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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bilindiği gibi bir işletmenin en önemli sermayesi çalışanlarının sahip olduğu bilgi ve
becerilerdir. Bu bir üniversitenin mezunları için de geçerlidir. Gençlerimizin iş hayatına
başlarken en önemli sermayeleri hiç şüphesiz bilgidir. Beceri ise onların genlerinde doğuştan
var olan ve daha sonra geliştirebildikleri yetenekleridir.
Konfiçyus’un dediği gibi “ gerçek bilgi, ne kadar bilmediğimizi bilmektir”. Bu söz
üzerinden yürürsek, üniversiteden mezun olan genç arkadaşlarımızın vergi kanunlarımız
gereği düzenlenmesi gereken beyannameler ile ilgili önemli sayılabilecek bilgi eksikliklerini,
anlaşılır bir şekilde tamamlamak ve gerçek yaşamdan uygulamalarla da sunulan bilgileri
pekiştirmek amaçlanmıştır. Böylece teori ile uygulamanın arasındaki kopukluklar ve
eksiklikler giderilerek, gerçek bir örtüşme olacağı yakalanmaya çalışılmıştır.
Muhasebe bilgi sisteminde kullanılan belgeler, Gelir, Kurumlar ve Katma Değer
Vergileri Kanunlarını genel hatlarıyla tanıtmayı amaçlayan bu kitap 14 bölümden
oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde tacirlerin yasal sınıflandırılması kısıtı altında
tutmaları gereken yasal deflerler tanıtılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümde işletmelerin
ticari olaylarda düzenledikleri yasal belgeler yer almaktadır. İzleyen üç bölümde Gelir
Vergisi, onu izleyen dört bölümde Kurumlar Vergisi ve en son dört bölümde de Katma Değer
Vergisi konuları yer almaktadır.
Kitap, yukarıda söz edilen kanunlar gereğince düzenlenmesi gereken tüm
beyannameleri içermemektedir. Buradaki amaç, temel vergi kanunlarının ve bunlara ilişkin
beyannamelerin düzenlenmesinin öğrenilmesine katkı sağlamaktır. Kanunların özünün
öğrenilmesi, geriye kalan eksikliklerin tamamlanmasındaki kolaylığın en önemli güvencesini
oluşturacaktır. Kitabın siz değerli gençlerimize yapacağı katkı burun farkı kadar bile olsa,
bizleri ayrıca mutlu edeceğini bilmenizi isterim.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ILGAZ
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YAZARIN NOTU
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış ve yasal bazı ayrıntılar göz
ardı edilmiştir. Kitabın amacı, üniversitelerimizin çoğunda anlatılmayan, ancak iş hayatına
girildiğinde sıklıkla rastlanılan konuları öğrencilerimize benimsetmektir. Böylece gelecekteki
rekabet ortamında kendilerine güvenen, benzerlerine göre daha donanımlı ve daha başarılı bir
mezun profili elde edilecektir. Konuların pekişmesi için dört farklı formatta sorular
mevcuttur. Bunlardan biri olan Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler
sayesinde, bölüm içinde anlatılanları tekrar gözden geçirme olanağını bulacaksınız. Uygulama
Soruları başlığındaki grupta ise uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de araştıracağı
bilgilere ilişkin sorular yer almaktadır. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı
bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan
Sorular kısmında ise daha çok öğrendiğiniz bilgileri günlük yaşama uygulama olanaklarını
düşündürten soruları bulacaksınız. Ayrıca hemen tüm konuların sonunda da piyasada
rastlanılan materyallere interaktif olarak ulaşma olanağı bulacaksınız.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ILGAZ

IX

1. YASAL DEFTERLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, muhasebede defter tutma amacı, yükümlülüğü, hesap
dönemi, muhasebe yönteminin belirleyicisi, tacirlerin defter tutma açısından
ayrımı, be birinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları yasal defterler
incelenecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Belge yoksa kayıt ta yoktur” ilkesini sizce neyi ifade etmektedir?
En geniş anlamda tartışınız.
2)
Normal bir kişi için hesap dönemi ne kadarlık bir süreyi ifade eder?
İşletmeler için bu süre ne kadardır? Karşılaştırarak tartışınız.
3)
İşletmeler niçin defter tutmak zorundadır? Bunun işletme ve kanun
koyucu açısından önemini tartışınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yasal Defterler

Kazanım

İş hayatında kullanılanan
defter ve belgeleri gerçek
uygulamalar eşliğinde
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Defter ve belgelerin
uygulamalı gerçek
örnekleri ve interaktif
materyalleri üzerinden daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

4

Anahtar Kavramlar


Yasal Defter



Defterikebir(büyük defter)



Yevmiye Defteri(Günlük defter)



Envanter Defteri



Vergi Usul Kanunu



Tüzel Kişi



Gerçek Kişi



Serbest Meslek Erbabı



Muaflık



Hesap Dönemi



Kıst Hesap Dönemi



Tüccar ya da Tacir



Bilanço Esası



Bilanço ve İşletme Esası



Yıllık Net Satış

5

Giriş
Bu bölümde; muhasebe tanımında yer alan “ticari işlemlerin
kaydedilmesi” aşamasında kullanılacak yasal defterlerin şekil farklılıklarını, kayıt
şekillerini daha belirgin olarak ortaya çıkartmak ve defterlerin birbirlerini nasıl
kontrol ettiklerinin daha iyi kavranmasına çalışılacaktır. Diğer yandan “belgesiz
kayıt olmaz” düşüncesinden yola çıkarak kayda alınabilecek objektif yasal
belgeler, piyasada kullanılan örnekleri eşliğinde ve taşımaları gereken ayrıntılı
özellikleriyle tanıtılacaktır. Bu bütünlük içinde, ileride piyasada yer alabilecek
potansiyel aktörlerin daha donanımlı bir eğitim almaları sağlanmış olacaktır.
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1.1. Defter Tutma Amacı
Vergi Usul Kanunu’na göre; mükellefler vergi uygulaması bakımından
yasal defterleri aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için tutarlar(VUK md.171):
1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu
belirlemek
2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını belirlemek
3. Vergi ile ilgili işlemleri açıkça göstermek
4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesaplar üzerinden kontrol
etmek ve incelemek;
5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi
karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

1.2.Defter Tutma Yükümlülüğü
Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel
zorundadırlar(VUK md.172):

kişiler

yasal

defter tutmak

 Ticaret ve sanat erbabı
 Ticaret şirketleri
 Serbest meslek sahipleri
 Çiftçiler
 Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 İktisadi kamu kurumları
 İş ortaklıkları
 Kooperatifler
 Menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıkları
 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler
Defter tutma zorunluluğu
sıralanmaktadır(VUK md.173):

bulunmayanlar

ise

aşağıdaki

gibi
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 Gelir Vergisi(GV)’den muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi
olmayan çiftçiler
 Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’na göre kazançları basit usulde
belirlenenler
 Kurumlar Vergisi(KV)’den muaf olan; iktisadi kamu kurumları ve
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

1.3. Hesap Dönemi
VUK’na göre defterler hesap dönemi esas alınarak tutulmaktadır. Kayıtlar
her hesap dönemi sonunda kapatılmakta ve ertesi dönemin başında yeniden
açılmaktadır. Normal hesap dönemi bir takvim yılıdır(VUK md.174).

1.3.1. Özel Hesap Dönemi
Takvim yılı dönemi faaliyet ve işlemlerinin içeriğine uygun
bulunmayanlar için, Maliye Bakanlığı(MB), söz konusu kişi ya da kurumun
başvurusu üzerine 12'şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilmektedir. Ancak
mükellefler ilk kez işe başlarken normal hesap dönemine göre defter tutmakta ve
daha sonra söz konusu Bakanlıktan izin almaları durumunda özel hesap dönemine
geçebilmektedirler.
Özel hesap dönemi; mahsulünü genellikle yaz aylarının sonlarında alan
zirai işletmelere, faaliyetlerini sonbaharda başlayıp ertesi yılın yaz başında bitiren
ve gelirleri bu süreler içinde oluşan eğitim-öğretim hizmeti verenlere ve ortakları
yabancı kişi ya da kurum olan ve ortaklarının bulunduğu ülkenin mali yılı takvim
yılından farklı olan işletmelere uygulanmaktadır.
Özel hesap dönemi belirlenmiş işletmelerin ticari ve zirai kazançları, hesap
döneminin kapandığı yılın geliri sayılmaktadır. Yeniden işe başlama ya da işi
bırakma gibi durumlarda, hesap dönemi içinde kalmak koşulu ile bir yıldan eksik
olan faaliyet süreleri de hesap dönemi olarak sayılmaktadır(VUK md.174).

1.4. Muhasebe Yöntemi
Mükellefler, daha önce belirtilen amaç ve yükümlülüklere uymak
koşuluyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin içeriğine uygun olarak
diledikleri yöntem ve biçimde düzenlemekte serbesttirler. Ancak Maliye
Bakanlığına; muhasebe standartlarını, Tek Düzen Hesap Plânı(TDHP) ve mali
tabloların çıkarılmasına ilişkin yöntem ve esasları belirlemeye, bunları mükellef,
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şirket ve işletme şekillerine göre uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye ilişkin olarak yetki verilmiştir.
MB tarafından yayınlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği(MSUGT) ile aşağıdaki bölümlerde düzenleme yapılmıştır:
1) Muhasebenin Temel Kavramları
2) Muhasebe Politikalarının Açıklanması
3) Mali Tablolar İlkeleri
4) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
5) Tekdüzen Hesap Çerçevesi(TDHÇ), Hesap Plânı ve İşleyişi
Daha sonra MB’nca 14 adet daha genel tebliğ yayınlanmış ve uygulamaya
konulmuştur. Düzenlemelerin kapsamına, bilanço esasına göre defter tutan gerçek
ve tüzel kişiler girmektedir(VUK md.175).
Ancak Banka ve Sigorta Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, Katılım
Bankaları, Finansal Kiralama Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Aracı
Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları söz konusu Tebliğ’de belirtilmiş olan ilk 3
bölüm dışındakiler dışındakilere uymak zorunda değillerdir.
Maliyetlerini 7/A seçeneğine belirleyen ve bilanço esasına tabi olan
işletmeler, 10 Sıra No’lu MSUGT’ye göre, Temel Mali Tabloların yanı sıra Ek
Mali Tabloları da düzenlemek zorundadırlar. Bu tip işletmeler yıllık gelir ya da
Kurumlar Vergisi beyannamesine ek olarak, ek mali tablolardan sadece Kâr
Dağıtım Tablosunu eklemekle yükümlüdürler.

1.5.Tacirlerin Defter Tutma Açısından Sınıflandırılması
Tüccarlar defter tutma açısından birinci ve ikinci sınıf olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Birinci sınıf tüccarlar ya da tacirler “Bilanço Esası ”na, ikinci sınıf
tüccarlar ya da tacirler ise “İşletme Defteri Esası ”na göre defter tutmaktadırlar.
Tacirlerin hangi sınıfa gireceği, statülerine ve yılık alım-satım tutarlarına
göre belirlenmektedir.
30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan VUK 422
Seri No’lu GT ile 01.01.2015 tarihinden başlayarak aşağıdaki özellikleri
taşıyanlar birinci sınıf tacir sayılmakta ve bilanço esasına göre defter tutmaları
gerekmektedir.
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1. Yıllık alımlarının tutarı 160.000TL ya da satışları tutarı
220.000TL’sını aşanlar
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde
gerçekleştirdikleri brüt satışları 88.000TL’sını aşanlar
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2
numaralı bentte yazılı iş hâsılatının beş katı ile yıllık satış tutarının
toplamı 160.000TL’sını aşanlar

1.5.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
VUK’nun 182. maddesine göre birinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterleri
tutmak zorundadırlar.
1) Yevmiye Defteri(Günlük Defter)
2) Defterikebir(Büyük Defter)
3) Envanter Defteri(Mevcudat ve Muvazene defteri)

1.5.1.1. Yevmiye Defteri(Günlük Defter)
Kayda geçirilmesi zorunlu olan işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler
halinde düzenli bir şekilde kaydedildiği defterdir. Yevmiye Defteri sahifeleri
birbirini izleyen sıra numaralı olmaktadır. Mükellefler diledikleri takdirde
yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterleri ayrılabilir hareketli yapraklar
olarak da kullanabilirler(VUK md.183). Yevmiye Defterine maddeler sıra
numarası ile yazılır. Açılış maddesi 1 numara ile başlar ve dönem sonuna kadar
maddelere birbirini izleyen sıra numaraları verilir.
Yevmiye defteri sayfasının özellikleri aşağıdaki gibidir:

1
9

2
7
20

3

4

5
25.09.2013

6

100 KASA

7

15.000
120 ALICILAR
120.01 AN AŞ

15.000
15.000

Alacak tahsili
1’nci sütun: Yevmiye madde numaralarının yazıldığı sütundur.
2’nci sütun: Borçlu ve alacaklı hesapların büyük defter sayfa numaralarının
yazıldığı sütundur.
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3’ncü sütun: Açıklamaların yazılmaya başlandığı sınır çizgisidir.
4’ncü sütun: Borçlu hesapların yazılmaya başlandığı sınır çizgisidir.
5’nci sütun: Alacaklı hesapların ve tarihin yazılmaya başlandığı sınır
çizgisi
6’nci sütun: Borçlu ana hesap tutarlarının yazıldığı sütundur.
7’nci sütun: Alacaklı ana hesap tutarlarının yazıldığı sütundur.
Muhasebe kayıtlarını bilgisayar aracılığı ile tutan işletmeler, yazıcı
kâğıtlarını defter olarak tasdik ettirebilirler. Bu durumda yevmiye defteri formatı,
kullanılan muhasebe paket programına göre değişmektedir. Ancak farklı olsalar
da söz konusu formatlarda; yevmiye maddesi tarih ve numaraları, borçlu ve
alacaklı hesapların yazıldığı açıklama sütunu, borçlu ve alacaklı hesapların
tutarlarının yazıldığı borç ve alacak sütunların olması geçerli kabul edilmeleri için
yeterli bir nedendir. Yevmiye maddeleri bir çizgi ile başlamakta ve yine bir çizgi
ile kapatılmaktadır. Bir yevmiye maddesinin kapanış çizgisi, kendinden sonra
gelen maddenin açılış çizgisi olmaktadır. Madde çizgisi defterikebir bağlantı
sütunundan borç sütununa kadar devam etmektedir.
Yevmiye maddesinde önce borçlu hesaplar, daha sonra alacaklı hesaplar
kaydedilir. Borçlu hesapların tutarları borç sütununa, alacaklı hesapların tutarları
ise alacak sütununa yazılır. Hesap kayıtları bittikten sonra yevmiye maddesinin
hemen altına işlemi açıklayan kısa bir not düşülmesi yararlı olacaktır.
Yevmiye defterinde ilk satır bir önceki sayfa toplamının devredildiği
toplam satırıdır. Yevmiye defterinin son satırı da sayfa toplamının yazıldığı
toplam satırıdır. Yalnız, yevmiye defterinin 1. sayfasının ilk satırında daha önceki
sayfadan devreden herhangi bir toplam söz konusu olmadığından devreden toplam
yer almaz. Aynı defterin ertesi dönem kullanılması durumunda da, önceki yılın
son satırındaki toplam yine devreden toplam olarak yazılamaz.
Yevmiye maddesi ve yevmiye defteri örnekleri “Yasal Defterler”
konusunun sonunda EK-1’de ayrıca örnekler verilmiştir.

1.5.1.2. Defterikebir(Büyük Defter)
Yevmiye defterinde kayıtlandırılmış olan işlemleri buradan alarak sistemli
bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan
defterdir(VUK md.184).
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Yevmiye defterinde işletmenin faaliyetleri tarih sırasıyla yer alırken
defterikebirde işlemler, olayı açıklayan hesap isimleri altında gruplandırarak
muhasebenin sınıflandırma fonksiyonunu yerine getirmektedir. Böylece,
defterikebir olayın tümünü göstermemekle birlikte, olayın tümü ile ilgili bilgileri
gruplayarak toplu halde sunmaktadır.
Büyük defterlerden elde edilen grup toplamları, daha sonra muhasebenin
raporlama, analiz ve yorum aşamalarında önemli birer kaynak özelliği taşırlar.
VUK'nda büyük defterin şekli ile ilgili herhangi bir içerik
bulunmamaktadır. İşletmeler uyguladıkları kayıt sistemine ve kullandıkları
muhasebe araçlarına uygun olarak istedikleri şekilde defterikebir
kullanabilmektedirler.
Defterikebir ciltli bir defter şeklinde olabileceği gibi, bağımsız sayfalar
halinde ya da kartlar şeklinde de kullanılabilmektedir.
Defterikebirde en az aşağıdaki bilgiler yer alması gerekir:
1)
2)
3)
4)
5)

Hesap isimleri,
İşlem tarihi,
İşlemin yevmiye madde numarası,
İşlemin açıklaması,
Hesabın borçlu ve alacaklı tutarları ve bunların genel toplamları

Defterikebir ya da büyük defter sayfasının özellikleri aşağıdaki gibidir:
15

15
1

2 3

4

5 6

7

8

9

1’nci sütun: Hesabın isminin yazıldığı yerdir.
2 ve 3 no’lu sütunlar: Tarih sütunlarıdır. 2 no’lu sütuna ay, 3 no’lu sütuna
gün yazılır
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4’ncü sütun: Açıklama sütunudur. Hesabın hangi hesaptan ya da işlemden
dolayı borçlandırılıp alacaklandırıldığını açıklar.
5’nci sütun: Yevmiye bağlantı sütunu olup yevmiye madde numaralarının
yazıldığı sütundur.
6’ncı sütun: Borçlu tutarların yazıldığı sütundur.
7’nci sütun: Borçlu tutarların ay sonlarında toplandığı borç toplam
sütunudur.
8’nci sütun: Alacaklı tutarların yazıldığı sütundur.
9’nci sütun: Alacaklı tutarların ay sonlarında toplandığı alacak toplam
sütunudur.
Yukarıdaki örnek çift sayfalı defterikebiri göstermektedir. Bir hesap
defterikebirin açılmış sol ve sağ sayfasını birlikte kapsar.
Sol taraftaki sayfa hesabın borç tarafını, sağ taraftaki sayfa hesabın alacak
tarafını oluşturmaktadır. Böylece yüzü yüze bakan iki sayfa bir hesaba
ayrıldığından, sayfalar aynı numarayı taşıyacaklardır. Defterikebirde de sayfaların
ilk satırı, bir önceki sayfanın toplamının devredildiği devreden toplam satırı; son
satırı ise o sayfanın toplamının yazıldığı toplam satırıdır. Bu konunun sonunda
EK-2’de kayıtlandırılmış defterikebir örneği verilmiştir.

1.5.1.3. Envanter Defteri
Söz konusu deftere, işe başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap
döneminin sonunda elde edilen sayım sonuçları ve bilânçolar kaydedilmektedir.
Bu tarihe de "Bilanço Günü" denilmektedir. Envanter defterinin de sayfaları
birbirini izleyen sıra numaralıdır(VUK md.185).
Şekil olarak defterikebirin sütunlarına sahip ve onun daha küçük boy
örneğini oluşturmaktadır.
İşe yeni başlayan işletmeler, işe başlama tarihinde, işletmede bulunan
mevcutları, alacakları ve borçları, hesap dönemi sonunda da dönem sonu
envanterlerini ve bilançolarını bu deftere kaydederler. Faaliyetleri daha önceki
yıllardan devam eden işletmeler, gerekli kayıtları bu deftere hesap dönemi
sonunda yaparlar.
Envanter defterine, envanter kayıtları bittikten sonraki karşılıklı boş
sayfalara, sol sayfaya aktifler, sağ sayfaya pasifler gelecek şekilde işletmenin
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bilançosu yazılır. Uygulamada çok çeşitli envanter defteri yazım tekniği vardır.
Önemli olan konu envanter defterine yazılması gereken mevcutlar, alacaklar ve
borçların bir sıra numarası ile çeşitlerini, miktar ve değerlerini gösterecek şekilde
ayrıntılı ve kesin bir şekilde yazılmasıdır.
Muhasebelerini bilgisayarlar aracılığı ile tutan işletmeler, diğer defterlerde
olduğu gibi, bilgisayar kağıtlarını envanter defteri olarak onaylatabilirler.
Bilgisayar tarafından yazılan envanter defterinde de; mevcutlar, alacaklar
ve borçlar bir sıra numarası çerçevesinde cinslerini, miktar ve değerlerini
gösterecek şekilde ayrıntılı ve kesin bir şekilde yazılır.
Envanter defteri sayfasının özellikleri aşağıdaki gibidir:

17
1

2

3

4

1’nci sütun: Sıra numaralarının yazıldığı sütundur.
2 no’lu sütun: Mevcutların, alacakların ve borçların çeşitlerinin, miktar ve
birim değerleri yazılır.
3’ncü sütun: Miktar ve birim değerlerinin çarpım sonuçları yazılır.
4’nci sütun: Hesapların toplam değerlerinin yazımı için ayrılmıştır.
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Uygulamalar
1)

Aşağıdaki kayıt hangi yasal deftere aittir?

31.12.
129 ŞÜPHELİ2…
TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
128
ŞUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.
4

1.400

0
Çözüm:

0

Yevmiye ya da günlük deftere aittir.
2)

Aşağıdaki kayıt hangi yasal deftere aittir?
B
(2)
(4)
(9)

KASA
40.000 20.000
8.000 2.000
3.000
500
1.000
51.000 23.500
27.500

A
(3)
(7)
(8)
(10)
BB

Çözüm:
Defteri kebir ya da büyük deftere aittir.
3)
Normal hesap dönemi ile özel hesap dönemi arasında ne gibi
farklar vardır?
Çözüm:
VUK’na muhasebe kayıtları her hesap dönemi sonunda kapatılmakta ve
ertesi dönemin başında yeniden açılmaktadır. Buna göre normal hesap dönemi bir
takvim yılıdır ve yılın başında başlar ve sonunda biter. Özel hesap dönemi ise
normal takvim yılı dönemi faaliyet ve işlemlerinin içeriğine uygun olmayanlar
için, Maliye Bakanlığı(MB), söz konusu kişi ya da kurumun başvurusu üzerine
içinde bulunulan yılın, genellikle 7. ayından başlayan ve ertesi yılın 6. Ayının
sonunda biten, 12'şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilmektedir.
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Uygulama Soruları
1)
VUK’na göre yasal olarak tutulması zorunlu olan defterler
hangileridir?
2)

Yasal defterlere kayıtlar kaç gün içinde yapılmalıdır?

3)

Bir hesaba ilişkin tüm özellikleri gösteren yasal defter hangisidir?

4)

Kıst hesap dönemi ne zaman uygulanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
VUK’na göre; ticaret hayatında tacirlerin sınıflandırılması, birinci sınıf
tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler ve şekil şartları, defterleri onayları,
onaylayan kurum ve onay tarihleri, defterlere kayıt yapma süreleri ve elektronik
ortamda defter tutma ayrıntıları ile açıklandı. Söz konusu deftere ek olarak,
yapılan ticari faaliyetin niteliğine göre tutulması gereken diğer defterler tanıtıldı.
TTK’na göre yasal defterler incelendi. Söz konusu kanunların yasal defter tutma
açısından farkları değerlendirildi. Diğer taraftan işleteme faaliyetlerinin
“dönemsellik ilkesi gereği” normal hesap dönemi, özel hesap dönemi ve kıst
hesap dönemi kavramları açıklanarak öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)
VUK’na göre mükellefler defter tutarken aşağıdakilerden hangisini
amaçlamazlar?
a)

Vergi ile ilgili sermaye durumunu belirlemek

b)

Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesaplar üzerinden kontrol
etmek

c)

Hesap ve kayıtlar yardımıyla üçüncü şahısların durumunu
incelemek

d)

Vergi ile ilgili işlemleri açıkça göstermek

e)

Defterlerin hep aynı kişilerce tutulmasını sağlamak

2)
Aşağıda belirtilen kişi ve kurumlardan hangisi yasal defter tutmak
zorunda değildir?
a)

Çiftçiler

b)

Devlet memurları ve işçiler

c)

Serbest Meslek Sahipleri

d)

Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler

e)

Ticari Şirketler

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Defterler hesap dönemi esas alınarak tutulur.

b)

Hesap dönemi genel olarak bir takvim yılıdır.

c)

Hesap dönemi sonunda tüm hesaplar kapatılarak, ertesi dönemin
başında yeniden açılırlar.

d)

Hesap dönemi bir yıldan kısa olamaz.

e)

Bazı mükellefler için özel hesap dönemi söz konusu olabilir.

4)
doğrudur?

Yasal defterlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
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a)

Ticari işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli bir
şekilde kaydedildiği defter büyük defterdir.

b)

Yevmiye maddeleri yazılırken sıra numarası önemli değildir.

c)

Ticari işlemler ilk olarak yevmiye defterine kaydedilir.

d)

Kebir defterinde sayfa numaraları birbirini izlemek zorundadır.

e)

Her hesap döneminin sonunda elde edilen bilançolar günlük deftere
yazılır.

5)
yanlıştır?

