Aktife kay›tl›
olan gayrimenkul veya ifltirak hisselerinin bu süre geçmeden
sat›lmas› halinde elde edilen kazanç istisnadan
yararlanamayaca¤› için, tamam› üzerinden kurumlar vergisi
ödenmesi gerekmektedir.

31. ‹fltirak hisselerinden ne anlafl›lmas›
gerekiyor?
‹fltirak hissesi deyince ilk akla gelen anonim flirketlerin
hisse senetleridir. Bunun yan›nda; limited flirketlere ait
ifltirak paylar›, sermayesi paylara bölünmüfl komandit
flirketlerin komanditer ortaklar›na ait ortakl›k paylar›, ifl
ortakl›klar› ile adi ortakl›klara ait ortakl›k paylar› ve
kooperatif ortakl›k paylar› da bu madde kapsam›nda ifltirak
hissesi olarak kabul edilmektedir.

32. Kurucu senetleri ve intifa senetleri ile
rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan elde edilen
kazançlar istisnadan yararlanabilir mi?
fiirketler sermaye art›fl› yapt›klar›nda, eski ortaklar›n,
art›r›lan paylar› öncelikli olarak alma haklar› vard›r. Eski
ortaklar›n bu haklar›n› kullanmayarak, yeni ç›kar›lan paylar›
itibari de¤erinin üzerinde bir bedelle satmalar› durumunda,
elde edilen kazanca rüçhan hakk› kupon sat›fl kazanc›
denmektedir.
Kanun maddesinde kurucu senetleri ve intifa senetleri ile
rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar›n da di¤er
flartlar›n sa¤lanmas› durumunda istisnadan
yararlanabilece¤i belirtilmektedir.

Örne¤in bir tafl›nmaz›n sat›fl›ndan elde edilen kazanc›n
1.000.000 TL olmas› durumunda, bu kazanc›n
(1.000.000 x % 75 =) 750.000 TL’sinin istisna olarak
dikkate al›nmas› gerekmektedir.

33. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk›
kullan›lmak suretiyle edinilen hisse
senetlerinin iktisap tarihi olarak hangi tarih
dikkate al›nmal›d›r?

Böylelikle kazanc›n % 25’lik k›sm›n›n vergilendirilmesi
sonucu ortaya ç›kar. Kurumlar vergisi oran› % 20 oldu¤una
göre toplam sat›fl kazanc› üzerindeki kurumlar vergisi yükü
(25 x %20 =) % 5 olmaktad›r.

Kurumlar›n mevcut hisse senetleri dolay›s›yla ellerinde
bulunan rüçhan hakk› kuponlar› karfl›l›¤›nda itibari de¤eriyle
yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap edilen
söz konusu hisse senetleri aç›s›ndan iktisap tarihi olarak,
eski hisse senetleri ya da ifltirak hissesinin iktisap tarihinin
esas al›nmas› gerekmektedir.
Ayn› durum, ifltirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun
yapm›fl oldu¤u sermaye art›fl› dolay›s›yla bedelsiz olarak
iktisap edilen hisse senetleri aç›s›ndan da geçerlidir.
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Bunun d›fl›nda, rüçhan hakk› dolay›s›yla itibari de¤erinden
farkl› bir de¤erle hisse senedi iktisap edilmesi durumunda;
bu hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, eski hisse
senetleriyle iliflkilendirilmeksizin, fiilen kurumun aktifine
girdikleri tarihin esas al›nmas› gerekmektedir.

34. Madde kapsam›nda tafl›nmaz
(gayrimenkul) olarak de¤erlendirilen k›ymetler
nelerdir?
Bunun anlafl›labilmesi için Türk Medeni Kanunu’na bak›lmas›
gerekmektedir. Medeni Kanun uyar›nca “Tafl›nmaz” olarak
tan›mlanan mallar, esas niteli¤i bak›m›ndan bir yerden
baflka bir yere tafl›nmas› mümkün olmayan, dolay›s›yla
yerinde sabit olan mallard›r.
Bunlar Kanun’un 704. maddesinde, arazi, tapu siciline ayr›
sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar, kat mülkiyeti
kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler olarak say›lmaktad›r.

36. Grup içi sat›fllar da istisnadan
yararlanabilir mi?
1 seri numaral› kurumlar vergisi genel tebli¤inde, grup
flirketlerinin her birinin ayr› tüzel kiflilikleri bulundu¤undan,
her bir flirketin söz konusu istisnadan yararlanabilmesinin
mümkün oldu¤u belirtilmektedir.
Ancak sat›fl iflleminin istisnan›n amac›na ayk›r› olarak
iflletmeye nakit girifli olmaks›z›n gerçeklefltirilmesi halinde,
istisna uygulanamayaca¤›na da tebli¤de ayr›ca yer
verilmifltir.

37. Sat›fl kazanc›n›n sermayeye ilavesi flart
m›?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sat›fl kazanc›n›n istisnadan
yararlanan k›sm›n›n sermayeye ilave flart› bulunmamaktad›r.
Ancak mükellefler isterlerse bu kazanc› herhangi bir tarihte
sermayeye ilave edebilirler.

Elden ç›kar›lacak tafl›nmazlardan do¤acak kazanc›n bu
istisnaya konu edilebilmesi için, tafl›nmaz›n Türk Medeni
Kanunu’nun 705. maddesi gere¤ince kurum ad›na tapuya
tescil edilmifl olmas› gerekmektedir. Bu nedenle sat›fl› yapan
kurum ad›na tapuya tescili yap›lmam›fl bir binan›n sat›fl›ndan
do¤an kazanç bu istisnadan yararlanamaz.

38. Sat›fl ifllemi nas›l muhasebelefltirilir?

35. Sat›fl› yapan kurumun ticari faaliyet
konusunun istisna uygulamas› aç›s›ndan bir
önemi var m›d›r?

3 seri numaral› kurumlar vergisi genel tebli¤i uyar›nca fon
hesab›na al›nma iflleminin ise sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
hesap döneminin bafl›ndan itibaren kazanc›n beyan edildi¤i
döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i tarihe
kadar yap›lmas› gerekmektedir.

Menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla
u¤raflan kurumlar›n, bu amaçla ellerinde bulundurduklar›
de¤erlerin sat›fl›ndan sa¤lad›klar› kazançlara istisna
uygulanamaz. Buna göre, gayrimenkul ticareti veya
kiralamas› ifliyle u¤raflan kurumlar, bu faaliyetleri
kapsam›nda ald›klar› tafl›nmazlar› satt›klar› durumda, di¤er
flartlar yerine getirilmifl olsa dahi istisnadan
yararlanamayacaklard›r.
Ancak tafl›nmaz ticareti ve kiralamas›yla u¤raflan kurumlar›n
“faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri” tafl›nmazlar›n
sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar›n istisna kapsam›nda
de¤erlendirilmesi mümkündür.
Ayn› flekilde menkul k›ymet ticareti ile u¤raflan bir kurumun
ifltirak amac› olmadan, ticari amaçla alm›fl oldu¤u hisse
senetlerini satmas› durumunda bu istisnadan yararlanmas›
mümkün de¤ildir. Ancak menkul k›ymet ticareti ile u¤raflan
mükelleflerin do¤rudan veya dolayl› olarak di¤er flirketlerin
yönetimine ve ortakl›k politikalar›n›n belirlenmesine kat›lmak
üzere edindi¤i ortakl›k paylar› istisna uygulamas›na konu
olabilmektedir.

Sat›fltan elde edilen kazanc›n tamam›, sat›fl›n yap›ld›¤›
dönemin genel sonuç hesaplar›na yans›t›lacakt›r. Bu
kazanc›n istisnadan yararlanacak olan % 75’lik k›sm› da
kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili sat›r›nda gösterilmek
suretiyle kurumlar vergisi matrah›ndan düflülmüfl olacakt›r.

An›lan istisnadan geçici vergi dönemleri itibar›yla da
yararlan›lmas› mümkün olup, belirtilen süre zarf›nda söz
konusu kazanc›n fon hesab›na al›nmamas› durumunda,
kurumlar vergisi beyannamesinde istisnadan
yararlan›labilmesi mümkün olmad›¤› gibi geçici vergi
dönemleri itibar›yla yararlan›lan istisna nedeniyle zaman›nda
tahakkuk etmeyen vergilerden kaynaklanan vergi ziya›
cezas› ve gecikme faizi ayr›ca aranacakt›r.

39. Fon bilançoda en az kaç y›l durmal›?
Sat›fl kazanc›n›n fon olarak kay›tlara al›nan k›sm› (% 75),
befl y›l içerisinde sermayeye ilave d›fl›nda iflletmeden çekilir
veya baflka bir hesaba nakledilirse, zaman›nda uygulanan
istisna dolay›s›yla ödenmemifl olan vergiler ziyaa u¤ram›fl
kabul edilir.
Buna göre söz konusu fon istendi¤i zaman sermayeye ilave
edilebilmekle birlikte, iflletmeden çekilmesi veya baflka bir
hesaba nakledilebilmesi için en az 5 y›l beklenmesi
gerekmektedir.
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Örne¤in bir tafl›nmaz›n 2009 y›l›nda sat›lmas›ndan elde
edilen kazanc›n 1.000.000 TL olmas› durumunda, bu
kazanc›n (1.000.000 x % 75 =) 750.000 TL’sinin istisna
olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir. (‹stisna flartlar›n›n
sa¤land›¤› varsay›m›na göre)
Mükellef kurum 2009 y›l›na iliflkin kurumlar vergisi
beyannamesinde 750.000 TL’yi istisna olarak göstermifl
ve bu tutar› Mart/2010’da “Özel Fonlar” hesab›na
kaydetmifltir. Buna göre söz konusu tutar›n 31.12.2014
tarihine kadar (sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen 5. y›l›n sonuna
kadar) fon hesab›nda durmas› gerekmektedir. 01.01.2015
tarihinden itibaren, kurum bu fon üzerinde serbestçe
tasarrufta bulunabilecektir.

40. Tasfiye, devir ve bölünme durumunda da
bu süreler geçerli mi?
5 y›ll›k süre içerisinde iflletmenin tasfiyesi durumunda
istisna dolay›s›yla ödenmemifl olan vergilerin gecikme faizi
ve vergi ziya› cezas› ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
Bu uygulama Kurumlar Vergisi Kanunu kapsam›nda
gerçeklefltirilen devir ve bölünmeler için ise geçerli de¤ildir.
Devir veya tam bölünme suretiyle infisah eden kurumlar
ile k›smi bölünme dolay›s›yla bir k›s›m varl›klar›n› baflka bir
kuruma devreden kurumlarda uygulanm›fl olan istisna için
herhangi bir ifllem yap›lmas›na gerek yoktur. Bir baflka
ifade ile devir veya bölünme nedeniyle baflka bir hesaba
aktar›lan bu tutarlar dolay›s›yla vergi ziya›ndan
bahsedilemeyecektir.

41. ‹stisna kazanç nas›l hesaplan›r ve
beyannamede nas›l gösterilir?
Örnek
Ticari mal al›m sat›m› ifli ile ifltigal eden (B) A.fi. bu
faaliyetinden 2009 y›l›nda 2.500.000 TL kar elde etmifltir.
Mükellef kurum ayr›ca 2009 y›l›nda satt›¤› arsas›ndan
900.000 TL kar elde etmifltir. (15.04.2009 tarihinde
2.700.000 TL’ye üçüncü bir kifliye sat›fl› yap›lan arsa
05.01.2007 tarihinde 1.800.000 TL’ye sat›n al›nm›flt›r.)
Kurum elde etti¤i kazanc› gelir olarak kay›tlara alm›fl ve
fiubat/2010’da % 75’lik k›sm›n› “549 Özel Fonlar” hesab›na
aktarm›flt›r.

Buna göre mükellef kurumun ticari bilanço kar›, kurumlar
vergisi matrah› ve hesaplanan kurumlar vergisi afla¤›daki
flekilde olacakt›r.
Ticari bilanço kar›
Mal al›m sat›m› iflinden kar
Gayrimenkul sat›fl›ndan
gelir yaz›lan

3.400.000 TL
2.500.000
900.000

Gayrimenkul sat›fl kazanc› istisnas›
(KVK 5/1-e) (-)
(900.000 x % 75)
Kurumlar vergisi matrah›
Hesaplanan kurumlar vergisi (% 20)

675.000 TL
2.725.000 TL
545.000 TL

42. Vadeli sat›fllarda tahsilat›n çok uzun
sürede yap›lmas› bir sorun yarat›r m›?
Sat›fl ister vadeli ister peflin yap›lm›fl olsun, istisnan›n sat›fl›n
yap›ld›¤› y›la iliflkin beyannamede gösterilmesi
gerekmektedir. Ancak vadeli sat›fl yap›ld›¤›nda sat›fl
bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n
sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde
tahsil edilmeyen k›s›m var ise bu k›sma isabet eden istisna
nedeniyle, tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, gecikme faizi
ve vergi ziya› cezas› ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
Örnek:
‹fltirak hissesinin al›fl tarihi

23.06.2006

Sat›fl tarihi

05.02.2009

Al›fl bedeli (TL)

9.000.000

Sat›fl bedeli (TL)

12.000.000

Sat›fl kazanc› (12.000.000 - 9.000.000)

3.000.000

‹stisna kazanç (3.000.000 x % 75)

2.250.000

2009 - 2010 ve 2011 y›llar›nda yap›lan
tahsilat toplam›
31.12.2011 itibariyle tahsil edilemeyen sat›fl bedeli
(12.000.000 - 10.800.000)
Tahsil edilemeyen tutar›n sat›fl bedeline oran›
(1.200.000 / 12.000.000 x 100)
‹stisna olan kazanc›n tahsil edilemeyen k›sm›
(2.250.000 x % 10)

10.800.000

1.200.000
% 10
225.000

‹stisna nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen kurumlar vergisi
(225.000 x % 20)
45.000

45.000 TL tutar›ndaki kurumlar vergisi ziyaa u¤ram›fl kabul
edilece¤inden, gecikme faizi ve vergi ziya› cezas› ile birlikte
ödenmesi gerekmektedir.
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G. Bankalara ve TMSF’ye borçlu kurumlar›n
tafl›nmaz ve ifltirak hissesi sat›fl kazanc›
istisnas›

Sat›fl has›lat›

900.000

Sat›fl kazanc› (900.000 - 400.000)

500.000

Borcun tasfiyesinde kullan›lan has›lat

450.000

43. ‹stisna uygulamas›n›n flartlar› nelerdir?