Yasal defterlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)

Tüccarlar defter tutma açısından birinci ve ikinci sınıf tacirler
olarak gruplandırılır.

b)

Tacirlerin hangi sınıfa girecekleri kuruluş şekilleri ve yıllık alımsatım tutarlarına göre belirlenir.

c)

Birinci sınıf tacirler Bilanço Usulü ’ne göre defter tutmak
zorundadırlar.

d)

VUK’na göre birinci sınıf tacirler günlük defter, büyük defter ve
envanter defteri tutmak zorundadırlar.

e)

VUK’na göre ikinci sınıf tacirler büyük defter ve envanter defteri
tutmak zorundadırlar.

6)
Aşağıdakilerden hangisi yasal defter tutmak zorunda olan
gerçek ya da tüzel kişilerdendir?
a)

Ticaret Şirketleri

b)

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler

c)

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler

d)

Kooperatifler

e)

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

7)
Birinci sınıf tacirlerin, bilanço esasına tabi olabilmeleri için yılık
satış tutarlarının ne kadar olması gerekmektedir?
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a)

200.000 TL

b)

210.000 TL’yi aşanlar

c)

220.000 TL

d)

220.000 TL’yi aşanlar

e)

240.000 TL

8)
Yasal defterler içinde günü gününe kayıt yapılması gereken defter
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Serbest Meslek Kazanç defteri

b)

Yevmiye Defteri

c)

Defterikebir

d)

Envanter Defteri

e)

İşletme Defteri

9)
VUK’na göre, yapılan ticari faaliyet türü göz önüne alındığında
aşağıdaki defterlerden hangisinin tutulması zorunlu değildir?
a)

Günlük Defter

b)

Büyük Defter

c)

Serbest Meslek Kazanç Defteri

d)

İmalat Defteri

e)

Ambar Defteri

10)
Birinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerde sol
taraf gider, sağ taraf geliri ifade eder. Bu ifade aşağıdaki seçeneklere göre nasıl
değerlendirilir?
a)

Doğru

b)

Yanlış
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Cevaplar
1) e , 2) b , 3) d , 4) c , 5) e , 6) b , 7) d , 8) a , 9) c , 10) b
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EK–1: Yevmiye Defteri Örnekleri
a) Paket Muhasebe Programlarında İşlenmiş Yevmiye Defteri Örneği
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b) Kayıtlandırma Yapılmış Yevmiye Maddesi

1

2 3 4

1

5

6

7

8

03.01.2012
6
1

100 KASA

500 SERMAYE
500.01 Kemal Uz
500.02 Hasan Uz
500.03 Hakan Uz
500.04 Esin Uz
500.05 Nesrin Uz
Sermaye konulması
2
05.01.2012
3
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Buzdolabı
153.02 Televizyon
191 İNDİRİLECEK KDV
191.01 Alış KDV
320 SATICILAR
Kredili mal alışı

5.000.000
5.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.500.000
800.000
700.000
270.000
270.000
1.770.000
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EK–2: Defterikebir(Büyük Defter) Örneği:

6
Ocak

6

KA SA
2 Sermaye
12 Alıcılar

1 10.000.000
5

1.000.000 11.000.000

Ocak

5 Ticari Mallar

2

3.540.000

6 Genel Yönetim Gid.

3

826.000

15 Bankalar

6

6.000.000 10.366.000
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EK–3 Envanter Defteri Örneği:

1

KASA

80.500.000

5 Adet

100.000

500.000

10 Adet

1.000.000

10.000.000

8 Adet

5.000.000

40.000.000

3 Adet

10.000.000

30.000.000

BANKALAR
Ziraat Bankası
Vakıflar Bankası

289.500.000
204.500.000
85.000.000

ALICILAR

24.900.000

Remzi Çimen

5.600.000

İsmail Aydın

12.000.000

Ahmet İzli

7.300.000

ALACAK SENETLERİ

75.000.000

1.2.20X2 Vadeli Sen.

15.000.000

30.4.20x2 Vadeli Sen.

50.000.000

15.5.20x2 Vadeli Sen.

10.000.000

TİCARİ MALLAR

39.620.000

Yünlü Kumaş 35 mt. 300.000

10.500.000

Viskon Kumaş 112 mt. 260.000

29.120.000

SATICILAR

41.300.000

GIRMA Koll. Şti.

2.000.000

Kumaşçılar A.Ş.

34.300.000

Ser Mefruşat

5.000.000
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2. İKİNCİ SINIF TACİRLER VE DİĞER YASAL DEFTERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ikinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları yasal
defterler ve şekil şartları, tacirlerin yasal sınıflandırılmaları göz önüne alınarak,
ikincil diyebileceğimiz diğer yasal defterler görsel öğeler eşliğinde incelenecektir.
Diğer taraftan tüm yasal defterlerin onaylanması, onaylayan kurum ve onay
tarihleri, defterlere kayıt yapma süreleri ve elektronik ortamda defter tutma
uygulaması, VUK ve TTK uygulamalarının yasal defter tutma açısından
benzerlikleri ve farklılıkları belirtilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir tacirin birinci ya da ikinci sınıf tacir olduğunu hangi ölçülere
bakarak anlarız? Düşününüz.
2)

Hangi yasal defterler birbirlerini kontrol edebiliyor. Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Birinci sınıf ve ikinci sınıf
İkinci Sınıf Tacirler ve tacirlerin tutmaları gereken
tutmakla
yükümlü defterleri ve aralarındaki
oldukları defterler ile farklılıkları, görsel
diğer yasal defterler.
materyaller eşliğinde
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Defter ve belgelerin
uygulamalı gerçek örnekleri ve
görsel interaktif materyalleri
üzerinden daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Noter



Serbest Meslek Erbabı



Tek Düzen hesap Plânı



Maliye Bakanlığı



Vergi Usul Kanunu



Türk Ticaret kanunu



Uygulama Genel Tebliği



Serbest Bölge
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Giriş
Bu bölümde ikinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterler ile
özelliklle birinci sınıf tacirlerin ticari faaliyetlerinin niteliğine göre tutabilecekleri
defterler interaktif materyaller eşliğinde incelenecektir. Sonuçta iş hayatına adım
atmadan önce çok daha bilgili, donanımlı ve kendinden emin mezunlar yetişmiş
olacaktır:
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2.1. İşletme Hesabına Göre Defter Tutma
Birinci sınıf tüccar sayılma koşullarını sağlayamayanlar ve Kurumlar
Vergisi(KV) mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına
Maliye Bakanlığınca izin verilen tüccarlar ikinci sınıf tüccar sayılırlar ve işletme
hesabı defteri tutarlar (VUK md:178).
Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerini gerçekleştirinceye
kadar ikinci sınıf tüccar sayılırlar.
İkinci sınıf tüccarlar istedikleri takdirde bilânço esasına göre defter
tutabilirler. Bu durumda birinci sınıfa dâhil olanlar için gerekli olan hükümler
geçerlidir(VUK md.181).
İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını gelir ya da hâsılat bölümü
oluşturmaktadır. Gider kısmına; satın alınan mallar ya da yaptırılan hizmetler
karşılığında ödenen ya da borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün
giderler kaydedilir.
Hâsılat kısmına ise; satılan mal bedeli ya da yapılan hizmet karşılığı olarak
tahsil edilen paralarla, gerçekleşmiş alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen
diğer bütün hâsılat kaydedilir.
Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan değerler, işletme
hesabına kaydedilmezler. Amortisman kaydı tutulmak koşuluyla, bu değerler
üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider olarak yazılabilir. Gider ve hâsılat
kayıtlarının; sıra numarası, kayıt tarihi, işlemin çeşidi ve tutar gibi bilgileri
içermesi zorunludur(VUK md:194).

2.2. Sınai İşletmelerin Ayrıca Tutmaları Gereken Defterler
Üretimle uğraşan birinci sınıf tüccarlar yevmiye, defterikebir ve envanter
defterlerine ek olarak “İmalat Defteri” tutmak zorundadırlar. İkinci sınıf
tüccarların söz konusu defteri tutmalarına gerek bulunmamaktadır.
Toplu üretim yapan birinci sınıf tüccarlar, her bağımsız üretim işini imalat
defterinin ayrı bölümlerinde göstermelidirler. Böylece bir safhanın mamulü
izleyen safhaya devredilerek bu safhanın ilk maddesini oluşturacaktır.
İmalat defterine, aşağıda belirtilmiş olan emtialar; giriş ve çıkış
hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasıyla
yazılmaktadır(VUK md:197):
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 Satın alınan ve müşteri tarafından üretilmek üzere bırakılan her çeşit
ilkel ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme
 Yukarda yazılı maddelerden üretimde kullanılan ya da aynen satılanlar
 Üretilen mamul maddeler
 Teslim edilen mamul maddeler
Teslimden kastedilen, Gider Vergisi Kanunu’na göre bu içerikte olan
işlemlerdir. Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamul hükmüne
girer.
Tek Düzen Hesap Planı’na(TDHP) göre defter tutanlardan, 7A seçeneğini
uygulayanların ise imalat defteri tutma zorunlulukları bulunmamaktadır.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama,
apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar imalat defteri
tutmazlar. Onun yerine, bir "Bitim İşleri Defteri" tutarlar. Bu deftere
müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı
tarih sırasıyla yazılmalıdır(VUK md:200).

2.3. Serbest Meslek Sahiplerinin Tutmaları Gereken
Defterler
Serbest meslek faaliyetini devamlı olarak meslek halinde yürütenler,
serbest meslek sahibi sayılmaktadır. Serbest meslek faaliyetinin yanında
meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu özelliklerini
değiştirmez.
Aşağıdaki işleri yürütenler serbest meslek sahibi sayılmaktadırlar:
1) Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik
görevini yürütmekle mükellef olanlar
2) Serbest meslek sahibi tarifine girmemekle beraber, serbest meslek
sahiplerini bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye
sağlamak şeklinde ya da diğer şekillerde serbest meslek kazancından
hisse alanlar
3) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar,
adi komandit şirketlerde komanditeler
4) Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek
sahibinin ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik
sanatçıları
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5) Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak, çalışılan yere
tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden
alametleri asmak, her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki
faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak. Ayrıca serbest olarak
mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki kuruluşlara kaydolmak
şeklindeki koşullardan en az ikisini sağlayanlardan; ebe, sünnetçi,
sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar
Gerçek usulde vergiye tabi olan serbest meslek sahibi kişiler, “serbest
meslek kazanç defteri” tutmakla yükümlüdürler. Bu defterin bir tarafına giderler,
diğer tarafına da hâsılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin
çeşidi ile yapıldığı tarih ve hâsılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve tutarı ile
kimden alındığı yazılır.
Noterler ve noterlik görevini yürütmekle mükellef olanlar ile borsa
acentelerinin resmi defterleri serbest meslek kazanç defteri yerine geçmektedir.
Aynı şekilde serbest meslek kazancı elde eden doktorlar; istedikleri takdirde söz
konusu defterde yer alması gereken bilgileri “protokol defterinde” göstermek
koşuluyla ayrıca bir serbest meslek kazanç defteri tutmalarına gerek
bulunmamaktadır.
Serbest meslek kazanç defterinde kayıtlar basit kayıt yöntemine göre
yapılır. Serbest meslek kazanç defterinde kayıtlar günü gününe yazılır. Defterin
sol tarafı “gider” sağ tarafı ise “gelir” sayfasıdır. Karşılıklı sayfaların numaraları
birbirinin aynıdır. 1 numaralı “gider” sayfasının karşısındaki sayfa 1 numaralı
“gelir” sayfasıdır. Defter işe başlandığında notere tasdik ettirilir.
Gider sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:









Sayfa numarası (gelir sayfası numarası ile aynıdır.)
Kayıt sıra numarasının yazıldığı sütun
Kayıt tarihi yazılır.
İki sütundan oluşur; alınan fatura veya vesikanın, tarihi ve numarası
yazılır.
Giderlerin çeşitleri yazılır.
Giderin tutarı TL olarak yazılır.
İndirilecek KDV tutarı yazılır.
Toplam satırıdır ve gider tutarları ile indirilecek KDV tutarlarının
toplamı yazılır.

34

Defterin ilk sayfaları dolduktan sonra, gider sayfalarının ilk satırlarına
önceki sayfa toplamı ya da önceki yıldan devreden toplamların yazılması önemli
koşullardandır.