Borcun tasfiyesinde kullan›lan tutar›n
has›lat içindeki pay› (450.000 / 900.000)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(f) bendinde yer alan hükümle, bankalara borçlu olduklar›
için kanuni takibe al›nm›fl kurumlar ve Tasarruf Mevduat›
Sigorta Fonu’na (TMSF) borçlu olan kurumlar ile bunlar›n
kefillerinin ve ipotek verenlerinin sahip olduklar› tafl›nmaz
ve ifltirak hisselerinin, bu borçlara karfl›l›k bankalara veya
TMSF’ye devrinden sa¤lanan has›lat›n, bu borçlar›n
tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden kazançlar istisna
kapsam›nda de¤erlendirilmektedir. ‹stisnan›n getirilifl amac›
bankac›l›k sektörüne ait bat›k kredilerin geri dönüfl
olanaklar›n›n art›r›lmas› ve TMSF’ye ait alacaklar›n tahsilinde
çekilen güçlüklerin azalt›lmas›d›r.
Sat›fltan sa¤lanan has›lat›n banka veya TMSF’ye olan
borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden
kazançlar›n tamam› kurumlar vergisinden istisnad›r. Bu
madde kapsam›nda yap›lan sat›fllarda yukar›daki flekilde
hesaplanan kazanc›n istisna k›sm›n›n ayr›ca % 75’inin
hesaplanmas›na gerek yoktur.
Sat›fl› yap›lan söz konusu k›ymetlerin aktifte bulunmas›na
iliflkin herhangi bir süre s›n›rlamas› da bulunmamaktad›r.
Buna göre bankalara borçlu olduklar› için kanuni takibe
al›nan kurumlar ve TMSF’ye borçlu olan kurumlar ile bunlar›n
kefillerinin ve ipotek verenlerin, sahip olduklar› gayrimenkul
veya ifltirak hisselerini borçlar›na karfl›l›k bankalara veya
TMSF’ye devretmelerinden elde ettikleri kazançlar, kurumlar
vergisinden istisna olarak de¤erlendirilecektir.

44. Sat›fl has›lat›n›n borçlar›n tasfiyesinde
kullan›lan k›sm›na isabet eden kazanç ile ne
anlat›lmak istenmektedir?
Mükellef (A) A.fi. taraf›ndan (X) bankas›ndan 300.000 TL
kredi kullan›lm›fl, bu krediye iliflkin olarak (A)’n›n ifltiraki
olan (B) A.fi.’nin yeni alm›fl oldu¤u 400.000 TL maliyet
bedelli tafl›nmaz ipotek olarak gösterilmifltir. Mükellef (A)
taraf›ndan belli bir süre kredi taksitleri ödendikten sonra
ödeme güçlü¤üne düflülmüfl ve banka taraf›ndan mükellef
(A) hakk›nda kanuni takibe geçilmifltir.
(A) A.fi.’nin borcuna karfl›l›k ipotek konusu gayrimenkul
icra yoluyla 900.000 TL’ye sat›lm›flt›r. Sat›fltan elde edilen
900.000 TL ile sat›fl tarihi itibariyle bankaya olan ana para
ve tahakkuk etmifl faiz toplam› olan 450.000 TL ödenmifltir.

Sat›fl kazanc›n›n istisna edilecek k›sm›
(500.000 x % 50)

% 50
250.000

Söz konusu gayrimenkul (B) A.fi.’nin aktifinde 2 y›ldan daha
az bir süre kalmas›na ra¤men, bu gayrimenkulün sat›fl›ndan
sa¤lanan has›lat›n borcun tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na
isabet eden sat›fl kazanc›n›n tamam› istisnadan
yararlanabilecektir.

45. Bankalar aç›s›ndan ayr›ca bir istisna var
m›?
Bankalar›n borçlular›ndan bu flekilde edindikleri tafl›nmaz
ve ifltirak hisselerini satmalar› durumunda elde ettikleri
kazanc›n % 75’lik k›sm› kurumlar vergisinden istisna olarak
dikkate al›nmaktad›r.
Bankalar›n yukar›daki flekilde elde ettikleri tafl›nmaz veya
ifltirak hisselerini satmalar›nda herhangi bir süre s›n›rlamas›
yoktur. Ancak bankalar›n, bu tür edinimler d›fl›nda kalan
ve çeflitli nedenlerle iktisap etmifl olduklar› tafl›nmaz ve
ifltirak hisselerini satmalar› halinde iki tam y›ll›k elde tutma
flart› ve Kanun’un 5. maddesinin 1. f›kras›n›n (e) bendinde
yer alan di¤er flartlar›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

H. Yurtd›fl›ndaki iflyeri veya daimi temsilci
vas›tas›yla elde edilen kazançlara iliflkin istisna
46. Yurtd›fl› flubeden elde edilen kazanç,
Türkiye’de kurum kazanc›na dahil edilmeli mi?
Kanuni veya ifl merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar, vergi
uygulamalar› aç›s›ndan “tam mükellef” say›lmaktad›rlar.
Bu kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye d›fl›nda
elde ettikleri kazançlar› üzerinden Türkiye’de
vergilendirilirler.
Buna göre tam mükellef kurumlar›n yurtd›fl›nda bir flube
veya daimi temsilci vas›tas›yla elde ettikleri kazançlar›, ilgili
hesap döneminde Türkiye’de beyan edilen kurum kazanc›
ile birlefltirmeleri gerekmektedir.

47. Yurtd›fl› flube kazanc›n›n istisna olarak
de¤erlendirilmesinin flartlar› nedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(g) bendinde, kurumlar›n yurtd›fl›nda bulunan iflyerleri veya
daimi temsilcileri vas›tas›yla elde ettikleri kazançlar›n hangi
flartlarla kurumlar vergisinden istisna olaca¤›na iliflkin
hükme yer verilmektedir.
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Buna göre söz konusu kazançlar›n kurumlar vergisinden
istisna olarak de¤erlendirilebilmesi için;
a. Kazanc›n, do¤du¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az
% 15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
vergi yükü tafl›mas›,
b. Kazançlar›n elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin y›ll›k
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye’ye transfer edilmifl olmas›,
gerekmektedir.
Vergi yükünün nas›l hesaplanaca¤›na iliflkin örnekli
aç›klamalar›m›za 12, 13 ve 14. sorular›n cevaplar›nda yer
verilmifltir.

48. ‹lgili ülkedeki en az vergi oran›, flubenin
faaliyet konusuna göre de¤iflebilir mi?
Yurtd›fl›ndaki iflyerinde;
Finansal kiralama dahil finansman temini,
Sigorta hizmetlerinin sunulmas›,
Menkul k›ymet yat›r›m›,
Faaliyeti ile ifltigal edilmesi durumunda bu oran artmaktad›r.
Bu durumda kazanc›n istisna olarak de¤erlendirilebilmesi
için ilgili ülkede faaliyet gösteren flubenin kazanc› üzerinde,
en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda (%
20) vergi yükü olmas› gerekmektedir.

49. Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ)
anlaflmas›’n›n istisna uygulamas›na bir etkisi
olabilir mi?
Yurtd›fl›ndaki flubenin bulundu¤u ülke ile Türkiye aras›nda
ÇVÖ anlaflmas› varsa ve bu anlaflmadaki flartlar kazanc›
elde eden kurum aç›s›ndan daha uygun ise, flube kazanc›
ÇVÖ anlaflmas›ndaki flartlar dahilinde kurumlar vergisinden
istisna edilebiliyor.

I. Yurtd›fl›ndaki inflaat, onar›m, montaj iflleri
ile teknik hizmetlerden sa¤lanan kazançlara
iliflkin istisna
50. ‹stisna flartlar› nelerdir?

51. Kazanc› Türkiye’ye transferi flart m›?
Bu istisnan›n uygulanmas› aç›s›ndan belirtilen hizmetlerden
sa¤lanan kazançlar›n Türkiye’ye getirilmesi zorunlulu¤u
yoktur. Söz konusu kazançlar›n Türkiye’de genel sonuç
hesaplar›na intikal ettirilmesi istisnadan yararlan›lmas› için
yeterlidir.

J. Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu’nda
yer alan istisna
52. Teknoloji gelifltirme bölgelerindeki kazanç
istisnas›n›n kapsam› nedir?
Teknoloji gelifltirme bölgelerinde (Teknokent) faaliyet
gösteren mükelleflerin, münhas›ran bu bölgedeki yaz›l›m
ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete
bafllan›lan tarihten ba¤›ms›z olmak üzere, 31.12.2013 tarihine
kadar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge d›fl›nda
gerçeklefltirdikleri faaliyetlerinden elde etti¤i kazançlar,
yaz›l›m ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmifl olsa dahi
istisnadan yararlanamaz.

53. ‹stisna edilecek kazanç tutar› nas›l
hesaplanmaktad›r?
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan bu
istisna, bir kazanç istisnas›d›r. Bu nedenle istisna
kapsam›ndaki faaliyetlerden elde edilen has›lattan, bu
faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlar›n›n
düflülmesi sonucu bulunacak kazanc›n kurumlar vergisinden
istisna olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
‹stisna kazanc›n ve bu ba¤lamda kurumlar vergisi matrah›n›n
tespiti aç›s›ndan, Kanun uygulamas› kapsam›nda bulunan
ve bulunmayan has›lat, maliyet ve gider unsurlar›n›n ayr›
ayr› izlenmesi ve istisna kapsam›nda olan faaliyetlere ait
has›lat, maliyet ve gider unsurlar›n›n, di¤er faaliyetlerle
iliflkilendirilmemesi ve kay›tlar›n da bu ayr›m› sa¤layacak
flekilde tutulmas› gerekmektedir.
Kanun uygulamas› kapsam›nda istisna olan faaliyetlerin
zararla sonuçlanmas› halinde, bu zararlar›n istisna
kapsam›nda olmayan di¤er faaliyetlere iliflkin kazançlardan
indirilmesi mümkün de¤ildir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n
(h) bendi uyar›nca, yurtd›fl›nda yap›lan inflaat, onar›m,
montaj iflleri ile teknik hizmetlerden sa¤lanarak, Türkiye’de
genel netice hesaplar›na intikal ettirilen kazançlar, herhangi
bir koflula ba¤l› olmaks›z›n kurumlar vergisinden istisna
olarak de¤erlendirilmektedir.
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K. Serbest bölgelerde imalatç›lar için
uygulanacak kazanç istisnas›
54. Serbest bölgede imalat faaliyetinde
bulunan mükelleflerin kazançlar›na iliflkin
istisnan›n flartlar› nelerdir?
Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin
bölgelerde imal ettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri
kazançlar›, Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤inin
gerçekleflti¤i tarihi içeren y›ll›k vergileme döneminin sonuna
kadar kurumlar vergisinden istisnad›r.
Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile
faaliyet ruhsatlar›nda yer alan sürenin dolmas›yla normal
vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacakt›r.
Ancak,
Üretim d›fl› faaliyetlerden,
Serbest bölge d›fl›nda üretilen mallar›n sat›fl›ndan,
Faaliyet ruhsat›nda belirtilen alan d›fl›nda üretilen mallar›n
sat›fl›ndan,
Serbest bölgede veya serbest bölge d›fl›nda fason olarak
imal ettirilen ürünlerin sat›fl›ndan
elde edilen kazançlar istisna kapsam›nda
de¤erlendirilmeyecektir.

b. 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi
kapsam›nda 1.1.2006 tarihinden önce bafllanan yat›r›mlarla
ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük
arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar›,
nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar›n›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi
oran›na iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006,
2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebileceklerdir.
Bu hüküm uyar›nca yat›r›m indirimi istisnas›na son
verilmesine ra¤men, mükelleflerin mevcut yat›r›mlar›
nedeniyle hak kazand›klar› yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar›n› üç y›l süre ile kullanmalar› mümkün k›l›nm›fl;
böylece mükellefler 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait
kurumlar vergisi beyannameleri kapsam›nda beyan edilecek
kazançlar›n› yat›r›m indirimi istisnas›na konu edebilmifllerdir.
Sözü geçen yasal düzenleme ile ilgili olarak;
Devreden yat›r›m indiriminin kullan›m›na iliflkin olarak
getirilen üç y›ll›k süre s›n›rlamas›,
Yat›r›m indiriminden faydalan›ld›¤› durumda önceki vergi
oranlar›n›n uygulanaca¤›na iliflkin düzenleme,
Yat›r›m indirimi istisnas›na son veren düzenlemenin
yürürlük tarihi,

L. Yat›r›m indirimi istisnas›
55. Yat›r›m indirimi istisnas› ile ilgili Anayasa
Mahkemesi kararlar› nelerdir?
08.04.2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 5479 Say›l› Kanun’un 2. maddesiyle Gelir Vergisi
Kanunu’nun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yat›r›m ‹ndirimi
‹stisnas›” bafll›kl› 19. maddesi yürürlükten kald›r›larak;
yat›r›m indirimi istisnas›na 01.01.2006 tarihinden itibaren
son verilmifltir.
Bu de¤ifliklikten sonra 5479 say›l› Kanun’un 3. maddesiyle
Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 69. madde eklenmifltir.
Madde hükmü uyar›nca; gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri; 31.12.2005 tarihi itibar›yla mevcut olup, 2005
y›l› kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar› ile;
a. 24.4.2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden
düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanununun 09.04.2003 tarihli ve 4842 say›l›
Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5
ve 6. maddeleri çerçevesinde bafllan›lm›fl yat›r›mlar› için
belge kapsam›nda 01.01.2006 tarihinden sonra yapacaklar›
yat›r›mlar›,

konular›n›n Anayasa’ya ayk›r›l›¤› uzun süre tart›fl›lm›flt›r.
Bu tart›flmalar kapsam›nda “(vergi oran›na iliflkin hükümler
dahil)” ve “sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait”
ifadelerinin iptali ile yat›r›m indirimi istisnas›n› yürürlükten
kald›ran hükmün yürürlük tarihi konusunda Anayasa’ya
ayk›r›l›¤› talebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal
davalar› aç›lm›flt›r.
Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihinde
gerçeklefltirilen toplant›s›nda, yukar›daki iptal istemleri
de¤erlendirilmifl ve yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas›na
yönelik olarak; “sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait”
ibarelerinin iptaline karar verilmifl “(vergi oran›na iliflkin
hükümler dahil)” ibaresinin iptal talebi ise reddedilmifltir.
8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan bu karar
uyar›nca, 31.12.2005 tarihi itibariyle hak kazan›lan yat›r›m
indirimi istisnas› kullan›m›yla ilgili süre s›n›rlamas› 8 Ocak
2010 tarihi itibariyle kald›r›lm›fl olmaktad›r.
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56. 2009 y›l› beyannamesinde yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlan›labilir mi?
Karar›n Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl oldu¤u 8 Ocak 2010
tarihi itibariyle 2009 y›l›na iliflkin 4. dönem geçici vergi ve
kurumlar vergisi beyannameleri verilmemifl oldu¤undan,
bu beyannamelerden bafllamak üzere, sonraki y›llardaki
geçici ve kurumlar vergisi beyannamelerinde, 2005 y›l›ndan
devreden yat›r›m indirimi tutarlar›n›n beyan edilen
kazançtan indirilebilece¤i sonucuna var›lmaktad›r.
Ancak 2009/4. dönem geçici vergi beyannamesinin internet
ortam›nda verilmesi aflamas›nda mükellefler afla¤›da yer
alan uyar› yaz›s› ile karfl›laflm›fllard›r.
"8/1/2010 tarihli ve 27456 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2006/95 Esas,
2009/144 say›l› karar›, Anayasan›n 153. maddesi uyar›nca,
8 Ocak 2010 tarihinde yürürlü¤e girdi¤inden, 2009 hesap
döneminde (geçici vergi dönemleri de dahil) yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r."
Maliye Bakanl›¤›’n›n konuya iliflkin olarak bu aç›klama
d›fl›nda sirküler veya tebli¤ düzeyinde bir düzenlemesi
bulunmamaktad›r. Söz konusu aç›klamadan Bakanl›¤›n
görüflünün, devreden yat›r›m indirimi tutar›n›n 2009 y›l›nda
kullan›lmas›n›n mümkün olmad›¤›, karar›n yay›nland›¤› 2010
y›l›na iliflkin beyannamede bu indirimden yararlan›labilece¤i
yönünde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

57. 2009 y›l› ilgili olarak ne yap›labilir?
2009 y›l› 4. dönem geçici vergi beyannamesinin internet
ortam›nda verilmesi s›ras›nda ç›kan bu aç›klama nedeniyle
baz› mükellefler taraf›ndan bu beyannameler ihtirazi kay›tla
verilmek suretiyle konu yarg›ya intikal ettirilmifltir.
Bu yöntem 2009 y›l›na iliflkin kurumlar vergisi beyannamesi
için de uygulanabilecektir. Bu durumda dava açma süresinin
30 gün oldu¤u unutulmamal›d›r.

58. 2010 y›l› beyannamesinde yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlan›labilir mi?
Anayasa Mahkemesi karar› konusunda Maliye ‹daresinin
2009 y›l›na iliflkin görüflü yukar›da aç›kland›¤› flekilde
olmas›na ra¤men, 2010 ve takip eden y›llara iliflkin geçici
vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde söz konusu
indirimden yararlan›lmas›n›n önünde herhangi bir engel
bulunmad›¤› kanaatindeyiz.

59. Devreden yat›r›m indirimi endekslenebilir
mi?
Beyannamelerde indirilebilecek tutar›n tespitinde eskiden
oldu¤u gibi endeksleme yap›labilecektir. Ancak endeksleme
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yap›l›rken kullan›lacak olan oran, devreden yat›r›m indirimi
istisnas›n›n kayna¤›na göre de¤iflmektedir.
24.04.2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden
düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 4842 say›l› Kanunla yürürlükten
kald›r›lmadan önceki Ek 1-6. maddeleri çerçevesinde yap›lan
yat›r›mlarla ilgili devreden yat›r›m indirimi tutar›n›n
endekslenmesi s›ras›nda ilgili y›llar için belirlenen yeniden
de¤erleme oranlar›n›n kullan›lmas› gerekmektedir. Buna
göre 2008 y›l›ndan 2009 y›l›na devreden yat›r›m indirimi
tutar›n›n endekslenmesi s›ras›nda 2009 y›l› için belirlenen
% 2,2 oran› kullan›lacakt›r.
Ayr›ca bu yat›r›m indiriminden yararlanan kazançlar
üzerinden da¤›t›ls›n, da¤›t›lmas›n % 19,8 oran›nda gelir
vergisi tevkifat› yap›lmas› gerekti¤i de unutulmamal›d›r.
GVK mülga 19. madde kapsam›nda 24.04.2003 tarihinden
sonra teflvik belgesiz olarak gerçeklefltirilen yat›r›m
harcamalar›ndan, kazanc›n yetersizli¤i nedeniyle
kullan›lamad›¤›ndan 2009 ve sonraki y›llara devretmifl olan
yat›r›m indirimi tutarlar›n›n endekslenmesinde ise yeniden
de¤erleme oran› yerine, Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE)
art›fl oran›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna göre
2008 y›l›ndan 2009 y›l›na devreden yat›r›m indirimi tutar›n›n
endekslenmesi s›ras›nda ÜFE art›fl oran› % 5,93 olarak
dikkate al›nabilecektir.
Bu madde kapsam›nda yat›r›m indiriminden yararlanan
kazançlar üzerinden gelir vergisi tevkifat› yap›lmas›na gerek
yoktur.

60. Yat›r›m indirimi kullan›ld›¤› durumda
kurumlar vergisi oran› de¤ifliyor mu?
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan “(vergi oran›na iliflkin
hükümler dahil)” ibaresinin iptal talebi reddedilmifl
oldu¤undan, yat›r›m indirimi istisnas› kullan›ld›ktan sonra
kalan matrah üzerinden % 20 yerine % 30 oran›nda
kurumlar vergisi hesaplanmas› gerekmektedir.
Bu kapsamda yat›r›m indirimi istisnas›n›n kullan›l›p
kullan›lmayaca¤›na iliflkin karar verilirken, kazanc›n
tamam›na yetecek kadar yat›r›m indirimi tutar› olup
olmad›¤›na bak›lmas›nda fayda vard›r. Kazançtan daha az
yat›r›m indirimi istisnas›n›n olmas› durumunda, bu istisnadan
yararlan›ld›¤›nda kalan kazanç üzerinden hesaplanacak
olan vergi (% 30) ile istisnadan yararlan›lmad›¤›nda
hesaplanacak olan verginin (% 20) karfl›laflt›r›lmas› ve
karar›n bu karfl›laflt›rman›n sonucuna göre verilmesi uygun
olacakt›r.
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61. 01.01.2006-07.04.2006 döneminde
yap›lan yat›r›m harcamalar› için de istisnadan
yararlan›labilir mi?
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari ve zirai kazançlarda yat›r›m
indirimi istisnas› uygulamas›na iliflkin 19. maddesini
yürürlükten kald›ran 5479 Say›l› Kanun’un 2. maddesinin
yürürlük tarihi de Anayasa’ya ayk›r›l›¤› gerekçesiyle dava
konusu edilmifltir. 5479 say›l› Kanun 8 Nisan 2006 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanmas›na ra¤men, yat›r›m indirimi
istisnas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin 2. maddesinin 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e girece¤i
hükmü davan›n konusunu oluflturmaktad›r. Bu hüküm
uyar›nca 5479 Say›l› Kanun’un 2. maddesinin yürürlü¤ü 1
Ocak 2006 tarihine kadar geriye yürütülmüfl olmaktad›r.
Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihli toplant›s›nda
yürürlü¤ü 01.01.2006 olarak belirleyen hükmü Anayasa’ya
ayk›r›l›¤› gerekçesiyle iptal etmifltir. Bu karar ile 01.01.200607.04.2006 döneminde gerçeklefltirilen yat›r›m indirimi
harcamalar›n›n, GVK mülga 19. madde kapsam›nda yat›r›m
indirimi istisnas›ndan yararlanabilece¤i kabul edilmifl
olmaktad›r. Baflka bir deyiflle GVK 19. maddeyi yürürlükten
kald›ran 5479 Say›l› Kanun’un ilgili maddesinin yürürlük
tarihi, 1 Ocak 2006 yerine, 8 Nisan 2006 olmaktad›r.
Buna göre 01.01.2006-07.04.2006 döneminde
gerçeklefltirilen yat›r›m indirimi harcamalar›n›n da GVK
mülga 19. madde hükümleri çerçevesinde yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlanabilece¤i sonucu ç›kmaktad›r. Ancak
2006 y›l›na iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinde 2005
y›l›ndan devreden yat›r›m indiriminin tamam›n› kullanm›fl
olan mükelleflerin bu karar çerçevesinde sözü geçen
dönemde gerçeklefltirdikleri yat›r›m harcamalar› üzerinden
hesaplanan yat›r›m indirimi istisnas›n›, ilgili y›la düzeltme
beyannamesi vermek suretiyle mi, yoksa 2009 veya 2010
y›l› beyannamesinde mi dikkate alabileceklerine iliflkin
olarak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan bir aç›klama yap›lmas›
gerekmektedir. Mükelleflerin uygulamalar›na Bakanl›¤›n
aç›klamalar› çerçevesinde yön vermeleri uygun olacakt›r.
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III. Enflasyon düzeltmesinin kurumlar
vergisine etkileri
62. Amortismana tabi olmayan
k›ymetlerin düzeltilmifl
de¤erinden düflük bir bedelle
sat›lmas› durumunda oluflan
zarar gider olarak
de¤erlendirilebilir mi?
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298.
maddesinde yer alan flartlar
gerçekleflti¤inden 2004 y›l›na iliflkin
mali tablolarda (bilanço) yer alan
parasal olmayan k›ymetler enflasyon
düzeltmesine tabi tutulmufltur. Bu
düzeltmenin yap›labilmesi için öncelikle
2003 y›l› mali tablolar› ayn› kanunun
geçici 25. maddesindeki hükümler
dahilinde düzeltilmifltir. Esasen 2003
y›l› mali tablolar›ndaki düzeltme ifllemi,
enflasyonun 2004 y›l› mali tablolar›
üzerindeki etkisini görebilmek için bir
bafllang›ç noktas› oluflturma amac›yla
yap›lm›flt›r.
Vergi Usul Kanunu’nun geçici 25.
maddesinde, bu hüküm uyar›nca
düzeltilen kalemlerin elden ç›kar›lmas›
halinde, bunlara iliflkin enflasyon
düzeltme farklar›n›n maliyet bedeli
olarak kabul edilece¤ine iliflkin hüküm
bulunmaktad›r. Maddenin devam›nda
ise amortismana tâbi olmayan
k›ymetlerin düzeltilmifl de¤erinin alt›nda
bir bedelle sat›lmas› halinde, düzeltilmifl
de¤erle düzeltme öncesi de¤er
aras›ndaki farka isabet eden zarar›n,
gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n
tespitinde gider olarak dikkate
al›namayaca¤› belirtilmektedir.
Amortismana tabi olmayan k›ymetler
denilince akla arsa, ifltirak hissesi ve
stoklar gelmektedir. Buna göre
2009 y›l›nda belirtilen k›ymetlerin 2003
y›l›na iliflkin olarak yap›lan düzeltme
sonucu bulunan de¤erinin alt›nda
sat›lmas› durumunda, düzeltilmifl
de¤erle düzeltme öncesi de¤er
aras›ndaki farka isabet eden zarar
tutar› gider olarak dikkate

al›namayacakt›r. Bu tutar›n kurumlar
vergisi hesaplanmas› s›ras›nda kanunen
kabul edilmeyen gider olarak matraha
ilave edilmesi gerekecektir.
Buna göre 2003 ve daha öncesinde
al›nm›fl olan ve 2009 y›l›nda sat›lan
amortismana tâbi olmayan k›ymetler
dolay›s›yla matraha ilave edilmesi
gereken tutar›n hesaplanmas›n›
afla¤›daki flekilde formülize edebiliriz.
Sat›fl bedeli < Al›fl bedeli
31.12.2003 de¤eri - Al›fl bedeli = KKEG
Al›fl bedeli < Sat›fl bedeli < 31.12.2003
de¤eri
31.12.2003 de¤eri - Sat›fl bedeli = KKEG
Sat›fl bedeli > 31.12.2003 de¤eri
KKEG = 0

Örnek
(C) A.fi. 2000 y›l›nda 600.000 TL’ye
alm›fl oldu¤u ifltirak hissesini 2009
y›l›nda 720.000 TL’ye üçüncü bir kifliye
satm›flt›r. Bu ifltirak hisselerine ait 2003
y›l› enflasyon fark› 570.000 TL ve 2004
y›l› enflasyon fark› ise 162.000 TL olup,
ifltirak kay›tlarda 1.332.000 TL olarak
yer almaktad›r.
Kay›tlarda yer alan sat›fl zarar› =
720.000 - 1.332.000 = 612.000 TL
Yukar›daki örnekte sat›fl bedeli, al›fl
bedeli ile 31.12.2003 düzeltilmifl de¤eri
aras›nda oldu¤undan bu sat›fla iliflkin
kanunen kabul edilmeyen gider,
31.12.2003 de¤eri - Sat›fl bedeli fleklinde
hesaplanacakt›r. Buna göre;
Kanunen kabul edilmeyen gider =
1.170.000 - 720.000 = 450.000 TL
olacakt›r.
1.170.00 - 720.000 =
450.000 VH KKEG

Sat›fl bedeli
Al›fl bedeli
600.000

720.000

570.000
2003 Enflasyon fark›
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31.12.2003
Düzeltilmifl de¤er
1.170.000

31.12.2004
Düzeltilmifl de¤er
1.332.000

162.000
2004 Enflasyon fark›

63. Özkaynak enflasyon farklar›n›n da¤›t›lmas›
vergiye mi tabidir?

64. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan
karlar da¤›t›l›rsa vergi mi ödenmesi gerekiyor?

Vergi Usul Kanunu’nun gerek geçici 25. maddesi gerekse
de mükerrer 298. maddesinde pasif kalemlere ait enflasyon
fark hesaplar›n›n, herhangi bir suretle baflka bir hesaba
nakledilmesi veya iflletmeden çekilmesi durumunda, bu
ifllemlerin yap›ld›¤› dönemlerin kazanc› ile
iliflkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulaca¤›
hükmü bulunmaktad›r.