2.4. Zirai Kazanç Elde Edenlerin Yükümlü Oldukları
Defterler
Yine gerçek usulde vergiye tabi olan çiftçilerin “Çiftçi İşletme Defteri” ya
da isterlerse bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir(VUK md:213).
Zirai işletme hesabını içeren çiftçi işletme defterinin sol tarafına; GVK’ nın ilgili
maddelerinde gösterilen giderler, sağ tarafına ise aynı kanunda gösterilen gelir ya
da hâsılat kaydedilmektedir.
Çiftçi işletme defterinin kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri içermesi
gerekmektedir:
1) Sıra numarası
2) Kayıt tarihi
3) İşlemin çeşidi
4) Meblağ

2.5. Damga Vergisi Mükelleflerinin Tutmaları Gereken
Defterler
Düzenledikleri kâğıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve
istihkaktan kesinti şeklinde ödeyen mükelleflerin, bu ödemelerini kaydetmek için
“Damga Vergisi Defteri” tutmaları gerekmektedir.
Bu defterin tutulması sırasında, 20 Seri No’lu Damga Vergisi Genel
Tebliği(DVGT) uyarınca, VUK’nun da belirtilen kayıt düzenine ve tasdik
sürelerine uyulması zorunludur.

2.6. Diğer Kurumların Tutacakları Özel Kayıtlar ve
Defterler
Banka, banker ve sigorta şirketleri ile ardiye ve depo işletenler, yabancı
nakliyat kurumları istemeleri halinde ya da zorunluluktan dolayı aşağıda belirtilen
defterleri tutmaktadırlar.
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Banka Sigorta Muameleleri Defteri: Banka, banker ve sigorta şirketleri;
banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna giren işlemleri isterlerse,
birinci sınıf tüccarların tutmakla yükümlü oldukları defterlerde ayrıntılı olmak
koşulu ile gösterebilirler. Dilerlerse diğer işlemlerinden ayırmak koşuluyla, ayrı
bir “Banka Sigorta Muameleleri Defteri” tutabilirler(VUK md.204).
Ambar Defteri: Depo, ardiye ve nakliye ambarları işletenler ayrıca bir
ambar defteri tutarlar. Bu defterde en az aşağıdaki bilgilerin bulunması
zorunludur(VUK md.209):
a) Malın ambara giriş tarihi
b) Malın cinsi (Malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi
ambalaj çeşidinin kaydedilmesi yeterlidir)
c) Malın miktarı (Ticari işlemin özelliğine göre parça, sandık ya da sıklet)
d) Malın kimin tarafından bırakıldığı
e) Malın nereye ve kime gönderildiği
f) Alınan nakliye ücreti tutarı
İşlerinin gereği olarak yukarıdaki bilgileri içerecek defter tutanların ayrıca
ambar defteri tutmalarına gerek bulunmamaktadır.
Amortisman Defteri: İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranma,
aşınma ya da değer kaybetmeyle karşı karşıya bulunan gayrimenkullerle,
gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş
ve sinema filmlerinin belirlenen değerinin yok edilmesi amortisman konusunu
oluşturmaktadır(VUK md.313):
Üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ve bunların amortismanları
aşağıdaki kayıt şekillerinden herhangi biri ile gerçekleştirilmektedir(VUK
md.189):
1) Envanter defterinin ayrı bir yerinde
2) Özel bir amortisman defterinde
3) Amortisman listelerinde
Değeri 880 TL’yi aşmayan peştamallıklar(şerefiye) ile işletmede
kullanılan ve değeri KDV hariç 880 TL’yi geçmeyen alet, edevat, mefruşat ve
demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider
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yazılabilmektedir. Ekonomik ve teknik bakımdan bütünlük taşıyanlarda 880
TL’lik tutar topluca dikkate alınmaktadır
Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren, her yılın
amortismanı ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla birbirlerine bağlanır. İşletmeye
yeniden giren iktisadi değerlerle bunların amortismanlarının önceki yıllara ait
kayıtlardan devam ettirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Amortisman defteri ya da listelerine yapılan kayıtlar envanter kaydı
sayılmaktadır. Yukarıdaki belirtilen kayıt şekillerinin hepsinde iktisadi değerlere
ait tutarlar envanter defterine toplu olarak geçirilebilmektedir.
Serbest meslek sahipleri, kendi işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve
amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş değerleri ile amortismanlarını
yukarıda sayılan amortisman kayıt yöntemlerinden herhangi birisiyle
gösterebilmektedirler(VUK md.211):
Çiftçi işletme defteri tutanlar, amortismana tabi değerleri ve bunların
amortismanlarını yukarıda sayılan kayıt yöntemlerinden birini seçerek
gösterebilecekleri gibi, bu kayıtları çiftçi işletme defterinin ayrı bir yerinde de
gösterebilirler(VUK md:214).
Hasılat defteri: Yabancı ülkelere ait nakliye kurumları ya da bunların
Türkiye’deki temsilcileri bir “hâsılat defteri” tutmak zorundadırlar. Söz konusu
deftere Türkiye’de elde ettikleri hâsılatı tarih ve sırasıyla ve düzenli olarak
kaydetmek zorundadırlar. Hâsılat defteri tutanların ayrıca muhasebe defteri
tutmaları gerekmemektedir(VUK md.207).
Alacaklar Yardımcı Defteri: Borçlu kişi ya da işletmelerle ilgili olarak,
ayrı kartlar ya da bir defterin sayfaları halinde yardımcı defter tutulabilmektedir.
Bunlara borçlu cari hesaplar da denmektedir.
Alacaklar yardımcı defterinde; borçlunun ismi, unvanı, adresi, işlem tarihi,
yevmiye madde numarası, cari hesaptaki hareketin nedeni, borç tutarı, alacak
tutarı, hesap bakiyesi, varsa bir önceki yıldan devreden bakiye de gösterilir.
Borçlar Yardımcı Defteri: Alacaklar yardımcı defteri gibi borçlu olunan
kişi ve işletmelerle ilgili olarak da, ayrı kartlar ya da bir defterin sayfaları halinde
yardımcı defter tutulabilmektedir. Bunlara ise alacaklı cari hesaplar denmektedir.
Bu defterde; alacaklının ismi, unvanı, işlem tarihi, yevmiye madde
numarası, cari hesabın neden alacaklandığı, borca karşılık nelerin verildiği, borç
ve alacak tutarları ve hesabın bakiyesi yer almaktadır.
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Muhasebe fişlerinin kullanılması ve yardımcı defterlerin fişlerden
işlenmesi durumunda, yevmiye madde numarası sütununa fiş numarasının
yazılması gerekmektedir.
Bankalar Yardımcı Defteri: İşletmenin çeşitli bankalarda bulunan
hesaplarının kaydedildiği ve izlendiği defterdir. Bu defterde bankanın ismi, hesap
numarası, işlem tarihi, yevmiye madde numarası, işlemin açıklaması, (yatırılan,
çekilen, havale, faiz gibi) borç ve alacak tutarları, varsa bir önceki yıldan devir ve
hesabın bakiyesi yer almaktadır. Söz konusu yardımcı defter, borçlu ve alacaklı
olarak ayrı defterlere de bölünebilir. Diğer taraftan cari hesap kartı şeklinde de
tutulabilir. Muhasebe fişlerinden yardımcı defterlere kayıt yapılırken, yevmiye
madde numarası sütununa fiş numarası yazılmalıdır.
Muhasebede bilgisayar paket programları kullanan işletmeler, banka
hesaplarının izlenmesini ve değerlemesini, kasa ya da nakit modülünden
yapabilmekte ve isterlerse bu modülden banka yardımcı hesaplarının işlem
dökümünü de alabilmektedirler.
Çeşitli Gelirler Defteri: İşletmenin Diğer Olağan Gelirler ve Kârlar ile
Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar ana hesaplarında izlenilen gelirlerin kaydedildiği
defterdir. Defterin her sayfası çeşitli gelir hesaplarına ayrılır. Bu defterde, gelirin
ortaya çıkma tarihi, yevmiye madde numarası, ortaya çıkış nedeni ve tutarı yer
almaktadır. Bilgisayar paket programı kullanan işletmeler, gider çeşitlerine ilişkin
yardımcı defter kayıtlarını, ana hesaba bağlı olarak açacakları alt hesaplarda
izleyebileceklerdir.
Çeşitli Giderler Defteri: İşletmenin ayrı bir ana hesap olarak izlemediği
çeşitli giderler, Genel Yönetim Giderleri, Diğer Olağan Gider ve Zararlar, Diğer
Olağandışı Gider ve Zararlar hesap başlıkları altında izlenmektedir. Genel
Yönetim Giderleri ‘nin ayrıntısı için ayrı bir yardımcı defter tutulmalıdır.
Genel Yönetim Giderleri defterinin sayfaları çeşitli giderler için ayrılır. Bu
deftere, her giderin ortaya çıkış tarihi ve nedeni, yevmiye madde numarası ve
tutarı kaydedilir. Bilgisayar paket programı kullanan işletmeler, gider çeşitlerine
ilişkin yardımcı defter kayıtlarını, yine ana hesaba bağlı olarak açacakları alt
hesaplarda izleyebileceklerdir.

2.7. Defterlerin Türkçe ve Türk Lirası Cinsinden Tutulması
VUK md.215’e göre defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur.
Türkçe kayıtlar bulunmak koşuluyla yasal defterlere yabancı bir dilden de kayıt
yapılabilmektedir. Söz konusu kayıtlar, vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde
diğer defterlere de uygulanabilmektedir.
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Aynı şekilde belgelerde Türk parası karşılığı gösterilmek koşulu ile
yabancı bir para birimi üzerinden düzenlenebilir. Yurt dışındaki müşteriler adına
düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme koşulu aranmamaktadır.
Bakanlar Kurulunun izniyle, aşağıdaki koşulları taşıyan işletmelere,
kayıtlarını Türk para birimi dışında yabancı bir para birimiyle tutmalarına olanak
sağlanmıştır:
1) İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurt
dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az
100 milyon ABD Doları ya da eşdeğer yabancı para karşılığı Türk
Lirası ve
2) Sermayesinin en az % 40'ı ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye
dışında bulunan kişilere ait olan işletmeler
Buna göre söz konusu işletmeler TL olarak yaptıkları işlemleri, işlemin
gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış
kuruyla ilgili para birimine çevirmeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan İktisadî değerlerin değerleri ile vergi matrahlarını, kayıt
yaptıkları para birimine göre belirleyip, beyannamenin verileceği ayın ilk günkü
kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan etmelidirler. Vergi ödeme, mahsup ve iade
işlemlerinde de Türk parası kullanırlar.
Kayıtlarını yabancı ülke para birimine göre tutan söz konusu işletmeler, bu
süreç içinde mükerrer 298. Maddenin (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesi
yapamazlar. Türk para birimine göre kayıt yapmak istediklerinde ise üç yıl süreyle
söz konusu maddeden yararlanamazlar.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kişilerin defter kayıtlarını Türk
parası dışında yabancı bir para birimiyle tutabilirler.

2.8. Defterlerin Kayıt Zamanı
İşlemlerin işin hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve
anlamını bozmayacak bir zaman sürecinde kaydedilmesi gerekmektedir. Bu gibi
kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.
VUK’nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebepler(yükümlülüğün yerine
getirilmesini engelleyen sebepler) dışında mazeret gösterilmiş olsa bile kayıtların
10 gün içinde yapılması gerekmektedir.
Kayıtlarını muhasebe fişlerine, primanota(gün içinde yapılan işlemler için
düzenlenen muhasebe fişlerindeki hesaplara borç ya da alacak olarak
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kaydedilecek tutarların toplam değerleriyle aktarıldığı basılı belge) ve bordro gibi
yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan düzenli belgelere dayanarak yürüten
kurumların, kayıtlarını yasal defterlere 45 gün içinde geçirmeleri gerekmektedir.
Serbest Meslek Kazanç defterine ise işlemler günü gününe kaydedilir.
Ancak serbest meslek sahibinin iş yerlerinin herhangi bir nedenle geçici olarak
kapanması ya da söz konusu defterlere kaydedilecek işlem ve satışların
bulunmaması durumunda defterlere kayıt yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Serbest Meslek Kazanç defterinin daima iş yerinde bulundurulması
gerekmektedir. Halen günü gününe tutulması zorunlu olan tek ticari defter serbest
meslek kazanç defteridir.

2.9. Defterlerin Tasdiki
VUK’nun 220. maddesine göre aşağıda yazılı defterlerin ilgili mükellefler
tarafından tasdik ettirilmeleri zorunludur:
1. Yevmiye defteri
2. Envanter defteri;
3. İşletme defteri;
4. Çiftçi işletme defteri;
5 İmalat defteri;
6. Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri;
7. Serbest meslek kazanç defteri;
8. Damga vergisi defteri
Diğer taraftan uygun görülen durumlarda, söz konusu defterlerin yerine
geçecek defterlerin de tasdik edilmeleri zorunludur.