17 seri numaral› Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 2003
enflasyon düzeltmesi sonucu oluflan geçmifl y›l karlar›n›n;

Maddenin devam›nda ise özsermaye kalemlerine ait
enflasyon farklar›n›n düzeltme sonucu oluflan geçmifl y›l
zararlar›na mahsup edilebilece¤i veya kurumlar vergisi
mükelleflerince sermayeye ilave edilebilece¤i, bu ifllemlerin
kar da¤›t›m› say›lmad›¤› hükmü yer almaktad›r.
Yukar›daki hüküm uyar›nca pasif kaynaklara ait enflasyon
fark hesaplar›n›n baflka bir hesaba nakledilmesi yada
iflletmeden çekilmesi durumunda vergilendirilmesi
gerekmektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir
husus kurum zararda olsa da bu verginin ödenmesi
gerekti¤idir.
Örnek:

Herhangi bir suretle baflka hesaba nakledildi¤i veya
‹flletmeden çekildi¤i taktirde,
ifllemlerin yap›ld›¤› dönemin kazanc› ile iliflkilendirilmeksizin,
bu dönemde vergiye tabi tutulaca¤› belirtilmektedir. Bu
durumda 2003 enflasyon düzeltmesi sonucu oluflan ve
bilançoda geçmifl y›l kar› olarak yer alan tutarlar›n 2009
y›l›nda ortaklara da¤›t›lmas› durumunda, 2009 y›l›na iliflkin
kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilerek vergiye tabi
tutulmas› gerekmektedir. Ayr›ca sirkülerde ifllemlerin
yap›ld›¤› dönemin kazanc› ile iliflkilendirilmeden vergiye
tabi tutulmas› gerekti¤i belirtildi¤inden, kurumun zararda
olmas› durumunda dahi da¤›t›lan kar üzerinden kurumlar
vergisi ödenmesi gerekecektir.
Sirkülerde belirtilen kar›n sermayeye ilavesinin mümkün
oldu¤u ve bu ifllemin kar da¤›t›m› say›lmayaca¤›
belirtilmektedir.

(B) A.fi.’nin ;
Ticari bilanço zarar› (-)

100.000 TL,

Kanunen kabul edilmeyen giderler

30.000 TL,

‹fltirak kazanc› (KVK 5/1-a)

20.000 TL’dir.

(B) A.fi. Genel Kurulu’nun alm›fl oldu¤u kar da¤›t›m karar›na
istinaden, 2009 y›l› içerisinde bilançoda yer alan 200.000
TL tutar›ndaki sermaye enflasyon olumlu fark› ortaklara
da¤›t›lm›flt›r. (B) A.fi.’nin kurumlar vergisi hesab› ve
ödenecek kurumlar vergisi afla¤›daki gibi olacakt›r.
1

Ticari bilanço zarar› (-)

100.000

2

Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)

3

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler (-) 20.000

30.000

- ‹fltirak kazanc› istisnas› (KVK 5/1-a)

20.000

4

Kar ve ilaveler toplam› (2)

5

Cari y›la ait zarar ve indirimler toplam› (-) (1 + 3)

120.000

6

Zarar (-) (5 - 4)

90.000

7

Gelecek y›la devreden cari y›l zarar› (-) (6)

90.000

8

‹flletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklar›

9

‹flletmeden çekilen E.D.F. üzerinden
hesaplanan K.V. (8 x % 20)

10 Kurumlar vergisi matrah› (8)
11

Ödenecek kurumlar vergisi (9)

30.000

200.000
40.000
200.000
40.000
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IV. Örtülü sermaye
65. Örtülü sermaye nedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12.
maddesinde tan›mlanm›flt›r. Buna
göre kurumlar›n ortaklar›ndan veya
ortaklarla iliflkili olan kiflilerden
do¤rudan veya dolayl› olarak temin
ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n,
hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun özsermayesinin üç
kat›n› aflan k›sm› ilgili hesap dönemi için
örtülü sermaye say›lmaktad›r.
Örtülü sermaye hesab›nda dikkate
al›nmas› gereken özsermaye, kurumun
Vergi Usul Kanunu uyar›nca tespit
edilmifl hesap dönemi bafl›ndaki
özkaynaklar›n›n toplam›d›r.
Kurumun ortaklar› aç›s›ndan belirlenen
herhangi bir asgari ortakl›k pay› flart›
bulunmamaktad›r. Buna göre ortakl›k
pay› ne olursa olsun, bir kurumun kendi
orta¤›ndan yapt›¤› borçlanmalar›n, kural
olarak örtülü sermaye hesaplamas›nda
dikkate al›nmas› gerekmektedir. Bu
kural›n tek istisnas› hisseleri ‹MKB’de
ifllem gören kurumlar›n orta¤› kabul
edilebilmek için, edinilen hisse
senetlerinin bu kurumun en az % 10’luk
sermaye pay›n› oluflturmas› gereklili¤i
söylenebilir.
Örtülü sermaye uygulamas›nda sadece
iliflkili flirketlere finansman temin eden
kredi flirketlerinden yap›lan
borçlanmalar hariç olmak üzere, ana
faaliyet konusuna uygun olarak
faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla
iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri
kredi kurumlar›ndan yap›lan
borçlanmalar % 50 oran›nda dikkate
al›nmaktad›r.
Afla¤›da say›lan borçlanmalar örtülü
sermaye say›lmamaktad›r.
a. Ortaklar›n veya ortaklarla iliflkili
kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi
teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü
kiflilerden yap›lan borçlanmalar,
20
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b. Kurumun ifltiraklerinin, ortaklar›n›n
veya ortaklarla iliflkili kiflilerin banka
ve finans kurumlar›ndan ya da
sermaye piyasalar›ndan temin ederek
ayn› flartlarla k›smen veya tamamen
kulland›rd›¤› borçlanmalar,
c. Bankac›l›k Kanunu’na göre faaliyette
bulunan bankalar taraf›ndan yap›lan
borçlanmalar,
d. Finansal Kiralama Kanunu
kapsam›nda finansal kiralama
flirketleri, 90 say›l› Ödünç Para Verme
‹flleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname kapsam›nda faaliyet
gösteren finansman ve faktoring
flirketleri ile ipotek finansman
kurulufllar›n›n, bu faaliyetleri ile ilgili
olarak ortak veya ortakla iliflkili kifli
say›lan bankalardan yapt›klar›
borçlanmalar.

66. Örtülü sermaye üzerinden
hesaplanan finansman giderleri
kurumlar vergisi
uygulamas›nda nas›l
de¤erlendirilir?
Örtülü sermaye uygulamas›n›n
sonuçlar› flunlard›r:
a. Örtülü sermaye üzerinden ödenen
veya hesaplanan faiz, kur farklar› ve
benzeri giderler kurum kazanc›n›n
tespitinde gider olarak kabul edilmez.
Örtülü sermaye kabul edilen
borçlanmalarda TL’nin de¤er
kazanmas› sonucu oluflan kur fark›
gelirlerinin bulunmas› durumunda,
söz konusu gelirler de vergiye tabi
kurum kazanc›n›n tespitinde gelir
olarak dikkate al›nmaz.
b. Örtülü sermaye üzerinden kur fark›
hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
hesaplanan tutarlar, örtülü sermaye
flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap
döneminin son günü itibariyle
da¤›t›lm›fl kar pay› veya dar
mükellefler için ana merkeze aktar›lan

tutar say›l›r. Tam mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak
düzeltme ifllemleri ise örtülü sermayeye iliflkin kur
farklar›n› da kapsayacak flekilde gerçeklefltirilir.
Örtülü sermayenin olufltu¤u kurumda düzeltme ifllemi,
örtülü sermaye üzerinden hesaplanan finansman giderleri,
giderler aras›ndan ç›kart›larak da¤›t›lm›fl kar pay› say›lmak
suretiyle yap›l›r. Buna göre borcu kulland›ran kiflinin
mükellefiyet statüsüne göre temettü stopaj› yap›l›r.
Borcu veren nezdinde yap›lacak düzeltme ifllemleri ise;
a. Borcu veren bir tam mükellef kurum ise, elde edilen
finansman gelirlerinin ifltirak kazanc› say›lmas› ve ifltirak
kazanc› istisnas›n›n uygulanmas›,
b. Borcu veren gerçek kifli ise elde edilen finansman
gelirlerinin kar pay› olarak kabul edilmesi ve faiz geliri
vergilemesi ile kar pay› vergilemesi aras›nda farkl›l›k
bulunmas› durumunda kar pay› vergilemesi
düzenlemelerinin dikkate al›nmas›

Orta¤a isabet eden örtülü sermaye tutar›n›n hesab›
Her bir orta¤a isabet eden örtülü sermaye tutarlar› afla¤›daki
flekilde hesaplanacakt›r.
Orta¤a isabet eden örtülü sermaye tutar› =
Verdi¤i borç / Örtülü sermaye hesab›ndaki toplam borç
x Örtülü sermaye tutar›
(B) tam mükellef gerçek kifli
(500.000 / 1.280.000 x 680.000)

265.625

(C) A.fi. tam mükellef kurum
(500.000 / 1.280.000 x 680.000)

265.625

(D) dar mükellef kurum
(280.000 / 1.280.000 x 680.000)

148.750

TOPLAM

680.000

Ortak baz›nda örtülü sermayeye isabet eden finansman
giderlerinin hesab›

fleklinde gerçeklefltirilir.
Örnek:
Mükellef kurum (A) A.fi. taraf›ndan 2009 y›l›nda
ortaklar›ndan kullan›lan USD ve TL kredilerin toplam›,
kullan›ld›klar› günkü kurlar dikkate al›narak 1.280.000
TL’dir. Kredilerle ilgili olarak 2009 y›l›nda bir geri ödeme
yap›lmad›¤›ndan 31.12.2009 tarihi itibariyle söz konusu
krediler bilançoda yer almaktad›r. Kurumun 2009 dönem
bafl› öz sermayesi 200.000 TL’dir. Ortaklardan kullan›lan
borçlar ile bu borçlanmalara iliflkin faiz ve kur fark› giderleri
afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.
Örtülü sermaye = 1.280.000 - (200.000 x 3) = 680.000 TL
Krediyi veren
ortak

Kredi tutar›
(TL)

Kur fark› Faiz gideri
(TL)
(TL)

Toplam
(TL)

(B) tam mükellef 500.000
gerçek kifli

0

90.000

90.000

(C) A.fi. tam
mükellef kurum

0

90.000

90.000

500.000

1.280.000

Orta¤›n verdi¤i örtülü sermaye niteli¤indeki borca iliflkin
finansman gideri =
Orta¤a isabet eden örtülü sermaye tutar› / Kulland›r›lan
borç x Finansman gideri
(B) tam mükellef gerçek kifli
47.812,50
Faiz : 265.625 / 500.000 x 90.000 = 47.812,50
(C) A.fi. tam mükellef kurum
47.812,50
Faiz : 265.625 / 500.000 x 90.000 = 47.812,50
(D) dar mükellef kurum
22.312,50
Kur fark› : 148.750 / 280.000 x 22.000 = 11.687,50
Faiz : 148.750 / 280.000 x 20.000 = 10.625,00
TOPLAM

(D) dar mükellef 280.000
kurum
(200.000 $ x 1,4) 22.000
Toplam

Her bir ortak taraf›ndan kulland›r›lan kredinin, örtülü
sermaye olarak de¤erlendirilen k›sm›na iliflkin kur fark› ve
faiz tutarlar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.

20.000

42.000

22.000 200.000 222.000

117.937,50

Buna göre kredi kullanan kurum olan (A) A.fi. taraf›ndan;
11.687,50 TL tutar›ndaki kur fark› ile 106.250,00 TL
tutar›ndaki faiz giderinin toplam› olan 117.937,50 TL’lik
finansman gideri kurumlar vergisi hesab›nda ilave kalem
olarak dikkate al›nacakt›r.

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009

21

Kar pay› kabul edilen tutarlar ve ödenecek stopajlar›n
hesab›
(B) tam mükellef gerçek kifli
Da¤›t›ld›¤› kabul edilen net temettü
Brütlefltirme (47.812,50 / 0,85)
Hesaplanan (Ödenecek) stopaj (% 15)

47.812,50
56.250,00
8.437,50

(C) A.fi. tam mükellef kurum
Da¤›t›ld›¤› kabul edilen net / brüt temettü (*) 47.812,50
Hesaplanan (Ödenecek) stopaj
0,00
(*) Bu tutar (C) kurumu aç›s›ndan ifltirak kazanc› olarak kabul edilecektir.

(D) dar mükellef kurum
Da¤›t›ld›¤› kabul edilen net temettü (faiz)
Brütlefltirme (10.625 / 0,85)
Hesaplanan stopaj (% 15)
Mahsup edilecek stopaj
(10.625 x % 10) (-)
Ödenecek stopaj

10.625,00
12.500,00
1.875,00
1.062,50
812,50

(*) Dar mükellef kuruma ödenmifl olan faizler üzerinden KVK 30. madde
uyar›nca % 10 oran›nda (2009/14593 say›l› BKK) hesaplanm›fl olan stopaj,
hesaplanan kar pay› stopaj›ndan mahsup edilmifltir.
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V. Transfer fiyatland›rmas› yoluyla
örtülü kazanç da¤›t›m›
67. Transfer fiyatland›rmas›na istenmesi durumunda Vergi ‹daresine
iliflkin formu kimler ne zamana veya vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlara ibraz edilmesi zorunludur.
kadar vermelidir?
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, iliflkili
kiflilerle bir hesap dönemi içinde
yapt›klar› mal veya hizmet al›m ya da
sat›m ifllemleri ile ilgili olarak “Transfer
Fiyatland›rmas›, Kontrol Edilen Yabanc›
Kurum ve Örtülü Sermayeye ‹liflkin
Form”u doldurmalar› ve kurumlar
vergisi beyannamesi ekinde, ba¤l›
bulunulan vergi dairesine göndermeleri
gerekmektedir.
Söz konusu form ile kurumlar vergisi
mükellefleri ilgili hesap döneminde ifllem
gerçeklefltirdikleri iliflkili kiflileri, bu
ifllemlerin toplam parasal büyüklükleri
ile ifllemlerin fiyatland›r›lmas›nda
uygulanan transfer fiyatland›rmas›
yöntemlerini beyan etmektedirler.
Bu yükümlülük gere¤i, 2009 y›l›na iliflkin
olarak iliflkili kifliler ile gerçeklefltirilen
ifllemlere iliflkin bilgilerin yer ald›¤›
formun 2009 y›l›na ait kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde 26 Nisan 2010 (25
Nisan hafta sonuna geldi¤i için) tarihine
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine
gönderilmesi gerekmektedir.
2010 y›l›na iliflkin olarak iliflkili kifliler
ile gerçeklefltirilen ifllemlere iliflkin
bilgilerin yer ald›¤› formun ise 2010
y›l›na ait kurumlar vergisi beyannamesi
ekinde 25 Nisan 2011 tarihine kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine
gönderilmesi gerekmektedir.

68. Transfer fiyatland›rmas›
raporunun haz›rlanma süresi
nedir?
2009 y›l›nda iliflkili kiflilerle
gerçeklefltirilen ifllemlere dair
haz›rlanacak olan transfer
fiyatland›rmas› raporlar›n›n en geç 25
Nisan 2010 tarihine kadar haz›rlanmas›
ve bu süre sona erdikten sonra
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2010 y›l›nda iliflkili kiflilerle
gerçeklefltirilen ifllemlere dair
haz›rlanacak olan transfer
fiyatland›rmas› raporlar›n›n ise en geç
25 Nisan 2011 tarihine kadar
haz›rlanmas› ve bu süre sona erdikten
sonra istenmesi durumunda Vergi
‹daresine veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi
zorunludur.

69. ‹liflkili kiflilerle ifllemleri
olan bütün mükellefler transfer
fiyatland›rmas› raporu
haz›rlamak zorunda m›?
‹liflkili kiflilerle ifllemleri bulunan
kurumlar vergisi mükelleflerinin “Y›ll›k
Transfer Fiyatland›rmas› Raporu”nu
düzenleyip düzenlemeyecekleri yada
hangi ifllemlerini bu rapora dahil
edecekleri ba¤l› olduklar› vergi dairesine
göre farkl›l›k arzetmektedir. Afla¤›da
rapor haz›rlamak zorunda olan
mükelleflere iliflkin aç›klamalara yer
verilmifltir.
a. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›’na kay›tl› mükellefler
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›’na kay›tl› mükelleflerin bir
hesap dönemi içinde iliflkili kiflilerle
yapt›klar› yurt içi ve yurt d›fl› ifllemlerine
iliflkin olarak ilgili genel tebli¤de yer
alan formata uygun flekilde Y›ll›k
Transfer Fiyatland›rmas› Raporunu
haz›rlamalar› gerekmektedir.
Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas›
Raporu’nun yurtd›fl›nda bulunan flubeler
ve serbest bölgelerde bulunan iliflkili
kiflilerle (serbest bölgelerde yer alan
flubeler dahil) yap›lan ifllemleri de
kapsamas› gerekmektedir.
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b. Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükellefleri
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin iliflkili kiflilerle yapt›klar› yurt içi ifllemlerine
iliflkin olarak Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporunu
haz›rlamalar› ve istenmesi durumunda ‹dare’ye veya vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri
zorunludur.
Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgede
faaliyette bulunan flubelerinin ayr›ca rapor haz›rlamas›na
gerek bulunmamaktad›r.
c. Di¤er kurumlar vergisi mükellefleri
Di¤er kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi
içinde iliflkili kiflilerle yapt›klar› yurt d›fl› ifllemlere iliflkin
olarak ilgili genel tebli¤de yer alan formata uygun flekilde
Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporunu haz›rlamalar›
gerekmektedir.
Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporu’nun yurtd›fl›nda
bulunan flubeler ve serbest bölgelerde bulunan iliflkili
kiflilerle (serbest bölgelerde yer alan flubeler dahil) yap›lan
ifllemleri de kapsamas› gerekmektedir.
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VI. Zarar mahsubu
70. Geçmifl y›l zararlar›n›n
mahsup flartlar› nelerdir?

72. Yurtd›fl› faaliyetlerden
kaynaklanan zararlar›n
Kurumlar vergisi beyannamesinde, her mahsup flartlar› nelerdir?
y›la iliflkin tutarlar ayr› ayr› gösterilmek
ve 5 y›ldan fazla nakledilmemek flart›yla
geçmifl y›llar›n beyannamelerinde yer
alan zararlar kurum kazanc›ndan
indirilebilir.
Buna göre hesap dönemi takvim y›l›
olan mükellefler taraf›ndan 2009 y›l›na
iliflkin olarak verilecek kurumlar vergisi
beyannamesinde 2004-2008 y›llar›na
iliflkin mali zararlar yukar›daki flartlarla
2009 y›l› kurum kazanc›ndan mahsup
edilebilecektir.
Mükelleflerce bir hesap dönemi
içerisinde oluflan zarar›n, müteakip
5 hesap döneminde oluflacak kârlarla
mahsup edilememesi halinde mahsup
imkan› ortadan kalkmaktad›r.

Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna
edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç
olmak üzere, 5 y›ldan fazla
nakledilmemek flart›yla yurtd›fl›
faaliyetten do¤an zararlar afla¤›daki
flartlarla indirim konusu yap›labilir.
‹lgili ülkede beyan edilen vergi
matrahlar›n›n zarar dahil, her y›l o
ülke mevzuat›na göre denetim yetkisi
verilen kurulufllarca rapora
ba¤lanmas›,
Bu raporun asl› ile tercüme edilmifl
bir örne¤inin Türkiye’deki ilgili vergi
dairesine ibraz›,
Raporun ekinde yer alan vergi
beyanlar› ile bilanço ve gelir
tablolar›n›n o ülkedeki yetkili mali
makamlarca onaylanm›fl olmas›.

71. Devir ve bölünme hallerinde
devral›nan kurumun zararlar›
Faaliyette bulunulan yabanc› ülkede
mahsup edilebilir mi?
Devralan kurumlar, kendi bünyelerinde
oluflan zararlar›n yan› s›ra;
Devir halinde, devral›nan kurumlar›n
devir tarihi itibar›yla öz sermaye (aktif
toplam› ile borçlar aras›ndaki fark)
tutar›n› geçmeyen zararlar› ile
Tam bölünme ifllemi sonucu bölünen
kurumun öz sermaye tutar›n›
geçmeyen zararlar›n›,
kazançlar›ndan indirebilirler. Bu
indirimin yap›labilmesi için;
Devral›nan veya bölünen kurumlar›n
son 5 y›la iliflkin kurumlar vergisi
beyannamelerinin kanuni süresinde
verilmifl olmas›,
Devir veya bölünme neticesinde zarar
mahsubu yapacak kurumun, ayn›
faaliyete devir veya bölünmenin
meydana geldi¤i hesap döneminden
itibaren en az 5 y›l süreyle devam
etmesi
gerekmektedir.
100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009

denetim yetkisini haiz bir denetim
kuruluflunun olmamas› halinde, her
y›la ait vergi beyannamesi ve eki bilanço
ile gelir tablosunun, yabanc› ülkenin
yetkili makamlar›ndan al›nacak
veya onaylat›lacak birer örne¤inin,
mahallindeki Türk elçilik veya
konsolosluklar›, yoksa orada Türk
menfaatlerini koruyan ülkenin ayn›
mahiyetteki temsilcilerine onaylat›larak,
asl›n›n ve tercüme edilmifl bir örne¤inin
ilgili vergi dairesine verilmesi gereklidir.

73. Sadece mahsup yap›lacak
y›la iliflkin denetim raporunun
ibraz edilmesi yeterli mi?
Mükelleflerin yurt d›fl› zararlar›n›
mahsup edebilmeleri için belirtilen
esaslara göre haz›rlanm›fl son 5 y›la
iliflkin raporlar›n› ilgili vergi dairesine
ibraz etmifl olmalar› gerekmektedir.
Örne¤in 2005, 2006, 2007 ve 2008
hesap dönemlerinde kâr edip, 2009
hesap döneminde zarar eden tam
25

mükellef bir kurumun, son befl y›la ait raporlar›n› ilgili
y›llarda ba¤l› oldu¤u vergi dairesine ibraz etmifl olmas›
halinde, 2009 hesap dönemine iliflkin yurt d›fl› zararlar›n›,
Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla
ilgili olanlar hariç olmak üzere, indirim konusu yapmas›
mümkün olacakt›r.
Ancak, mükelleflerin söz konusu raporlar› ilgili vergi
dairesine ibraz etmemifl olmalar› halinde, bu dönemlere
iliflkin raporlar›n zarar›n mahsup edilece¤i ilgili dönemde
ibraz edilmesi de yeterli olacakt›r.

26
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VII. Di¤er indirimler
74. Di¤er indirimler nelerdir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinde say›lan indirimler afla¤›daki
gibidir.
a. Ar-Ge indirimi,
b. Sponsorluk harcamalar›,
c. Ba¤›fl ve yard›mlar.

75. Di¤er indirimlerin özellikleri
nelerdir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.
maddesinde yer alan istisnalar,
kurumun sadece karda olmas›
durumunda de¤il zararda olmas›
durumunda da indirilebilen istisna ve
indirimlerdir. Yani bu istisnalar kurumun
zararda olmas› durumunda zarar›
art›r›c› etki yapmaktad›rlar.
Oysa di¤er indirim olarak say›lan
yukar›daki indirimlerin ancak kurum
kazanc› olmas› durumunda
indirilebilmesi mümkündür. Kurumun
zararda olmas› yada yukar›daki
indirimlerden daha az bir tutarda kar
etmifl olmas› durumunda bu indirimler
dolay›s›yla kurumun zarara geçmesi
mümkün de¤ildir.
Bu indirimler ayn› zamanda Ar-Ge
indirimi hariç gelecek y›la
devretmemektedir. Örne¤in zararda
olan bir kurum taraf›ndan yap›lan
sponsorluk harcamalar›n›n, tutar› ne
olursa olsun indirimi mümkün olmad›¤›
gibi gelecek y›llara devretmesi de
mümkün de¤ildir.
Ayr›ca bu indirimlerin beyannamede
ayr› sat›rlarda gösterilmesi ve
yukar›daki s›ra dahilinde indirim konusu
yap›lmas› gerekmektedir.

76. Kurumlar Vergisi Kanunu
aç›s›ndan araflt›rma ve
gelifltirme (Ar-Ge) indiriminin
flartlar› nedir?

teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik
araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›
tutar›n›n % 100’ü oran›nda
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi" kurumlar
vergisi beyannamesinde kurum
kazanc›ndan indirilebilir.
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile
do¤rudan iliflkili olmayan giderlerden
ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde kullan›lmayan
amortismana tabi iktisadi k›ymetler için
hesaplanan amortisman tutarlar›ndan
verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi
hesaplanmaz.
Matrah›n yetersiz olmas› nedeniyle ilgili
dönemde indirim konusu yap›lamayan
tutar, sonraki hesap dönemlerine
devreder.

77. 5746 Say›l› Kanun ile
Kurumlar Vergisi Kanununun
Ar-Ge indirimi uygulamas›
aç›s›ndan farklar› nelerdir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Ar-Ge
indirimine iliflkin düzenleme 10/1-a
maddesinde yer almaktad›r. Bu indirime
iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar ise 1 seri
numaral› Kurumlar Vergisi Genel
Tebli¤i’nde yap›lm›flt›r.
Ancak Ar-Ge faaliyetlerini teflvik edecek
yeni düzenlemeler yap›lmas›
gereklili¤inden dolay› 1 Nisan 2008
tarihinden itibaren yürürlü¤e girmek
üzere 5746 say›l› “Araflt›rma ve
Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakk›nda Kanun” ç›kar›lm›flt›r. Söz
konusu tarih itibariyle mükellefler tercih
edecekleri Kanun çerçevesinde
belirlenen düzenlemeleri dikkate alarak
Ar-Ge indirimi müessesinden
faydalanacaklard›r. Bu kapsamda iki
Kanunun düzenlemelerini karfl›laflt›ran
tabloya afla¤›da yer verilmifltir:

Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde
gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni
100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009
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5746 Say›l› Kanun

‹ND‹R‹M‹N KAPSAMI

‹flletmelerin bünyesinde gerçeklefltirilen Ar-Ge
faaliyetlerine iliflkin harcamalar› kapsar. Tebli¤
hükmüne uygun baflvuru ile indirimden
yararlan›lmaya bafllan›lmas› mümkündür.
Baflvurunun olumsuz olmas› halinde zaman›nda
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤rat›lm›fl
say›l›r.

-

UYGULAMA DÖNEM‹

31.07.2004 tarihinde 5422 Say›l› Eski Kurumlar
Vergisi Kanunuyla birlikte ilk düzenleme yap›lm›fl
olup Ar-Ge indirimi hesaplanan ilk geçici vergi
dönemiyle uygulama bafllar ve Ar-Ge faaliyetleri
süresince devam eder.

01.04.2008-31.12.2023

‹ND‹R‹M ORANI

% 100 (01.01.2008 - 31.12.2023)
% 40 (01.01.2024’ten sonra)

% 100 (01.04.2008 - 31.12.2023)

EK AR-GE ‹ND‹R‹M‹

Bulunmamaktad›r.

500 ve üzeri tam zaman eflde¤er Ar-Ge Personeli
‹stihdam Eden Ar-Ge Merkezlerinde o y›l yap›lan
harcaman›n bir önceki y›la göre art›fl›n›n yar›s›
ilave indirimdir.

Teknoloji ve Ar-Ge Merkezlerinde
Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde
Rekabet Öncesi ‹flbirli¤i Projelerinde
Teknogiriflim Sermaye Desteklerinden
yararlananlarca gerçeklefltirilen Ar-Ge ve Yenilik
harcamalar›n› kapsar.
‹ndirimden yararlan›labilmesi için destek karar
yaz›s› / Ar-Ge merkezi belgesi / proje
sözleflmesinin yürürlü¤e girmesi gerekmektedir.

Matrah›n yetersiz olmas› dolay›s›yla indirilemeyen Matrah›n yetersiz olmas› dolay›s›yla indirilemeyen
‹ND‹R‹M HAKKININ
tutar sonraki dönemlere devreder. Devreden
SONRAK‹ DÖNEMLERE tutar sonraki dönemlere devreder.
(Endekslenemez.)
tutarlar izleyen y›llarda yeniden de¤erleme
DEVR‹
oran›nda art›r›labilir.

AR-GE PROJES‹ ‹LE
‹LG‹L‹ ‹STENEN
BELGELER
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YMM tasdik raporu ekinde sunulacakt›r.

Sadece Ar-Ge merkezlerinde ve rekabet öncesi
iflbirli¤i projelerinde YMM tasdik raporu ekinde
sunulacakt›r, di¤er hallerde kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde sunulacakt›r. Bu belgelerin;
• Ar-Ge ve yenilik projeleriyle teknogiriflim sermaye
deste¤inden yararlanan iflletmeler için destek
veren kamu kurumu, kuruluflu, idaresi veya
kanunla kurulan vak›f,
• Ar-Ge merkezleri ile rekabet öncesi iflbirli¤i
projeleri için baflvuru yap›lan kamu kurumu,
• Teknoloji merkezi iflletmeleri için Teknoloji
Merkezi Müdürlü¤ü,
• Türkiye’nin anlaflmalarla taraf oldu¤u ikili yada
çok tarafl› uluslar aras› Ar-Ge iflbirli¤i programlar›
fonlar›ndan mali olarak desteklenen Ar-Ge ve
yenilik projeleri için TÜB‹TAK taraf›ndan
onaylanm›fl olmas› gerekir.