2.10. Onay Makamı, Onay Şekli ve Zamanı
Yasal defterleri tutmakla yükümlü kişi ya da kurumlar; iş yerinin, iş yeri
olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter ya da noterlik görevini
yürütenlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Noterler VUK’na göre tasdike
getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine
bağlı kalmaksızın tasdik işlemini gerçekleştirirler.
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Menkul değer ve kambiyo borsasındaki acentelerin defterleri borsa
komiserliği tarafından tasdik olunur.
Defterler anonim ve Limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket
merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru ya da noter tarafından tasdik
edilir(VUK md.223).
Defterlerin aşağıda
gerekmektedir(VUK md.221):

belirtilen

zamanlarda

tasdik

ettirilmeleri



Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete
girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme
tarihinden önce;



İşe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son
ayda;



Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on
gün içinde



Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin
kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;



Defterlerin dolması halinde ya da benzeri nedenlerle yıl içinde yeni
defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan
önce;



Defterlerini gelecek yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, Hesap
dönemleri Maliye Bakanlığı’nca belirlenenler yeni dönemin ilk ayı
içinde;

Yukarıda belirtilen sürelerde tasdik ettirilemeyen defterler, söz konusu
sürelerin bitiminden bir ay sonrasına kadar onaylattırılabilir. Ancak söz konusu
kişilere bu durumda ikinci derecede usulsüzlük cezasına uygulanmaktadır.

2.11. Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun “Defter Tutma Mükellefiyeti”
adını taşıyan 66’ncı maddesinde; yevmiye, defteri defterikebir, envanter defteri,
karar ve işletme defterinin, elektronik ortamda tutulabileceği ve
dosyalanabileceği, defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının ve
söz konusu defterlerin nasıl tutulacağının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı tarafından çıkartılacak ortak bir tebliğle belirleneceği belirtilmiştir.
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Diğer taraftan, 6102 sayılı Yeni TTK’nin 65’nci maddesinde defterler ve
diğer kayıtların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS)’na uygun olması koşuluyla
olay ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde ya da veri taşıyıcılar
yardımıyla tutulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu durumda bilgilerin saklanma
süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde kolaylıkla okunabilmelerinin
sağlanmış olmasının şart olduğu da ilgili maddeye dâhil edilmiştir.
Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerden defterlerini elektronik ortamda
oluşturmak, kaydetmek, korumak ve sunmak isteyenlerin aşağıdaki koşulları
sağlamaları gerekmektedir:


Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
hükümleri uyarınca üretilen elektronik sertifikaya sahip olmaları



Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde
belirtilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip
olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür sağlamış olmaları



Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve
sunumunda kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım
olması ve bunun Gelir İdaresi tarafından onaylanmış olması

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan mükellefler, Gelir İdaresi Ya da
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak
başvurabileceklerdir. Kendilerine izin verilen mükellefler, www.edefter.gov.tr
adresinde belirtilen format ve standartlara uygun olarak, aylık dönemler itibariyle
elektronik defter tutmaya ve saklamaya başlayabileceklerdir. Bu süreçte hesap
döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması
ise kapanış onayı yerine geçecektir. Elektronik ortamda defter tutma seçeneğini
benimsemiş olanlar, defterlerini kâğıt ortamında tutamayacaklardır. Elektronik
defter tutma uygulamasına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

2.12. TTK’nde Yasal Defterler
14.02.2011 günlü ve 27846 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ve 31
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK)’da
defter tutma yükümlülüğü konusunda aşağıdaki koşullar ileri sürülmüştür(TTK
md:64):
Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle
malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yeni TTK’nin 88’nci
madde hükümlerini temel alarak, açıkça ortaya koymak zorundadır. Defterler,
üçüncü kişi uzmanların, uygun bir süre içinde yapacakları denetimlerde,
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işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında belirli bir görüş verebilecek
şekilde tutularak, işletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi söz konusu
defterlerden kolaylıkla izlenebilir özellikte olması gerekmektedir. Bu
yükümlülükten hiçbir tacir ayrı tutulmamaktadır(TTK md:64/1).
“Belge yoksa kayıt ta yoktur” ilkesi gereği her tacir, işletmesiyle ilgili
olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikro
fiş, bilgisayar kaydı ya da benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel ya da
elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür(TTK md.64/2).
Kağıt ortamında tutulan yevmiye defteri, defterikebir, envanter defteri ve
yeni TTK ile ticari defterlerden sayılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri,
genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin(TTK md:64/4) ayrıca tutulması
zorunlu defterlerdir. Açılış ve kapanış onayları ise yine noter tarafından
yapılacaktır.
Söz konusu defterlerin izleyen dönem açılış onayları, bir önceki faaliyet
döneminin 12’nci ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Pay defteri ve
genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yeterli sayfası olması durumunda
açılış onayına gerek bulunmamaktadır. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen
faaliyet döneminin 6’ncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin
kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin 1’nci ayının sonuna kadar notere
yaptırılacaktır.
Ticaret şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında, tüm defterlerin onayı
ticaret sicili müdürlükleri tarafından da yapılabilmektedir. Eğer açılış onayı noter
tarafından yapılıyorsa, noter, “ticaret sicili tasdiknamesini” aramak zorundadır.
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması ve dosyalanması halinde, söz
konusu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar
defterinin onaylarının noterce yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ticari
defterlere ilişkin düzenlemeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
tarafından çıkarılacak ortak tebliğlerle belirlenecektir(TTK md:64/3).
Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve karar
defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de artık ticari defter
olarak adlandırılmaktadır(TTK md:64/4). Ancak bu defterlerin tasdik ettirilmesi
gerekmemektedir.
Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı
VUK’nun defter tutma ve kayıt sürelerine ilişkin hükümleri ile yine aynı Kanunun

43

175’nci ve mükerrer 257’nci maddelerinde yer alan yetkiye dayanarak yapılan
düzenlemelere uymak zorundadırlar.
Defterlerin nasıl tutulması gerektiği konusunda da aşağıdaki koşullar
belirtilmiştir(TTK md:65):
1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulacaktır. Rakam, harf ve
sembollerle yapılan kısaltmaların anlamları açıkça belirtilecektir(TTK
md:65/1).
2) Defterlere yapılacak kayıtlandırmalar, eksiksiz, doğru, zamanında ve
düzenli olarak yapılmalıdır(TTK md:65/2).
3) Bir yazım ya da kayıt, önceki hali okunacak şekilde çizilebilir ve
değiştirilebilir. Ancak kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı
anlaşılmayan değiştirmeler geçersiz olacaktır ve yasak kabul
edilecektir(TTK md:65/3).
4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlara ilişkin belgeler dosyalanarak ya da
veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilecektir. Defterlerin ve gerekli diğer
kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin
saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve her zaman kolaylıkla
okunmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Kayıtların elektronik
ortamda tutulması halinde 1’nci ve 3’ncü fıkra hükümleri karşılaştırma
yolu ile uygulanacaktır(TTK md:65/4).
İşletmelerin envanter uygulamalarına ilişkin olarak da aşağıdaki hükümler
getirilmiştir:
1) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını,
borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve
doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker
teker belirten bir envanter çıkarmak zorundadır(TTK md.66/1)
2) Tacir açılış envanteri dışında her faaliyet döneminin sonunda da böyle
bir envanter düzenleyecektir. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni
terimle hesap yılı 12 ayı geçemeyecektir. Envanter, düzenli bir işletme
faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çıkartılacaktır(TTK
md.66/2).
3) Maddi duran mal varlıklarıyla, ham ve yardımcı maddeler ve akaryakıt
gibi işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam
değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen
miktar ve değerle envantere alınacaklardır. Ancak bunların mevcutları
miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük değer kayıplarına ya da
değişikliklere uğramış olmaları gerekmektedir. Söz konusu varlıkların,
3 yılda bir fiziki sayımlarının yani tam ve gerçek değerleri üzerinden
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teker teker değerlendirilmesi yapılarak envanterlerinin çıkarılması
zorunludur(TTK md.66/3).
4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki ya da
yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı
ayrı gruplar hâlinde toplanabilecek ve ortalama ağırlıklı değer ile
envanter toplamına dahil edilebileceklerdir(TTK md.66/4)
1 Ocak 2013 tarihi itibaren uygulamaya giren yeni TTK, ticari defterler ve
bu defterlerin tutulması açısından IFRS’yi (Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları) ön plâna almaktadır. Bu tarihten sonra, muhasebe kayıt ve
uygulamalarının VUK ve vergi mevzuatına göre tutulmasından çok, defter ve
kayıtlarda yer alan bilgilerin profesyonel muhasebe-denetim elemanlarınca ve
IFRS’yi temel alarak hazırlaması gerekmektedir. Vergiye ilişkin veri ve sonuçlar,
yalnızca muhasebenin bir çıktısı olacak ancak amacı olmayacaktır.
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Uygulamalar
1)

Serbest Meslek Kazanç defterini kimler tutar?

Çözüm:
Serbest meslek faaliyetini devamlı olarak meslek halinde yürüten
avukatlar, doktorlar, serbest muhasebeci mali müşavirler vb
2)

Fatura kesme sınırı olan tutara KDV dâhil midir?.

Çözüm:
Hayır değildir.
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Uygulama Soruları
1)
Bilanço usulüne ve işletme hesabına göre defter tutma arasındaki
farklar nelerdir?
2)
VUK ve TTK açısından tutulması zorunlu olan defterleri
karşılaştırınız.
3)
TTK’na göre yasal olarak tutulması zorunlu olan defterler
hangileridir?
4)
Araştırınız.

Peştamallık nedir? Muhasebe kaydı hangi hesaba ve nasıl yapılır?

5)
Birinci sınıf tacirler ile ikinci sınıf tacirlerin tuttukları defterler göz
önüne alındığında ne gibi kayıt farklıkları ortaya çıkmaktadır?
6)

Serbest Bölge nedir? Ülkemizde kaç adet Serbest Bölge vardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterler ve şekil şartları,
tüm defterlerin onaylanması, onaylayan kurum ve onay tarihleri, defterlere kayıt
yapma süreleri ve elektronik ortamda defter tutma uygulaması ayrıntıları ile
öğrenilmiştir. Söz konusu defterlere ek olarak, yapılan ticari faaliyetin niteliğine
göre tutulması gereken diğer defterler tanıtılmıştır. TTK’na göre yasal defterler
incelenerek, VUK ve TTK uygulamalarının yasal defter tutma açısından
benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirilmiştir. Diğer taraftan işletme
faaliyetlerinin “dönemsellik ilkesi gereği” normal hesap dönemi, özel hesap
dönemi ve kıst hesap dönemi kavramları açıklanarak öğrenilmiştir..
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki
özelliklerinden değildir?

ifadelerden

hangisi

işletme

hesabı

defterinin

a)

Birinci sınıf tacir sayılma koşullarını sağlayamayanlar bu defteri
tutarlar.

b)

Yeniden işe başlayanlar ikinci sınıf tacir sayıldıklarından bu defteri
tutarlar.

c)

İşletme defterinin sol tarafına gelirler, sağ tarafına giderler yazılır.

d)

Satılan mal bedelleri hasılat bölümüne yazılır

e)

Borçlanılan tutarlar gider bölümüne yazılır

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ambar defterinde yer alan bir bilgi

a)

Malın ambara giriş tarihi

b)

Malın kimin tarafından bırakıldığı

c)

Alınan nakliye ücreti tutarı

d)

Malın kayıtlandırıldığı yevmiye madde numarası

e)

Ödenen nakliye ücreti tutar

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

2015 yılında amortisman ayırma sınırı 880 TL’dir.

b)

Sinema filmleri üzerinden amortisman ayrılmaz.

c)

880 TL’yi geçmeyen peştamallıklar doğrudan gider yazılır.

d)

Amortisman defteri ya da listelerine yapılan kayıtlar envanter kaydı
sayılır.

e)

Üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ve
amortismanları amortisman listelerinde gösterilebilir.

4)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

bunların
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a)

Yurt dışındaki müşteriler için düzenlenen belgelerde TL karşılığı
kesinlikle gösterilmelidir.

b)

Defterlere kayıtlar on gün içinde yapılmalıdır.

c)

Serbest Meslek Kazanç defterine kayıtlar günü gününe yazılır.

d)

Defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur.

e)

Yasal defterler ticaret sicili memuru ya da noter tarafından tasdik
edilir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi 31.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni
TTK ’nunda belirtilen koşullardan değildir?
a)

Kanunda “belge yoksa kayıt da yoktur” ilkesi benimsenmiştir.

b)

Ticari defterler açılış ve kapanışta notere tasdik ettirilecektir.

c)

Defterler, üçüncü kişi denetçilerin işletmenin faaliyetleri ve
finansal durumu hakkında belirli bir görüş verebilecek şekilde
tutulmalıdır.

d)

Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve
karar defteri ticari defterler arasında yer almıştır.

e)

Yeni TTK ticari defterler ve bu defterlerin tutulması açısından
VUK hükümlerini benimsemiştir.

6)
başlamıştır?

Ülkemizde elektronik defter tutma uygulaması hangi yılın başında

a)

2012

b)

2011

c)

2010

d)

2009

e)

2008

7)

2015 yılında işletmelerin fatura kesme sınırı ne kadardır?

a)

720
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b)

800

c)

880

d)

960

e)

1.040

8)
defterdir?

Aşağıdaki yasal defterlerden hangisi günün gününe tutulan tek

a)

Yevmiye Defteri

b)

Büyük Defter

c)

Envanter Defteri

d)

Amortisman Defteri

e)

Serbest Meslek Kazanç Defteri

9)
Aşağıdakilerden
defterlerden değildir?

hangisi

TTK’na

göre

tutulması

zorunlu

a)

Büyük Defter

b)

Günlük Defter

c)

Pay defteri

d)

İşletme Defteri

e)

Yönetim Kurulu Karar Defteri

10)

İşletme defterinin sol tarafına gelirler, sağ tarafına giderler yazılır.

a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1) c , 2) d , 3) b , 4) a , 5) e , 6) a , 7) c , 8) e , 9) d , 10) b
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EK–1: İşletme Defteri Gider Tablosu(sol taraf)

EK-2: İşletme Defteri Gelir Tablosu(sağ taraf)
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EK–3: Serbest Meslek Kazanç Defteri

Sıra No

GİDER(sol sayfa)
KAYIT
TARİHİ

ALINAN FATURA VEYA
BELGENİN
TARİHİ

NO’SU

Giderlerin
Çeşidi

Giderlerin
Tutarı (TL)

İndirilecek
KDV (TL)

Nakli Yekûn
1

25.08.2012

25.08.2012

İşyeri kirası

1.500,00

2

06.09.2012

06.09.2012

Mesleki Dergi

3

14.09.2012

14.09.2012

Telekom

4

23.09.2012

23.09.2012

Personel Ücreti

600,00

5

27.09.2012

27.09.2012

SSK İşveren Payı

98,00

150,00

27,00

75,00

13,50

Sıra No

GELİR(sağ sayfa)
KAYIT
TARİHİ

VERİLEN FATURA
VEYA VESİKANIN
TARİHİ

ÜCRETİN KİMDEN
ALINDIĞI

NO’SU

GELİRİN
TUTARI
(TL)

HESAPLANAN
KDV (TL)

Nakli Yekûn
1

25.08.2012

25.08.2012

00001

Hasan Kaş

500,00

90,00

2

14.09.2012

14.09.2012

00002

Necati Öztürk

650,00

115,00

3

16.09.2012

16.09.2012

00003

Veli Ballıoğlu

2.120,00

282,00

4

21.09.2012

21.09.2012

00004

Hatice Kovan

984,00

178,00
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EK–4: Ambar Defteri

Tarihi

Çıkışa Ait Müsbit Evrak
No’su

Nevi

Tarihi

No’su

Nevi

Eşyanın Ne Suretle Çıkarıldığı

Kıymeti

Miktarı

Kıymeti

Miktarı

Kıymeti

Miktarı

Tarihi

No’su

Nevi

No.su

Tarihi

İzahat

Ne Suretle Geldiği

TL

Miktarı

Fiyatı

Toplam

Kati Çıkış

Atölyelere Verilen
Geçici Çıkış

Mukabilinde verilen
Makbuzun

EŞYANIN
Tutarı
TL

ÇIKAN
Karşılığında Alınan
Makbuzun Veya
Vesikanın

Eşyanın Cinsi :…………………
Girişe Ait Müsbit Evrak

GİREN

EK–5: Alacak Yardımcı Defteri
ALACAK CARİ HESAP KARTI
FİRMA

RÜSTEM ÇAKIR

VERGİ D.

KADIKÖY

SAYFA NO

Söğütlü Çeşme Bolak
Pasajı No:18 İSTANBUL

SİCİL NO

5701081919

LİMİT

ADRES

TELEFON

2164118691

NOT

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

YEV. MAD.
NO.

TARİH

AÇIKLAMA

01.01.20X1

DEVİR

1

18.000

18.000

10.01.20X1

4.NOLU FATURA

21

80.000

98.000

08.02.20X1

NAKİT TAHSİLÂT

34

46.000

52.000

20.02.20X1

15.03.20X1 VAD. ÇEK

87

45.000

7.000

1

ALACAK
BAKİYE

TOPLAM
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EK–6: Amortisman Defteri
Sol Sayfa
DEMİRBAŞLAR VE AMORTİSMAN
AMORTİSMANA TABİ OLAN İKTİSADİ KIYMETİN İLK GİRİŞİ
SIRA
NO

TARİH

KAYIT
NO

ADEDİ

1

12.08.20X1

1

4

2

1

0

. 0

9

. 2

0

X

1

2

3

1

2

. 0

9

. 2

0

X

1

4

0

5

. 1

1

. 2

0

X

5

1

0

. 0

1

. 2

0

6

0

6

. 0

3

. 2

0

AMORT.
ORANI

CİNSİ

........ 20X0...... YILI
BİRİKMİŞ

ALIŞ BEDELİ

A

M

O

R

T

İ S

DEĞ.ÖNCEKİ

.

N

E

T

D

E

Ğ

E

R

AMORTİSMAN
T

U

T

A

R

BİRİKMİŞ
A

I

M

O

R

T

İ S

M

A

KALAN KIYMET

N

Ahşap Tezgah

2

0

1

5

0

. 0

0

0

. 0

0

0

3

0

. 0

0

0

. 0

0

0

3

0

. 0

0

0

. 0

0

0

1

2

0

. 0

0

0

. 0

0

0

1

Çalışma Masası

2

0

1

8

4

. 0

0

0

. 0

0

0

3

6

. 8

0

0

. 0

0

0

3

6

. 8

0

0

. 0

0

0

1

4

7

. 2

0

0

. 0

0

0

3

2

K

o

l t u

k

2

0

1

6

0

. 0

0

0

. 0

0

0

3

2

. 0

0

0

. 0

0

0

3

2

. 0

0

0

. 0

0

0

1

2

8

. 0

0

0

. 0

0

0

1

4

1

Y

a

z

a

r

2

0

2

0

0

. 0

0

0

. 0

0

0

4

0

. 0

0

0

. 0

0

0

4

0

. 0

0

0

. 0

0

0

1

6

0

. 0

0

0

. 0

0

0

X

2

5

1

A

h

ş

a

p

2

0

2

7

0

. 0

0

0

. 0

0

0

X

2

6

1

Ç

e

l i k

2

0

1

8

0

. 0

0

0

. 0

0

0

. 1

4

4

. 0

0

0

. 0

0

0

3

8

. 8

0

0

. 0

0

0

3

8

. 8

0

0

. 0

0

0

5

5

5

. 2

0

0

. 0

0

0

K

a

D

K

a

s

o

s

a

l a

p

a

1

1

1

Sağ Sayfa
DEFTERİ
...... 20X1 YILI ......... YENİDEN DEĞERLEME
DEĞ. TABİ
K

I

Y

M

E

T

İ

DEĞ. TABİ
B

. A

M

O

R

T

İ

S

DEĞ.ÖN. NET
.

D

E

Ğ

E

R

DEĞ.
O

R

A

N

DEĞERLEN.
I

K

I

Y

M

E

T

..........20X1 .......... YILI

DEĞERLEN.

DEĞ.SONRA

DEĞER

B

N

A

. A

M

O

R

T

İ

S

.

E

T

D

E

Ğ

E

R

R

T

I

Ş

I

AMORT.
TUTARI

BİRİKMİŞ
A

M

O

R

T

İ

S

.

KALAN
KIYMET

150.000.000

30.000.000

120.000.000

0,56

234.000.000

46.800.000

187.200.000

67.200.000

46.800.000

93.600.000

140.400.000

184.000.000

36.800.000

147.200.000

0,56

287.040.000

57.408.000

229.632.000

82.432.000

57.408.000

114.816.000

172.224.000

160.000.000

32.000.000

128.000.000

0,56

249.600.000

49.920.000

199.680.000

71.680.000

49.920.000

99.840.000

149.760.000

200.000.000

40.000.000

160.000.000

0,56

312.000.000

62.400.000

249.600.000

89.600.000

62.400.000

124.800.000

187.200.000

54.000.000

54.000.000

216.000.000

36.000.000

36.000.000

144.000.000

306.528.000

523.056.000

1.009.584.000

694.000.000

138.800.000

555.200.000

1.082.640.000

216.528.000

866.112.000

310.912.000
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EK–7: Borç Yardımcı Defteri
BORÇ CARİ HESAP KARTI
FİRMA

ÖZBAKIR A.Ş.

VERGİ D.

KARTAL

SAYFA NO

Dragos Yolu No:16
Kartal İSTANBUL

SİCİL NO

8130729044

LİMİT

ADRES

TELEFON

2164810976

NOT

BORÇ

ALACAK

BORÇ
BAKİYE

YEV. MAD
NO.

TARİH

AÇIKLAMA

09.01.20X1

38 NOLU FATURA

23

29.01.20X1

NAKİT ÖDEME

54

14.02.20X1

45 NOLU FATURA

92

24.02.20X1

31.05.20X1 VAD. ÇEK

93

52.000
52.000

ALACAK
BAKİYE
52.000
0

68.000
58.000

1

68.000
10.000

TOPLAM
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EK–8: Bankalar Yardımcı Defteri
Borçlu Hesap
BORÇLU BANKA HESAP KARTI
ADI
ŞUBESİ
HES.NO

ZIRAAT BANKASI
ŞİŞLİ
3082

TARİH

AÇIKLAMA

01.01.20X1
02.01.20X1
04.01.20X1
09.01.20X1
14.01.20X1
15.01.20X1
16.01.20X1

DEVİR
YATIRILAN
92035 NOLU ÇEKLE ÇEK.
HAVALE, REMZİ ÇİÇEK
EFT, KUMAŞCILAR
EFT MASRAFI
15.01.20X1 VAD. SEN. TAH.

YEV.
MAD. NO.
1
3
7
26
51
54
57

BORÇ

ALACAK

8.000.000
20.000.000
11.000.000
5.000.000
15.000.000
500.000
3.000.000

BORÇ BAKİYE

ALACAK
BAKİYE

8.000.000
28.000.000
17.000.000
22.000.000
7.000.000
6.500.000
9.500.000

TOPLAM

Alacaklı Hesap
ALACAKLI BANKA HESAP KARTI
ADI
ŞUBESİ
HES. NO
TARİH
17.04.20X1
17.04.20X1
16.07.20X1
09.08.20X1

HALK BANKASI
EMİNÖNÜ
1252
AÇIKLAMA
ALINAN KREDİ
KREDİ SÖZ. MASRAF
DEVRE FAİZİ
KREDİ ÖDEME

YEV. MAD.
NO:
124
127
218
275

BORÇ

ALACAK
100.000.000
6.000.000
16.400.000

50.000.000

BORÇ
BAKİYE

ALACAK
BAKİYE
100.000.000
106.000.000
122.400.000
72.400.000

TOPLAM
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EK–9: Çeşitli Gelirler Defteri
GELİR ÇEŞİTLERİ HESAP KARTI
HESAP ADI

KİRA GELİRLERİ

HESAP KODU

648

TARİH

AÇIKLAMA

05.01.20X1
07.02.20X1
04.03.20X1

OCAK AYI
ŞUBAT AYI
MART AYI

YEV.
MAD. NO:

BORÇ

9
138
213

ALACAK

BORÇ
BAKİYE

1.500.000
1.500.000
1.500.000

ALACAK
BAKİYE
1.500.000
3.000.000
4.500.000

TOPLAM

GİDER ÇEŞİTLERİ HESAP KARTI
HESAP ADI

KIRTASİYE GİDERLERİ

HESAP KODU

770.04

TARİH

AÇIKLAMA

07.01.20X1
16.01.20X1
29.01.20X1

OZAN KIRTASİYE
BAYINDIR A.Ş.
AZİM FOTOKOPİ

YEV.
MAD.NO
15
65
113

BORÇ
300.000
1.400.000
500.000

ALACAK

BORÇ
BAKİYE
300.000
1.700.000
2.200.000

ALACAK
BAKİYE

TOPLAM
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3. MUHASEBE BELGELERİ

59

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ticari olaylarda belgeleme kavramı ve önemi, kayıtlandırma, belgeleme
ilkeleri, belge çeşitleri, bir belgenin objektifliği ve kanıtlayıcı belge aranmayan işlemler ve
konuları ayrıntılı olarak öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Muhasebede belgelemenin önemi nedir? Belge olmadan muhasebe kaydı
yapılabilir mi?
2)

Faturanın açık ya da kapalı olması ne anlama gelir?

3)

Belgeler olmadan muhasebe kayıtları ne anlam taşırdı?