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009

Kurumlar Vergisi Kanunu
AR-GE ‹ND‹R‹M‹
UYGULAMA SÜREC‹

-‹ndirimin uygulanmaya bafllanaca¤› döneme ait
geçici vergi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar
Tebli¤ ekinde yer alan formata uygun rapor Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›’na sunulacakt›r.
-Baflkanl›k Ar-Ge projesine iliflkin incelemeyi
yapacak kurulufla raporu gönderecek, ilgili kurulufl
Ar-Ge Projesi De¤erlendirme Raporu
haz›rlayacakt›r.
-Ar-Ge projesi Tübitak’tan destek al›yor ise
Tübitak’tan al›nan destek karar yaz›s› yeterli
olacakt›r.
-Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, YMM
tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre
içinde ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine vermeleri
gerekmektedir.
-YMM Raporunda asgari hangi bilgilerin yer almas›
gerekti¤i 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde
yer almaktad›r.
-Ar-Ge proje de¤erlendirme raporlar›n›n, YMM
tasdik raporlar›n›n verilmesi gereken ay içinde
veya daha sonra gelmesi halinde de mükellefler
Ar-Ge indiriminden yararlanabileceklerdir.
-De¤erlendirme raporunun ilgili vergi dairesi
kay›tlar›na girdi¤i tarihten itibaren 30 gün içerisinde
YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir.
-Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi
halinde ise Ar-Ge indiriminden
yararlan›lamayacakt›r.
-Ar-Ge indirimine iliflkin hususlara tam tasdik
raporunda yer verilmifl olmas› durumunda, Ar-Ge
indirimine iliflkin olarak ayr›ca tasdik raporu
düzenlenmesine gerek bulunmamaktad›r.

D‹⁄ER KURUMLARDAN Geri ödeme kofluluyla sermaye deste¤i olarak
sa¤lanan destekler, borç mahiyetinde olup ticari
SA⁄LANAN
kazanca dahil edilmesi söz konusu de¤ildir. Hibe
DESTEKLER
fleklinde sa¤lanan destek tutarlar› ile di¤er
kurumlardan bu mahiyette sa¤lanacak her türlü
destek tutarlar›, ticari kazanc›n bir unsuru olarak
kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, Ar-Ge
indiriminin hesab›nda dikkate al›nacakt›r.

5746 Say›l› Kanun
-Ar-Ge merkezleri ve rekabet öncesi iflbirli¤i
projeleri d›fl›nda Ar-Ge indirimi uygulamas›ndan
yararlanacak olan iflletmelerin y›ll›k gelir veya
kurumlar vergisi beyannamesi ekinde Yönetmelikte
belirtilen belgeleri ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine
sunmalar› gerekmektedir.
-Ar-Ge merkezleri ve rekabet öncesi iflbirli¤i
projelerinde Ar-Ge indiriminin uygulanabilmesi için
YMM tasdik raporu ekinde belgelerin sunulmas›
yeterlidir.
-Kanun kapsam›nda ilk defa Ar-Ge indiriminden
yararlanacak olan;
*Ar-Ge merkezlerinden "Ar-Ge Merkezi Belgesi"
*Proje esasl› Ar-Ge indiriminden yararlanacak
olanlardan ise teknik kurulufllarca düzenlenmifl
olan "Ar-Ge ve Yenilik Projesi De¤erlendirme
Raporu" veya "Rekabet Öncesi ‹flbirli¤i Projesi
De¤erlendirme ve Denetim Komisyonu Karar›" veya
proje sözleflmesi
istenir. Ar-Ge indirimine devam eden iflletmelerden,
izleyen vergilendirme dönemlerinde bu belgelerin
yeniden ibraz› istenmez.
-Yönetmelikte belirtilen belgelere tam tasdik raporu
ekinde yer verilmifl olmas› durumunda, Ar-Ge
indirimine iliflkin olarak ayr›ca tasdik raporu
düzenlenmesine gerek bulunmamaktad›r.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine iliflkin olarak kamu
kurum ve kurulufllar›, kanunla kurulan vak›flar ile
uluslararas› fonlardan al›nan destekler 5 y›l
süresince özel bir fon hesab›nda takip edilecektir.
Bu süre içerisinde sermayeye ilave d›fl›nda
kullan›lan tutarlar için zaman›nda tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤rat›lm›fl say›l›r. Bu
fonda yer alan tutarlar, Kurumlar Vergisi Kanununa
göre vergiye tabi kazanc›n tespitinde gelir, Ar-Ge
indirimi tutar›n›n tespitinde Ar-Ge harcamas› olarak
dikkate al›nmaz.
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‹LK MADDE VE
MALZEME G‹DERLER‹

Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen kullan›lan malzemeler
ile amortismana tabi olmayan maddi ve gayrimaddi
k›ymet iktisaplar›na iliflkin giderler kapsam
dahilindedir.

5746 Say›l› Kanun
5520 say›l› Kanun uygulamas›ndan farkl› olarak
amortismana tabi olmayan gayrimaddi k›ymet
iktisaplar›na iliflkin giderler kapsam dahilinde
say›lmam›flt›r.

PERSONEL G‹DERLER‹ Vas›fs›z destek personeli ile Ar-Ge departman›na

Tam zamanl› Ar-Ge personeli say›s›n›n %10’unu
tahsis edilmemifl olup zaman›n›n bir k›sm›nda Ar- aflmamak kayd›yla, vas›fs›z destek personeli ile
Ge departman›nda çal›flan destek personeli (k›smi k›smi zamanl› Ar-Ge personeli maliyetleri kapsam
zamanl› Ar-Ge personeli) maliyetleri kapsama dahil dahilindedir.
de¤ildir.

DIfiARDAN SA⁄LANAN Normal bak›m ve onar›m giderleri haricinde yerli Kapsam ayn› olmakla birlikte söz konusu
FAYDA VE H‹ZMETLER veya yabanc› di¤er kurum ve kurulufllardan al›nan harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcamas› kapsam›nda
mesleki veya teknik hizmetler kapsam dahilindedir. gerçeklefltirilen toplam harcama tutar›n›n %20’sini
geçemez.

AMORT‹SMAN VE
TÜKENME PAYLARI

Do¤rudan ve sürekli olarak Ar-Ge faaliyetlerinde K›smi çal›flma esas› geçerlidir. Do¤rudan ve sürekli
kullan›lan iktisadi k›ymetlerin amortisman giderleri olarak Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lan iktisadi
kapsam dahilindedir.
k›ymetler d›fl›nda di¤er iflletme faaliyetlerinde de
kullan›lan iktisadi k›ymetlerin amortisman giderleri
gün hesab› yap›larak dikkate al›n›r.

GENEL G‹DERLER

Elektrik, su, gaz, bak›m-onar›m, haberleflme vb.
Ar-Ge faaliyetlerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak için
katlan›lan ve fiilen kullan›ld›¤› tespit ve tevsik edilen
harcamalar kapsam dahilindedir. Çeflitli k›staslara
göre da¤›t›m anahtar› kullan›larak tespit edilen
harcamalar kapsam d›fl›ndad›r.

5520 say›l› Kanunda yer alan düzenlemelere ek
olarak; büro ve k›rtasiye gibi sarf malzemelerine
iliflkin harcamalar›n kapsam d›fl›nda oldu¤u ayr›ca
belirtilmifltir. Münhas›ran Ar-Ge merkezleri
belirlemesi yap›larak Ar-Ge merkezi harici yürütülen
projelerde uygulanabilirlik aç›s›ndan tereddüt
oluflturmaktad›r. (fiifahen MB taraf›ndan verilen
görüflte Ar-Ge merkezi ile s›n›rland›rman›n
gerekmedi¤i belirtilmifltir.)

VERG‹, RES‹M VE
HARÇLAR

Do¤rudan Ar-Ge faaliyetlerine iliflkin olan ve
kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak
dikkate al›nan vergi, resim ve harçlar kapsam
dahilindedir.

Do¤rudan Ar-Ge faaliyetlerine iliflkin olan ve
kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak
dikkate al›nan vergi, resim ve harçlar kapsam
dahilindedir.

F‹NANSMAN
G‹DERLER‹

Yerli, Yabanc› ve Uluslar aras› kurumlardan temin Finansman giderleri kapsama dahil de¤ildir.
edilen kredilere iliflkin finansman giderleri dahildir.
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78. Sponsorluk harcamalar›n›n indirim flartlar›
nelerdir?
3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat
ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile 3813 say›l› Türkiye Futbol
Federasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun
kapsam›nda yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n, amatör
spor dallar› için tamam›, profesyonel spor dallar› için %
50’si beyanname üzerinde ayr›ca gösterilmek flart›yla
kurum kazanc›ndan indirilebilir.
Sponsor olan kurumun ad›n›n an›lmas› kofluluyla,
Resmi spor organizasyonlar› için yap›lan saha, salon veya
tesis kira bedelleri,
Sporcular›n iafle, seyahat ve ikamet giderleri,
Spor malzemesi bedeli,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün uygun görece¤i
spor tesisleri için yap›lan ayni ve nakdi harcamalar,
Sporcular›n transfer edilmesini sa¤layacak bonservis
bedelleri,
Spor müsabakalar› sonucuna göre sporculara veya spor
adamlar›na prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,
sponsorluk harcamas› olarak kabul edilmektedir.

79. Harcaman›n sponsorluk için yap›ld›¤› nas›l
tevsik edilebilir?
Yap›lan harcaman›n sponsorluk için yap›ld›¤› afla¤›daki
flekilde tevsik edilebilir.
Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor aras›nda her iki
taraf›n hak ve yükümlülüklerini içeren yaz›l› bir sözleflme
yap›lmas› gerekir.
Nakdi sponsorluk deste¤i için banka dekontu veya ödeme
makbuzu, nakdi deste¤in elden teslim edilmifl olmas›
halinde ise al›nd› makbuzu temin edilmelidir.
Tevsik edici belge üzerinde “sponsorluk amac›yla”
yat›r›ld›¤›na dair bir ifadeye mutlaka yer verilmelidir.

80. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan ve
beyannamede indirilebilecek olan ba¤›fl ve
yard›mlar hangileridir?
Kurum kazanc›ndan indirilebilecek olan ba¤›fl ve yard›mlar
KVK’n›n 10. maddesinde say›lm›flt›r. Bu madde kapsam›nda
yap›lan ba¤›fllar›n indiriminde kanundaki s›ralamas› önem
arzetmektedir.
Kurum kazanc›ndan varsa Ar-Ge ve sponsorluk harcamalar›
indirildikten sonra, yeterli kurum kazanc› olmas› flart›yla,
afla¤›daki ba¤›fllar s›ras›yla indirilebilir.
Kamu kurumlar› ile vak›f ve derneklere yap›lan ve kurum
kazanc›n›n % 5’ine kadar indirimine izin verilen ba¤›fl ve
yard›mlar,

Kamu kurumlar›na ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi, ö¤renci
yurdu, çocuk yuvas› ve rehabilitasyon merkezleri ile
bunlar›n iflletilmesi için yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar,
Kamu kurumlar› ile vak›f ve derneklere yap›lan kültürel
amaçl› ba¤›fllar,
Bakanlar Kurulu’nca yard›m karar› al›nan do¤al afetler
dolay›s›yla Baflbakanl›k arac›l›¤›yla yap›lan ba¤›fl ve
yard›mlar,
Türkiye K›z›lay Derne¤i’ne yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar.

81. Kurum kazanc›n % 5’i ile s›n›rl› ba¤›fllar
nelerdir?
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
‹l özel idarelerine,
Belediyelere ve köylere,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara
Kamu yarar›na çal›flan derneklere
Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan
kurum ve kurulufllara
yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n ilgili y›la ait kurum kazanc›n›n
% 5’ine kadar olan k›sm› kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayr›ca gösterilmek flart›yla kurum kazanc›ndan
indirilebilir.
Bu indirimin yap›labilmesi için afla¤›daki flartlara uyulmas›
gerekmektedir. Buna göre ba¤›fl;
Yukar›da say›lan kurum ve kurulufllara yap›lmal›d›r,
Makbuz karfl›l›¤› yap›lmal›d›r,
Karfl›l›ks›z yap›lmal›d›r,
Sadece ba¤›fl›n yap›ld›¤› dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilir (gelecek y›la devretmez),
Beyannamede ayr›ca gösterilmelidir.

82. ‹ndirilebilecek ba¤›fllar›n hesaplanmas›nda
kullan›lan kurum kazanc› ifadesinden ne
anlafl›lmas› gerekir?
‹ndirilebilecek ba¤›fl ve yard›m tutar›n›n tespitinde esas
al›nan kurum kazanc›; zarar mahsubu dahil giderler ile
ifltirak kazançlar› istisnas› düflüldükten sonra, indirim ve
istisnalar düflülmeden önceki tutar olarak tan›mlanmaktad›r.
Buna göre kurum kazanc›;
Ticari bilanço kâr› - (ifltirak kazançlar› istisnas› + geçmifl y›l
zararlar›)
fleklinde formülize edilmektedir.

83. E¤itim sa¤l›k tesisi yapt›r›ld›¤›nda da
kazanc›n % 5’i kadar m› indirim yap›labilir?
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
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belediyelere ve köylere ba¤›fllanan;
Okul, sa¤l›k tesisi, yüz yatak (kalk›nmada öncelikli
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere
ö¤renci yurdu, çocuk yuvas›, yetifltirme yurdu, huzur evi,
bak›m ve rehabilitasyon merkezi inflas› dolay›s›yla yap›lan
harcamalar›n,
Bu tesislerin inflas› için yukar›da belirtilen kamu
kurulufllar›na yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar›n,
Mevcut okul, sa¤l›k tesisi ve ö¤renci yurtlar› ile çocuk
yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve
rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yap›lan nakdi ve ayni ba¤›fl ve
yard›mlar›n,
tamam›, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayr›ca
gösterilmek flart›yla kurum kazanc›ndan indirilebilir.
Yukar›da belirtilen kurumlar›n d›fl›nda kalan vergi muafiyeti
tan›nan vak›f yada kamu yarar›na çal›flan derneklere say›lan
ba¤›fllar›n (okul, sa¤l›k tesisi gibi) yap›lmas› durumunda ise
ba¤›fl miktar›n›n kurum kazanc›n›n % 5’ine kadar olan k›sm›
indirim olarak dikkate al›nabilecektir.

84. K›z›lay Derne¤i’ne yap›lan ba¤›fllar›n
tamam› kazançtan indirilebilir mi?
5904 Say›l› Kanunun 5. maddesi ile Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 10. maddesine eklenen bent hükmü uyar›nca
Türkiye K›z›lay Derne¤i’ne makbuz karfl›l›¤› yap›lan nakdi
ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›, kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayr›ca gösterilmek flart›yla kurum kazanc›ndan
indirilebilecektir.
Ancak derne¤in iktisadi iflletmelerine yap›lan ba¤›fl veya
yard›mlar›n kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde indirim
konusu yap›labilmesi mümkün de¤ildir.
Ayr›ca bu hüküm Türkiye K›z›lay Derne¤i’ne sadece nakdi
olarak yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar için geçerli oldu¤undan,
ilgili derne¤e makbuz karfl›l›¤›nda ayni olarak yap›lan ba¤›fl
ve yard›mlar›n indiriminde, kurum kazanc›n›n ancak % 5’ine
kadar olan k›sm› dikkate al›nabilecektir.