4)

Kanıtlayıcı belge gerektirmeyen işlemler kaydedilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Belgeleme kavramı ve
yasal olarak düzenlenmesi
zorunlu belgeler.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öbjektif belgeleri yakından
tanıma ve ne zaman hangilerinin
düzenlenmesi gerektiğini öğrenir.

Belgelerin yasalarda
tanımlanmış ayrıntılı şekil
şartları verilerek, örnek
belgelerin interaktif materyalleri
üzerinden konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Belgeleme



Fatura



Elektronik Fatura



İrsaliyeli Fatura



Sevk İrsaliyesi



Taşıma İrsaliyesi



Müstahsil Makbuzu



Gider Pusulası
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Giriş
Bundan önceki bölümde muhasebede kullanılan yasal defterler ayrıntılı olarak
açıklanmıştı. Söz konusu defterlere kayıt yapabilmek için objektif belgelere gereksinim
vardır. Bir anlamda belge olmadan kayıt yapmak olanaksızdır. Kullanılabilecek belgeler
VUK’nun da belirtilmiştir.
Bu bölümde, VUK ve TTK’ nun da tanımlanmış belgeler ve belgelemenin önemi ele
alınacaktır. Belgesiz kayıt yapılamayacağı gerçeğinin ve belgelerin objektif olmalarının ne
anlama geldiği açıklanmaya çalışılacaktır.
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3.1. Belge Kavramı ve Kayıtlandırma
İşletmelerin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği mali nitelikteki işlemlerini kişi, yer,
zaman, nitelik ve nicelik gibi açılardan saptayan ve muhasebe kayıtları arasındaki bağlantıyı
kuran, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve gerçeği yansıtma özelliği taşıyan yazılı kanıta
“belge” denilmektedir.
Muhasebede kayıtlara alınan her mali nitelikteki işlem bir belgeye dayanmalıdır.
Belgeler mükellefler için beyanların doğruluğunu gösteren birer kanıt özelliği taşırken Vergi
idaresi açısından da denetimi kolaylaştırıcı bir kanıt olmaktadır.
Ticari bir olayda, bir alış ya da satış işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Alış ve
satış ilişkisi beraberinde borç ve alacak ilişkisini doğuracaktır. Bu ilişkinin var olduğunun
kanıtlanması ise ancak objektif bir belgenin varlığı ile sağlanacaktır. Belgeler bu anlamda
işlem ve kayıtlandırma arasındaki geçişi de sağlamaktadırlar.
Muhasebenin temel kavramlarından olan tarafsızlık ve belgelendirme kavramı;
muhasebe kayıtlarının işletmenin gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak
düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılmasını ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak
yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gerektiğini ifade etmektedir.
Buna göre, VUK’na göre vergi mükellefleri de yaptığı tüm işlemleri objektif belgelere
dayandırmak zorundadırlar.
Mükellefler üçüncü kişilerle olan ticari ilişki ve işlemlerinin yanı sıra işletme içi
işlemlerini de belgelendirmek zorundadırlar.
Bir takım giderler için kanıtlayıcı belge aranmamaktadır. Bunlar örf ve önceden beri
yapılagelen davranışlara göre bir belgeye bağlanması kesin olmayan giderler, belge sağlanma
olanağı bulunmayan giderler ile vergi kanunlarına göre götürü olarak belirlenen giderlerdir.
Örneğin; şehir içi dolmuş paraları, küçük çaplı hamaliye gibi giderlerde belge
düzenlenmemektedir. Ancak bu gibi durumlarda mükellef ya da harcamayı yapan tarafından
giderin tarih, çeşit ve miktarını gösteren bir kâğıdın düzenlenmesi ve altının imzalanarak
geçerli bir belge haline getirilmesi, defter kayıtlarının sağlıklı yürütülmesi açısından önemli
olmaktadır.
Kanıtlayıcı belge aranmayan giderlerin kapsamı geniş değildir. Bu giderlerin
miktarının işin büyüklüğüne ve özelliğine uygun olması gerekmektedir.
Götürü gider yöntemini benimsemiş gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin ise
giderlerini belgelendirmeleri gerekmemektedir. Diğer taraftan defter tutmak zorunda olmayan
mükellefler ise vergi matrahlarının belirlenmesiyle ilgili giderlerini belgelendirmek
zorundadırlar. Tersi durumda defterlere kaydedilen işlemler dayanağı olmayan gerçek dışı
birtakım yazı ve rakamlardan oluşur ki bunların Vergi İdaresince kabul edilme olanağı
bulunmaz. Bu nedenle Türk Ticaret Kanununa göre defter tutan bir tacirin belgeler hakkında
bilgi sahibi olması gerekmektedir.
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3.2. Belgeleme İlkeleri
Bir işletmede muhasebe kayıtlarının güvenilir olması ve belge düzeninin kurulması
açısından muhasebe ile ilgili bilimsel kaynaklarda ve uygulamada bazı ilkeler belirlenmiş ve
genel kabul görmüştür. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir:
i. Her kayıt bir belgeye dayanmalıdır.
ii. Karışıklığı ve çifte kaydı önlemek için kaydın dayandığı belge kesin olarak
belirlenmelidir(bir işlem için, çek listesi ve banka hesap özeti gibi birden fazla
belge söz konusu olabilir).
iii. Belge üzerinde yapılacak değişiklikler okunur bir şekilde yapılmalı ya da
değişiklik açıkça gösterilmeli ve paraf edilmelidir.
iv. Belge üzerinde ilgili hesaplar açıkça belirtilmelidir.
v. Muhasebe kaydından sonra belge üzerine işaret konarak, belgenin kayda
geçmemesi ya da ikinci kez hatalı olarak kayda geçmesi önlenmelidir.
vi. Aynı tür işlemin fazla olması halinde tek ve toplu bir belge düzenlenerek rasyonel
çalışma düzeni sağlanmalıdır(örneğin ilk madde ve malzeme çıkışları için bir
mahsup fişinin düzenlenmesi gibi).
vii. Belgelerle ilgili işlemlerde kolaylık sağlanması ve hataların önlenebilmesi için
belgeler farklı renklerde olmalı, numaralanarak bölümlenmeli ve kolayca
erişilebilecek şekilde arşivlenmelidir(örneğin; kasa tahsil, kasa tediye ve mahsup
fişlerinin farklı renklerde olması halinde bunların gözle kolaylıkla ayrılmaları
sağlanarak, birbiri yerine yanlış olarak kaydedilmesi önlenmiş olacaktır).
viii. Tüm belgeler yetkili tarafından imzalanmalı ve düzenleyen tarafından da paraf
edilmelidir.

3.3. Belge Çeşitleri
Ülkemizde muhasebe belgeleri başta VUK olmak üzere. TTK ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. VUK her türlü ticari belgenin
basım ve dağıtımını belirli şekil ve kurallara bağlamıştır. Bu belgelerde yer alması gereken
asgari bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Söz konusu belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1) Fatura
2) Sevk İrsaliyesi
3) İrsaliyeli Fatura
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4) Fatura yerine geçen belgeler(Gider Pusulası, Perakende Satış Belgeleri, Yazar
Kasa Fişleri vb.)
5) Serbest Meslek Makbuzları
6) Ücret Bordroları ve bordro yerine geçen belgeler
7) Diğer belgeler
TTK’ nun da yer alan belgeler ise; Esas Sözleşme, Fatura, Çek, Poliçe, Bono(senet),
Hisse Senetleri, Tahviller, Deniz Ödüncü Senedi, Emtia Senetleri(Makbuz Senedi, Rehin
Senedi, Taşıma Senedi, Konşimento), Envanter Listeleri ve Cari Hesap Belgeleri olarak
sıralanabilir.
İş Kanunu’ndakiler; Ücret Bordrosu-Ücret Pusulası ve İşçi Çalışma Kartlarıdır. Sosyal
Sigortalar Kanunu‘nun da yer alanlar; Ücret Bordrosu-Ücret Pusulası, Aylık ve Üç Aylık
Sigorta Prim Bildirgeleridir.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda(SPK) ise; Hisse Senetleri, Tahviller, Varlığa Dayalı
Menkul Kıymetler, Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil ve Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
bulunmaktadır

3.3.1. Fatura
Fatura; satılan, ticarete konu olan mallar(emtia) ya da yapılan iş karşılığında
müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere, söz konusu malları satan ya da işi yapan tüccar
tarafından müşteriye verilen ticari bir belgedir(VUK md.229).
Faturada en az aşağıdaki sayılan bilgilerin olması gerekmektedir(VUK md.230):
 Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
 Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi
ve hesap numarası
 Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 Malın ya da işin çeşidi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası
Yabancı ülke paraları üzerinden yurt içindeki müşterilere düzenlenen faturalarda,
yabancı para birimi tutarının yanı sıra Türk parası karşılığı da yer almak zorundadır. Yurt
dışındaki müşteriler adına düzenlenen faturalarda ise bu koşul aranmamaktadır.
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3.3.1.1. Fatura Düzenleme
Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir(VUK
md.231):
 Faturalar birbirini izleyen sıra numaraları taşımalıdırlar. Aynı işletmenin çeşitli
şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı fatura
kullanıldığı durumlarda, faturaların üzerine şube ve kısımların isimlerinin
yazılması ya da özel işaretlerle seri ayrımının yapılması zorunludur.
 Faturalar mürekkeple, makine ile ya da kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
 Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu mutlaka belirtilmelidir.
 Faturaların baş tarafında iş sahibinin ya da adına yetkili olanların imzası bulunur.
 Fatura, malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en çok yedi gün
içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş
sayılır.

3.3.1.2. Elektronik Fatura(e-Fatura)
Günümüzün bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi
nedenlerle işletmelere ait iş süreçlerinde giderek daha yoğun bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt
ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul
ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmıştır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin 4. bendi ile değişen yinelenmiş
242’nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile aynı kanunun yinelenmiş 1 ve 3 no’lu
bentlerinin Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiyle, ülkemizde elektronik fatura
uygulamasının temelini oluşturan “Elektronik Fatura Kayıt Sistemi”(EFKS) uygulamasına
geçilmiştir. Aynı kanun bu konudaki tüm usul ve esasları düzenleme yetkisini de yine aynı
bakanlığa vermiştir.
Tebliğde düzenlenen e-Fatura yeni bir belge özelliği taşımamaktadır. Kâğıt fatura ile
aynı hukuki özellikleri taşımaktadır.
Mal ve hizmet satışı nedeniyle fatura düzenlemek zorunda olan işletmeler, hem kâğıt
fatura hem de elektronik fatura düzenleyebilmektedirler. Ancak her iki tip faturayı aynı anda
düzenlemeleri ise olanaklı değildir. Müşterinin talep etmesi halinde sadece kâğıt fatura
verilmesi zorunludur.
Anonim ve Limited şirket unvanına sahip işletmelerin uygulama kapsamında e-Fatura
gönderme ve/ya da almasına izin verilmesi uygun görülmüştür. Gerçek kişilerin ise e-Fatura
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uygulaması kapsamında e-Fatura göndermeleri ve almaları (EFKS’ye göre düzenlenen
faturalar hariç olmak üzere) söz konusu değildir.
397 Seri No’lu VUK Genel Tebliğinin, 8’nci bölümünde belirtilen EFKS’ye göre
düzenlenen faturalara ait istisna hariç olmak üzere e-Faturanın, söz konusu tebliğde belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme ya da alma işlemlerinin de Başkanlık
tarafından oluşturulan e-Fatura uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunlu
tutulmuştur.
Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta
olmak üzere VUK ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak
zorundadır.
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri
gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dâhilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz
etmekle yükümlüdürler.
E-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilemezliği Mali
Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak
elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz
konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki
Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik,
manyetik ya da optik ortamlarda saklama ve istendiğinde elektronik, manyetik ya da optik
araçlar aracılığı ile sunmak zorundadırlar.
Mükelleflere ait e-Faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde
saklanması gerekmekte olup, üçüncü kişiler tarafından ya da yurt dışında yapılan saklama
işlemi Başkanlık açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Arşivlemenin T.C.
sınırları içerisinde ve T.C. Kanunları’ nın geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunluluğu, yurt
dışında da ikincil bir arşivleme yapılmasına engel oluşturmamaktadır.

3.3.1.3. Fatura Kullanma Zorunluluğu
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde belirlenenlerle, defter tutmak
zorunda olan çiftçiler; aşağıda belirtilen ticari oluşumlara sattıkları emtia ya da yaptıkları işler
için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak zorunda oldukları belirtilmiştir.
 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara
 Serbest meslek erbabına
 Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
 Defter tutmak zorunda olan çiftçilere
 Vergiden muaf esnafa
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Yukarıdakiler sayılanların dışında kalan;
 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan,
 Kazancı basit usulde tespit edilenlerden,
 Defter tutmak zorunda olan çiftçilerden,
Satın aldıkları mal ya da onlara yaptırdıkları iş bedelinin 1.1.2015'den tarihinden
başlayarak 880 TL’yi geçmesi ya da bedeli 880 TL’den az olsa bile, istemeleri durumunda
malı satanın ya da işi yapanın fatura vermesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir(VUK
Mad:232 ve 402 no’lu GT).
Faturayı düzenleyen, müşterinin kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir
bir belge isteyebilir ve müşterinin de bu belgeyi sunması zorunludur.