85. Üniversitelere yap›lan ba¤›fllar kurum
kazanc›ndan indirilebilir mi?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda konuya iliflkin bir düzenleme
yoktur. Ancak 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 56.
maddesinin 1. f›kras›n›n (b) bendinde, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri taraf›ndan üniversitelere ve ileri teknoloji
enstitülerine makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan ba¤›fllar›n, kurum
kazanc›ndan indirilebilece¤i hükmü yer ald›¤›ndan, bu
ba¤›fllar›n da indirimi mümkün bulunmaktad›r.
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VIII. Kesinti yolu ile ödenen vergilerin
mahsubu ve iadesi
86. Kesinti yolu ile ödenen
vergilerin mahsubuna iliflkin
uygulama nas›ld›r?
Kurumlar vergisi mükelleflerinin y›l
içerisinde özellikle menkul k›ymet
ifllemleri dolay›s›yla ödedikleri vergilerin
(tevkifat) y›ll›k faaliyetlerinin zararla
sonuçlanmas› veya hesaplanan
kurumlar vergisinin kesinti yolu ile
ödenen vergilerden fazla olmas›
dolay›s›yla iadesi mümkün
olabilmektedir. Bu vergilerin gerek
beyanname üzerinde mahsubu gerekse
de nakden veya mahsuben iadesine
iliflkin kurallar 252 seri numaral› Gelir
Vergisi Genel Tebli¤i’nde yer almaktad›r.
Y›l içinde tevkif suretiyle ödenen
vergilerin öncelikle y›ll›k beyanname ile
beyan edilen kurum kazanc› üzerinden
hesaplanan vergiden mahsup edilmesi
gerekmektedir. Tevkif suretiyle ödenen
vergilerin indirilmesinden sonra artan
k›s›m varsa vergi dairesine ödenecektir.
Tevkif yolu ile ödenen vergilerin
beyanname üzerinde kurumlar
vergisinden mahsubunda mükelleflerin;
Kesintiyi yapan vergi sorumlular›n›n
ad›-soyad› veya ünvan›n›,
Vergi kimlik numaralar›n›,
Kesintiye esas al›nan brüt tutarlar›,
Kesilen vergileri,
Kesinti yap›lan dönemleri,
gösteren bir tabloyu (Y›l ‹çerisinde
Yap›lan Tevkifatlara ‹liflkin Tablo)
kurumlar vergisi beyannamelerine
eklemeleri yeterlidir.

87. Mahsuben iadenin
avantajlar› nelerdir?
Tevkif yolu ile kesilen vergilerin y›ll›k
beyannamede mahsubundan sonra
kalan k›sm›n, di¤er vergi borçlar›na
mahsup talebi tutar›na bak›lmaks›z›n,
inceleme raporu ve teminat
aran›lmadan yerine getirilmektedir.
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Bu ifllemin yap›labilmesi için;
Mahsup talebinin dilekçe (252 seri
numaral› tebli¤ ekinde yer almaktad›r)
ile yap›lmas›,
“Y›l ‹çerisinde Yap›lan Tevkifatlara
‹liflkin Tablo”nun dilekçe ekinde yer
almas›,
gerekmektedir.

88. Nakden iadenin flartlar›
nelerdir?
Vergi dairesinden 10.000 TL’ye kadar
olan nakden iade talepleri inceleme
raporu ve teminat aran›lmadan yerine
getirilmektedir.
Bu tutar› aflan nakden iade taleplerinde
ise Vergi Usul Kanunu’na göre vergi
inceleme yetkisi bulunanlarca yap›lacak
inceleme sonucunda düzenlenen vergi
inceleme raporuna göre iade ifllemi
gerçeklefltirilmektedir. Teminat
gösterilmesi durumunda, nakden iade
talebi inceleme sonucu beklenmeksizin
yerine getirilir. Banka teminat
mektuplar›n›n paraya çevrilmeleri
konusunda hiçbir s›n›rlay›c› flart
tafl›mamas› ve Bankac›l›k Kanunu
hükümlerine göre faaliyette bulunan
bankalar taraf›ndan düzenlenmifl olmas›
gerekmektedir.
Nakden iade talebinin 100.000 TL’ye
kadar olan k›sm›, mükellefle süresinde
tam tasdik sözleflmesi imzalam›fl yeminli
mali müflavirlerce düzenlenecek tam
tasdik raporuna istinaden
al›nabilmektedir.
Yeminli mali müflavirlerce süresinde
imzalanm›fl tam tasdik sözleflmesi
bulunan mükelleflerin 100.000 TL’yi
aflan nakden iade taleplerinde ise
100.000 TL’lik k›sm›n iadesi tam tasdik
raporunun ibraz› ile yerine getirilmekte,
aflan k›s›m ise vergi inceleme elemanlar›
taraf›ndan yap›lacak incelemenin
sonucunda iade edilmektedir.
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89. Y›l sonlar›nda vadeli mevduat ve repo için
yap›lan faiz tahakkuklar› üzerinden hesaplanan
stopaj›n mahsubu ve iadesi mümkün müdür?
Vergi Usul Kanunu’nun 281. maddesi uyar›nca, vadesi
de¤erleme gününden sonra olan repo ve ters repo ifllemleri
ile vadeli mevduat hesaplar›na iliflkin olarak de¤erleme
gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarlar›n›n, kurum
kazanc›n›n tespitinde gelir olarak dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
Beyannamenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar
kesinti suretiyle ödenmifl olmak flart›yla, beyannameye
dahil edilen bu gelire isabet eden tevkifatlar da hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilmektedir.
Söz konusu hüküm, beyanname verme tarihine kadar sat›lan
veya itfa olan Devlet tahvili ve Hazine bonolar› ile menkul
k›ymet yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerine iliflkin olarak
kesinti suretiyle ödenmifl olan vergiler için de geçerlidir.

90. Ödenen geçici vergilerin mahsup ve iade
esaslar› nelerdir?
Beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden ilgili hesap
dönemine iliflkin geçici vergi dönemlerinde ödenen vergiler
mahsup edilebilmektedir. Mahsup iflleminin yap›labilmesi
için, tahakkuk ettirilmifl geçici verginin ödenmifl olmas›
flartt›r. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmifl,
ancak ödenmemifl bulunan geçici verginin y›ll›k beyanname
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup
edilmesi mümkün de¤ildir.
Ödenen geçici vergi tutar›n›n, geçici verginin ilgili oldu¤u
döneme iliflkin olarak verilen beyanname üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olmas› halinde,
mahsup edilemeyen tutar mükellefin di¤er vergi borçlar›na
mahsup edilir.
Bu mahsup iflleminin yap›labilmesi için yaz›l› baflvuru flart›
aranmaz, ilgili vergi dairesi taraf›ndan re’sen yap›l›r.
Mahsup sonucu iadesi gereken miktar›n bulunmas› ve bu
tutar›n beyannamenin ilgili tablosuna yaz›lm›fl olmas›
mükellefçe yaz›l› olarak yap›lm›fl iade talebi olarak kabul
edilir. Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden
iadesinde herhangi bir tutar s›n›rlamas› olmay›p, ödenmifl
olmas› yeterlidir. Geçici vergiye iliflkin iade taleplerinde
teminat ve inceleme raporu aranmamaktad›r.

mahallinde ödenen vergiler, Türkiye’de bu kazançlar
üzerinden tarh edilen kurumlar vergisinden indirilebilir. Bu
mahsubun yap›labilmesi için;
Yabanc› ülkede üzerinden vergi ödenen gelirin Türkiye’de
genel netice hesaplar›na intikal ettirilmesi gerekir.
Yabanc› ülkelerde ödenen vergiler, kurumlar vergisi
benzeri bir vergi olmal›d›r.
Yabanc› ülkelerde ödenen vergiler, Türkiye’de mahsubun
gerçeklefltirilece¤i vergi ile ayn› döneme iliflkin olmal›d›r.
‹ndirilecek miktar, yabanc› memleketlerde elde edilen
kazançlara, % 20 oran›n›n uygulanmas›yla bulunacak
miktardan fazla olamaz.
Yabanc› memleketlerde verginin ödendi¤i tevsik
edilmelidir. (Yetkili makamlardan al›nan vesikalar,
mahallindeki Türk elçilik veya konsolosluklar›, yoksa
mahallinde Türk menfaatini koruyan memleketin ayn›
mahiyetteki temsilcileri taraf›ndan tasdik edilmelidir.)
Kazanc›n Türkiye’de genel netice hesaplar›na intikal
ettirildi¤i hesap döneminde tamamen veya k›smen
indirilemeyen vergilerin iadesi söz konusu de¤ildir. Bu
dönemi izleyen 3. hesap dönemi sonuna kadar indirilebilir.

92. Yabanc› ülkede verginin ödendi¤ine dair
belgeler beyanname ile birlikte ibraz
edilemezse mahsup hakk› ortadan kalkar m›?
Verginin tarh› s›ras›nda, yabanc› ülkede ödenen verginin
ödendi¤ini tevsik eden vesikalar›n temin edilememesi
halinde, % 20 oran›n›n geçmemek üzere o ülkede cari
oldu¤u bilinen oran üzerinden vergi hesaplan›r. Bu suretle
hesaplanan vergiye isabet eden kurumlar vergisi ertelenir.
Bu belgelerin, tarh tarihinden itibaren en geç 1 y›l içerisinde
ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu
durumda ibraz edilen belgelerde yaz›l› kesin tutara göre
tarhiyat düzeltilir.
Mücbir sebepler olmaks›z›n belgelerin an›lan süre zarf›nda
ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibraz›ndan sonra
ertelenen vergi tutar›ndan daha düflük bir mahsup hakk›
oldu¤unun anlafl›lmas› halinde, ertelenen vergiler için 6183
say›l› Kanun hükümlerine uygun olarak gecikme zamm›
(19.11.2009 tarihinden itibaren ayl›k % 1,95 oran›nda)
hesaplanacakt›r. 21.04.2006-18.11.2009 dönemi için gecikme
zamm› oran› ayl›k % 2,5 olarak uygulanacakt›r.

91. Yurtd›fl›nda ödenen vergiler hesaplanan
kurumlar vergisinden hangi flartlarla mahsup
edilebilir?
Yabanc› ülkelerde elde edilen kazançlar üzerinden
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IX. Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan
verginin beyan› ve ödenmesi
93. Beyanname ne zaman
verilir ve vergi ne zaman
ödenir?
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap
döneminin kapand›¤› ay› izleyen
dördüncü ay›n 25. günü akflam›na kadar
verilir. Buna göre hesap dönemi takvim
y›l› olan kurumlar›n beyannamelerini
25 Nisan akflam›na kadar vermeleri
gerekmektedir.
Özel hesap dönemi tayin edilmifl
mükelleflerin beyannameleri, özel hesap
döneminin kapand›¤› ay› izleyen
dördüncü ay›n 25. günü akflam›na kadar
verilir. Örne¤in özel hesap dönemi 1
Temmuz - 30 Haziran olan bir kurumun
beyannamesini 25 Ekim akflam›na kadar
vermesi gerekmektedir.
Kurumlar vergisi, beyannamenin
verilece¤i ay›n sonuna kadar ödenir.
Normal hesap döneminde 30 Nisan
akflam›na kadar verginin ödenmesi
gerekir.
Buna göre hesap dönemi takvim y›l›
olan kurumlar taraf›ndan 2009 y›l›na
iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin
26 Nisan 2010 (25 Nisan hafta sonuna
geldi¤i için) tarihine kadar verilerek,
hesaplanan verginin ise 30 Nisan 2010
tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

94. Beyan edilen gelir
üzerinden ödenecek verginin
oran› nedir?
Kurumlar vergisi sabit oranl› bir vergidir.
2009 y›l›na iliflkin olarak verilen
beyannamede kurum kazanc› üzerinden
% 20 oran›nda kurumlar vergisi
hesaplanacakt›r. Beyannamelerde
yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlan›ld›¤› durumda, yat›r›m
indiriminden sonra vergiye tabi kazanç
kalmas› durumunda bu kazanç
üzerinden % 30 oran›nda kurumlar
vergisi ödenmesi gerekmektedir.
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Bu konudaki aç›klamalar›m›za 60.
sorunun cevab›nda yer verilmifltir.
5838 say›l› Kanun ile Kurumlar Vergisi
Kanunu’na eklenen 32/A maddesi ile
teflvik belgesine ba¤lanm›fl olan baz›
yat›r›mlardan sa¤lanan kazançlara %
20’den daha düflük bir oranda kurumlar
vergisi uygulanmak suretiyle
yat›r›mlar›n Devlet taraf›ndan
desteklenmesi amaçlanm›flt›r.
Yat›r›mlardan sa¤lanan kazanca
uygulanacak vergi oranlar› ile yat›r›ma
katk› oranlar› Kanunun verdi¤i yetki
çerçevesinde 2009/15199 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› (Yat›r›mlarda
Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar) ile
belirlenmifltir.
‹ndirimli vergi oranlar› yat›r›mc›lar›n
münhas›ran teflvik belgesine ba¤lanm›fl
yat›r›mlardan elde edecekleri kazanca
uygulanacakt›r. ‹ndirim oran› BKK ile
% 25 ila % 90 aras›nda belirlenmifltir.
Bu oran›n belirlenmesinde yat›r›m›n
bulundu¤u bölge veya yat›r›m tutar›
gibi kriterler dikkate al›nmaktad›r.

95. Verginin zaman›nda
ödenmemesinin sonuçlar›
nedir?
Vergi Usul Kanunu’nun 111. maddesinde,
vergilerin özel kanunlar›nda gösterilen
zamanlarda ödenece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r. Verginin ödenmemesi
durumunda, alacakl› vergi dairesi,
mükellefe bir ödeme emri göndererek
7 günlük süre içinde borcunu ödemesini
isteyecektir. Bu süre içinde borcun,
mükellef taraf›ndan r›zaen ödenmemesi
halinde, vergi dairesi 6183 say›l›
Kanunun kendisine verdi¤i cebren tahsil
yetkisini kullanarak alaca¤›n› tahsil
edecektir.
Vergi alaca¤›n›n, normal ödeme zaman›
(vade) geçtikten sonra tahsil edildi¤i
durumlarda, 6183 Say›l› Kanun
35

hükümleri gere¤ince, 19.11.2009 tarihinden itibaren ayl›k
% 1,95 oran›nda gecikme zamm› ayr›ca tahsil edilmektedir.
21.04.2006-18.11.2009 dönemi için gecikme zamm› oran›
ayl›k % 2,5 olarak uygulanacakt›r.

96. Beyanname verilmemesi veya gelirin eksik
beyan› halinde uygulanacak yapt›r›mlar
nelerdir?
Beyan edilmesi gereken gelirlerin beyan edilmedi¤inin
tespit edilmesi durumunda;
1. Beyan edilmemifl ve ödenmemifl olan vergi asl›,
2. Normal vade tarihinden, vergi ve ceza ihbarnamesinin
tebli¤ tarihine kadar gecikme zamm› oran›nda hesaplanacak
olan gecikme faizi,
3. Vergi asl›n›n bir kat› tutar›nda vergi ziya› cezas›,
tahsil edilecektir.

97. Zamanafl›m› nedir?
Zamanafl›m› kanunda, süre geçmesi dolay›s›yla vergi
alaca¤›n›n kalkmas› olarak tan›mlanm›flt›r. ‹lgili oldu¤u y›l›
takip eden y›l›n bafl›ndan bafllayarak 5 y›l içerisinde
hesaplanarak mükellefe tebli¤ edilmeyen vergiler
zamanafl›m›na u¤ramaktad›r.
Örne¤in 2009 y›l›nda elde edilmifl olmakla beraber 2010
y›l› Nisan ay›nda beyannameye dahil edilmesi gereken bir
gelirin beyan edilmedi¤inin vergi idaresince tespit edilmesi
durumunda, bu gelir üzerinden ödenmesi gereken kurumlar
vergisinin vergi dairesi taraf›ndan 31 Aral›k 2014 tarihine
kadar tarh edilerek mükellefe tebli¤ edilmifl olmas›
gerekmektedir.
Bu nedenle mükellefler geliri elde ettikleri tarihi izleyen
y›lbafl›ndan itibaren befl y›l süre ile vergi incelemesine
maruz kalabileceklerdir.

36

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan› - 2009

X. Kurum kazançlar›n›n
vergilendirilmesine iliflkin örnekler
98. 2009 y›l›nda kanunen
kabul edilmeyen giderleri ve
gayrimenkul sat›fl kazanc›
bulunan mükellef kurumun
ödeyece¤i vergi nas›l
hesaplan›r?

Kay›tlarda tahakkuk ettirilmekle
beraber, ilgili personelin izinde olmas›
nedeniyle Kas›m/2009 dönemine
iliflkin 22.000 TL tutar›ndaki sosyal
güvenlik priminin, 2009 y›l›nda
ödemesinin unutuldu¤u tespit
edilmifltir.

Veriler

Kurum taraf›ndan 2009 y›l›nda
telefon faturalar›n›n tamam› (KDV
hariç) gider olarak kay›tlara al›nm›flt›r.
Bu fatura bedellerinin 2.700 TL’lik
k›sm›n›n özel iletiflim vergisi oldu¤u
tespit edilmifltir.

(A) A.fi.’nin 31.12.2009 tarihli gelir
tablosunda yer alan dönem kar›
270.000 TL’dir. Kurumun
mizan›ndaki KKEG hesab›n›n bakiyesi
23.000 TL olup, incelemeler s›ras›nda
ayr›ca afla¤›daki hususlar tespit
edilmifltir.
Kurumun 2006 hesap dönemi
kay›tlar› Maliye Bakanl›¤› inceleme
elemanlar›nca incelenmifl ve inceleme
sonucunda düzenlenen tutanak
mükellef temsilcisi taraf›ndan
imzalanm›flt›r. ‹nceleme eleman›
taraf›ndan haz›rlanan rapora
istinaden düzenlenen “vergi ve
ceza ihbarnamesi” uyar›nca mükellef
65.000 TL kurumlar vergisi,
65.000 TL vergi ziya› cezas› ve
55.000 TL gecikme faizi ödenmifl ve
bu tutarlar› gider kaydetmifltir.

Kurum taraf›ndan 2009 y›l› içerisinde
makbuz karfl›l›¤› olarak bir derne¤e
1.500 TL’lik ba¤›fl yap›lm›fl ve gider
olarak kay›tlara al›nm›flt›r. (Dernek
kamuya yararl› dernek statüsünde
de¤ildir.)
Tekstil makinas› imalat ve sat›fl› ile
ifltigal eden (A) A.fi. 18.02.2007
tarihinde 2.000.000 TL’ye alm›fl
oldu¤u arsay› 12.06.2009 tarihinde
2.600.000 TL’ye üçüncü bir kifliye
satm›flt›r. Kazanc›n tamam›n› gelir
olarak kay›tlara alm›fl ve
fiubat/2010’da % 75’lik k›sm›n›
“özel fonlar” hesab›na aktarm›flt›r.

Kurum 2009 y›l›nda 31.000 TL k›dem
tazminat› karfl›l›¤› ay›r›p gider
hesaplar›na intikal ettirmifltir.
Kurum taraf›ndan Mart ve
Nisan/2009 dönemlerine iliflkin
olarak verilen KDV beyannameleri
üzerinden tahakkuk eden vergilerin
vadesinde ödenmesi unutulmufl ve
her iki vergi de 14 Kas›m 2009
tarihinde ödenmifltir. Ödenen
3.800 TL tutar›ndaki gecikme zamm›
gider olarak kay›tlara al›nm›flt›r.
Gider hesaplar›n›n incelenmesi
s›ras›nda, 2008 y›l›na iliflkin
2.500 TL’lik fotokopi makinas› bak›m
faturas›n›n Ocak/2009 döneminde
gider olarak kay›tlara al›nd›¤› tespit
edilmifltir.
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Kurumlar vergisi hesab›

Kurumlar vergisi hesab›

1 Ticari bilanço kar›
2 Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)
- Mizanda yer alan kanunen kabul
edilmeyen giderler
23.000
- Ödenen kurumlar vergisi, ceza ve
gecikme faizi
185.000
- K›dem tazminat› karfl›l›¤›
31.000
- Ödenen gecikme zamm›
3.800
- Önceki y›l giderleri
2.500
- Ödenmeyen sosyal güvenlik primi
22.000
- Özel iletiflim vergisi
2.700
- Ba¤›fl ve yard›mlar
1.500
3 Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve
indirimler (-)
- Gayrimenkul sat›fl kazanc›n›n
%75’i (KVK 5/1-e)
450.000
4 Kar ve ilaveler toplam› (1 + 2)
5 Cari y›la ait zarar ve indirimler toplam› (3)
6 Kar (4 - 5)
7 Kurumlar vergisi matrah› (6)
8 Hesaplanan kurumlar vergisi (7 x %20)

270.000
271.500

450.000

541.500
450.000
91.500
91.500
18.300

99. 2009 y›l›nda kanunen kabul edilmeyen
giderleri olup, gayrimenkul sat›fl kazanc› ve
temettü geliri elde eden kurumun ödeyece¤i
vergi nas›l hesaplan›r?
Veriler
(B) A.fi.’nin 31.12.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosunda
yer alan dönem kar› 3.080.000 TL’dir.
Kurum 2009 y›l›nda 125.000 TL tutar›nda k›dem tazminat›
karfl›l›¤› ay›rm›fl olup, bu tutar› gider olarak kay›tlar›na
alm›flt›r.
(B) A.fi. sermayesine ifltirak etti¤i (X) Ticaret A.fi.’nin kar
da¤›t›m karar›na istinaden 01.04.2009 tarihinde ald›¤›
80.000 TL nakit temettüyü gelir olarak kay›tlar›na intikal
ettirmifltir.
Kurumun 2008 y›l›ndan kaynaklanan 1.050.000 TL
tutar›nda geçmifl y›l zarar› bulunmaktad›r. (Bu tutar
flirketin beyannamesinde yer almaktad›r.)
Mükellef kurum 18.02.2006 tarihinde 1.500.000 TL’ye
alm›fl oldu¤u ifltirak hisselerini 12.06.2009 tarihinde
2.940.000 TL’ye satm›flt›r. Bu sat›fltan oluflan
(2.940.000 - 1.500.000 =) 1.440.000 TL’lik kar, 2009
y›l›nda gelir kay›tlar›na intikal ettirilmifltir. Kurumlar
Vergisi Kanunu uyar›nca istisna olarak de¤erlendirilecek
olan kazanc›n % 75’lik k›sm› (1.080.000 TL), 2009 y›l›na
iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine
kadar “549 Özel Fonlar” hesab›na al›nm›flt›r.
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1 Ticari bilanço kar›
2 Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)
- K›dem tazminat› karfl›l›¤›
125.000
3 Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve
indirimler (-)
- ‹fltirak kazanc› istisnas› (KVK 5/1-a) 80.000
- ‹fltirak hissesi sat›fl kazanc›n›n
%75’i (KVK 5/1-e)
1.080.000
4 Kar ve ilaveler toplam› (1 + 2)
5 Cari y›la ait zarar ve indirimler toplam› (3)
6 Kar (4 - 5)
7 Mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (-)
8 Kurumlar vergisi matrah› (6 - 7)
9 Hesaplanan kurumlar vergisi (8 x % 20)

3.080.000
125.000

1.160.000

3.205.000
1.160.000
2.045.000
1.050.000
995.000
199.000

100. 2009 y›l›nda kanunen kabul edilmeyen
giderleri ve örtülü sermayesi bulunan kurumun
ödeyece¤i vergi nas›l hesaplan›r?
(C) A.fi.’nin 31.12.2009 tarihli gelir tablosunda yer alan
dönem kar› 1.575.000 TL’dir.
Kurumun 2005 ve 2006 y›llar›na iliflkin geçmifl y›l mali
zararlar› s›ras›yla 100.000 TL ve 125.000 TL’dir.
Kurum kay›tlar›nda yer alan ve binek otomobillere iliflkin
MTV, Ö‹V, belgesiz giderler gibi kanunen kabul edilmeyen
giderlerinin toplam› 54.000 TL’dir.
Kurumun ifltirak etmifl oldu¤u (D) Çelik Ürünleri ‹malat
A.fi.’den elde etti¤i temettü geliri 25.000 TL’dir.
Mal al›m sat›m› ifli ile ifltigal eden (C) A.fi. 05.01.2007
tarihinde 1.800.000 TL’ye alm›fl oldu¤u arsay› 15.04.2009
tarihinde 2.700.000 TL’ye üçüncü bir kifliye satm›flt›r.
Elde etti¤i kazanc› gelir olarak kay›tlara alm›fl ve
fiubat/2010’da % 75’lik k›sm›n› fon hesab›na aktarm›flt›r.
(C) A.fi.’nin 2009 y›l› bafl›ndaki öz sermayesi
500.000 TL’dir. Kurumun ortaklar›ndan ald›¤› kredilerin
tutarlar› afla¤›daki gibidir.
- Tam mükellef gerçek kifli ortaktan 01.05.2009 tarihinde
y›ll›k % 18 faizle 800.000 TL borç al›nm›fl ve 31.12.2009
tarihinde faiziyle birlikte geri ödenmifltir. (Faiz ayl›k
hesaplanm›flt›r.)
- Kurum ifltiraki olan (Y) Bankas›’ndan 01.06.2009
tarihinde 2 y›l vadeli, % 18 y›ll›k faizli 2.400.000 TL kredi
kullanm›flt›r. (01.06.2009 ile 31.12.2009 dönemine iliflkin
banka 214 günlük faiz hesaplam›flt›r.)
Genel Kurulda al›nan karar gere¤ince 2009 y›l› içerisinde
bilançoda yer alan 800.000 TL tutar›ndaki sermaye
enflasyon olumlu fark› “Ortaklara Borçlar” hesab›na
virmanlanm›flt›r.
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Örtülü sermaye hesab›

Kurumlar vergisi hesab›

01.01.2009 özsermaye

500.000

Özsermayenin 3 kat›

1.500.000

Ortaktan kullan›lan kredi (01.06.2009)
[800.000 + (2.400.000 /2)]

2.000.000

Örtülü sermaye (2.000.000 - 1.500.000)

500.000

Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan finansman giderleri
hesab›
Krediyi veren
ortak
Tam mük. gerçek kifli
Tam mükellef banka
Toplam

Kredi
tutar›
(TL)

Kredi tutar›
(Ört. Ser. Hes.)
(TL)

Faiz
gideri
(TL)

800.000

(*)84.000

800.000

2.400.000 1.200.000
(2.400.000/2)
3.200.000 2.000.000

(**)128.400

212.400

(*) 800.000 x 0,18 / 12 x 7 = 84.000
(**) 1.200.000 x 0,18 / 360 x 214 = 128.400

1 Ticari bilanço kar›

1.575.000

2 Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)
- Mizanda yer alan kanunen kabul
edilmeyen giderler
54.000
- Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz 53.100
3 Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve
indirimler (-)
- ‹fltirak kazanc› istisnas› (KVK 5/1-a)
- Gayrimenkul sat›fl kazanc›n›n
%75’i (KVK 5/1-e)

700.000
25.000
675.000

4 Kar ve ilaveler toplam› (1 + 2)

1.682.100

5 Cari y›la ait zarar ve indirimler toplam› (3)

700.000

6 Kar (4 - 5)

982.100

7 Mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (-)

225.000

8 Kurumlar vergisi matrah› (6 - 7)

757.100

9 Hesaplanan kurumlar vergisi (8 x % 20)

151.420

10‹flletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklar›

500.000 TL tutar›ndaki örtülü sermaye tutar› üzerinden
hesaplanan ve ödenen faiz giderlerinin KKEG olarak
de¤erlendirilmesi gereken tutar› afla¤›daki flekilde
hesaplanacakt›r.

107.100

11 ‹flletmeden çekilen E.D.F.
üzerinden hes. K.V. (10 x % 20)
12 Kurumlar vergisi matrah› (8 + 10)
13 Ödenecek kurumlar vergisi (9 + 11)

800.000
160.000
1.557.100
311.420

KKEG finansman gideri= Örtülü sermaye / Örtülü ser.
hesab›nda kullan›lan toplam kredi x Toplam finansman
gideri
KKEG finansman gideri = 500.000 / 2.000.000 x 212.400
= 53.100 TL (*)
(*) Bu tutar›n ayn› zamanda 31.12.2009 tarihi itibariyle da¤›t›lm›fl kar
pay› olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu çal›flmam›z
kurumlar vergisi hesab›na yönelik oldu¤undan kar pay› hesaplamas› göz
ard› edilmifltir. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizlerin kar pay›
say›lmas›na iliflkin örnekli aç›klamalar 66. sorunun cevab›nda yer
almaktad›r.
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