3.3.2. Sevk İrsaliyesi
Sevk irsaliyesinin kimler tarafından ve ne şekilde düzenleneceğine ilişkin kurallar
aşağıdaki gibidir(VUK md. 230):
 Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı ya da taşıttırıldığı
hallerde satıcının;
 Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması ya da taşıttırılması halinde alıcının
taşınan ya da taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta
bulundurulması gerekmektedir.
Malın alıcı tarafından taşınması ya da taşıttırılması durumunda, satıcı ve alıcı
anlaşırlarsa sevk irsaliyesi satıcı tarafından da düzenlenebilmektedir. Ayrıca malın aynı
işletmenin birden çok iş yeri ve şubeleri arasında taşındığı ya da satılmak üzere bir
komisyoncu ya da diğer bir aracıya gönderildiği durumlarda da, malın sevk irsaliyesinin,
gönderen tarafından düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

3.3.2.1.Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gerekli Bilgiler
Sevk irsaliyesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:
 Gönderilen malın çeşidi ve miktarı
 Satıcının ya da malı sevk edenin adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi
hesap numarası(işletmenin diğer şubesine ya da satılmak üzere bir alıcıya
gönderildiği durumlarda malın kime ve nereye gönderildiği)
 Malın taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
 Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdik mührü şekli,
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Sevk irsaliyeleri en az üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Her birinin üzerinde kaçıncı
nüsha olduğu açıkça belirtilmelidir. Herhangi bir denetim durumunda, nüshaların en az iki
adedinin malı taşıyan taşıtta bunması ve gerektiğinde iki nüshanın da birlikte sunulması
zorunludur.
Denetim memuru nüshalardan birinin üzerine adını, soyadını ve unvanını ve tarihi
yazıp, mühürleyerek imzalayacak ve ilgiliye iade edecektir. Diğer nüshayı ise işletmenin bağlı
bulunduğu illerdeki Denetim Koordinasyon Müdürlüklerine ya da Defterdarlık Genel
Müdürlüklerine değerlendirilmek üzere iletecektir(VUK 385 sıra no’lu GT). Üç nüsha olarak
düzenlenmemiş sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır(VUK 206 sıra no’lu GT).
Sevk irsaliyesinin taşıtta bulunmaması sonucunda belgenin sunumuna kadar taşıt
trafikten alıkonabilir ya da belgesiz mal olarak tasfiye edilebilir.
Aynı işletmenin çeşitli şube ya da kısımlarından her biri, ayrı irsaliye kullanıldığı
durumlarda, bu irsaliyelere, şube ya da kısım isimlerinin yazılması ya da özel işaretlerle seri
ayrımı yapılması zorunludur.
İrsaliyeler mürekkepli kalem, makine (bilgisayar yazıcısı, daktilo vb.) ya da kopya
kurşun kalem ile doldurulmalıdır.

3.3.2.2. Sevk İrsaliyesinin Gerekli Olmadığı Durumlar
Söz konusu durumlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
a) Alıcıların ve nihai tüketicilerin, perakende olarak satın aldıkları malları (mallara ait
fatura ya da perakende satış fişinin bulunması koşuluyla) kendilerinin taşıması ya
da taşıttırmaları durumunda sevk irsaliyesi gerekmemektedir.
b) Gerçek usulde vergilendirilenlerden, vergiden muaf esnaf tarafından satın alınan
küçük hacimli ve değeri düşük malların alıcı tarafından taşınmasında sevk
irsaliyesi aranmayacak, ancak fatura satış anında satıcı tarafından düzenlenecektir.
Faturaya alıcı tarafından taşındığı şerhi konulacak ve taşıma sırasında,
istenildiğinde yetkililere sunulacaktır.
c) Vergiden muaf esnaftan, gerçek usule tabi olanlar tarafından alınan malların
taşınmasında, sevk irsaliyesinin alıcı(gerçek usule tabi olanlar) tarafından
düzenlenmesi gerekecektir.
d) Bir işyeri ve deposu olmadan pazar takibi ya da köy-köy kendi adına taşıtıyla mal
satan kimselerin, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları faaliyet
durumlarını gösteren bir yazıyı taşıtlarında bulundurmaları koşuluyla sevk
irsaliyesi gerekmeyecektir.
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e) Ticari mal özelliği taşımayan broşür, bloknot, kalem gibi promosyon (özendirme)

ürünleri ile örnek ilaçların, hekimlere verilmek üzere işletmelerin satış sorumluları
tarafından taşınması sırasında (ticari mal sevkiyatı izlenimi verecek büyüklükte ya
da özellikte olmamak koşuluyla) sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek
bulunmamaktadır.

3.3.3. Taşıma İrsaliyeleri
Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için
aşağıdaki bilgileri içeren ve seri ve sıra numaraları birbirini izleyen irsaliye kullanmak
zorundadırlar(VUK md:209 ve 240):









Malın ambara giriş tarihi;
Malın cinsi (malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj
çeşidinin kaydedilmesiyle yetinilir)
Malın miktarı (Ticari teamüle göre parça, sandık ya da sıklet)
Malın kimin tarafından verildiği
Malın nereye ve kime gönderildiği
Alınan nakliye ücreti tutarı
Sürücünün ad ve soyadı
Aracın plaka numarası

Taşıma irsaliyesinin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın
sürücüsüne verilir ve son nüsha da taşımayı yapan işletmede saklanır. Bu durum nakliye
komisyoncuları ile acenteleri için de geçerlidir.
Diğer taraftan sevk irsaliyesi ile taşıma irsaliyesinin birbirine karıştırılmaması
gerekmektedir. Malı taşıyan ya da taşıttıran satıcı ya da alıcı sevk irsaliyesi düzenlerken, ücret
karşılığı malı taşıyanlar taşıma irsaliyesi düzenlemek zorundadırlar(VUK md.240).
Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi ile fiili taşıma tarihinin irsaliye üzerinde ayrı
belirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihler aynı gün gerçekleşse bile yine de ayrıca
belirtilecektir. Düzenlenme tarihi ile fiili taşıma tarihinin ayrıca belirtilmemesi halinde,
düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır(VUK’nun 253 sıra no’lu GT).

3.3.4. İrsaliyeli Fatura
Sattıkları mallarda dolayısıyla faturalarını yedi gün içinde düzenlenmekten
vazgeçerek, bu yükümlülüğü hemen yerine getirmek isteyen işletmeler, fatura ve sevk
irsaliyesini ayrıca düzenlemek yerine istedikleri takdirde, aşağıda belirtilen kurallara uygun
olarak "İrsaliyeli Fatura" adı altında tek bir belge düzenleyebileceklerdir. İşletmeler fatura ve
sevk irsaliyesini ayrı da kullanabilecekleri gibi ikisini de içeren irsaliyeli fatura
kullanabilmektedirler.
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 Satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı ya da
taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı
fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilmektedir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi
halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır
 Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması ya da taşıttırılması halinde, sevk
irsaliyesi alıcı tarafından düzenlenecektir
 İşletmenin birden çok işyerlerinin ya da şubelerinin bulunması ve bunlar arasında
mal sevkiyatının yapılması sırasında, taşıma işlemleri için yalnızca sevk irsaliyesi
düzenlenmesi yeterli olacaktır.
 İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalarda fatura ölçülerinde
bastırılacaktır. Bununla birlikte, irsaliyeli faturanın altında, "Bu belgenin sevk
edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz." ifadesine
yer verilecektir
Malı satan mükellefler irsaliyeli faturayı en az üç nüsha olarak düzenleyeceklerdir. En
az üç nüsha olarak düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar, hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
İrsaliyeli faturanın iki nüshası kesinlikle malı taşıyan taşıtta bulundurulacak, yoklama ve
denetim durumunda iki nüshası denetim elemanına verilecektir.
Denetim elemanı, kendilerine verilen irsaliyeli fatura’nın bir nüshasına adını, soyadını,
unvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayarak ilgiliye iade edecek ve diğer
nüshasını da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat
Şubesine gönderilmek üzere Defterdarlıklara iletecektir.
İrsaliyeli fatura da aşağıda sıralanmış olan bilgilerin kesinlikle bulunması
gerekmektedir:
 Faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve
hesap numarası, malın çeşidi, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime
gönderildiği;
 Müşterinin adı-ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 Faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati
 Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler
Yukarıda sayılan bilgilerin eksik olması halinde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş
sayılacaktır.

3.3.5. Fatura Yerine Geçen Belgeler
Fatura düzenlenmesinin gerekli olmadığı bazı alım, satım ve hizmet işlemlerinde,
fatura yerine geçen belgeler; perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve
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yolcu taşıma biletleri ve 3100 sayılı KDVK’ na göre mükellefler tarafından kullanılan ödeme
kaydedici cihazlar tarafından verilen satış fişleridir. Söz konusu belgeler aşağıda
açıklanmıştır.
Perakende satış fişleri: Fiş üzerinde işletme ya da mükellefin adı soyadı varsa ticaret
unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile fişin seri ve birbirini izleyen sıra numaraları;
mükellefin istemesi halinde is, malın ya da hizmet cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarının ilişkin
sütunları bulunmalıdır(VUK 164 sıra no’lu GT).
Fişler iki nüsha olarak düzenleme. Bir nüshası müşteriye verilir. Diğer nüsha satıcı
tarafından saklanır.
Giriş ve yolcu taşıma biletleri: İşletme ya da mükellefin adı, soyadı, varsa ticaret
unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası, TC kimlik numarası, biletin seri ve birbirini izleyen
sıra numaraları ve özel işaret(amblem) bulunması zorunludur. Ayrıca dip koçanlı yolcu
biletlerinin, dip koçanında ve yolcuya verilen parçasında önceki bilgilerin yanı sıra bedel ve
düzenleme tarihi de bulunmalıdır. Biletler iki nüsha olarak düzenlenmeli ve bir nüshası
müşteriye verilmelidir. Diğer nüsha satıcı tarafından saklanmalıdır.
3100 sayılı kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazlar tarafından verilen satış
fişleri: Müşteriye verilecek olan kısmın ön yüzünde ve görülecek şekilde birbirini izleyen sıra
ve seri numarası taşımalıdır. Müşteriye verilecek her bir satış fişinin ön ya da arka yüzüne
gelecek şekilde "Satış Fişi" ibaresi, satıcı işletmenin adı, soyadı, adresi, vergi dairesi ve hesap
numarası bulunmalıdır.
Makineli kasadan çıkarılan fişlerinde perakende satış fişinde olması gereken bilgilerin
bulunmaması durumunda, ayrıca, perakende satış fişi düzenlenerek müşteriye verilmelidir.

3.3.6. Gider Pusulası
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde belirlenenlerle, defter tutmak
zorunluluğu bulunan serbest meslek sahiplerinin ve çiftçilerin; vergiden muaf esnafa
yaptırdıkları işler ya da onlardan satın aldıkları mal için bir “Gider Pusulası” düzenlemeleri
zorunludur. Söz konusu belge düzenlendikten sonra işi yapana ya da malı satana imza
ettirilmelidir.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bir kimsenin altın, mücevher gibi kıymetli eşyalarını
satın aldıklarında da gider pusulasını düzenler ve satıcıya imzalatırlar.
Gider pusulası, işin özelliğini, malın cins ve çeşidi ile miktar ve bedelini, iş ücretini, işi
yaptıran ile yapanın ya da malı satın alan ile satanın ad ve soyadlarını (Tüzel kişilerde
unvanı), adreslerini ve tarihi içermelidir. İki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası işi yapana ya
da malı satana verilmelidir(VUK md.234). Bu şekilde düzenlenmiş olan gider pusulası,
vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş bir fatura özelliği taşımaktadır.
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Gider pusulaları mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılmalı ya da notere
onaylattırılmalıdır. En az iki nüsha düzenlenmeyen ve yukarıda bilgileri eksik olan gider
pusulaları yasal olarak hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

3.3.7. Müstahsil Makbuzu
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha
olarak düzenlemiş oldukları makbuza “Müstahsil Makbuzu” denir. Düzenlemeden sonra
nüshalardan birisi imzalanır ve satıcı çiftçiye verilir. Diğer nüsha ise satıcı çiftçiye imzalatılarak
geri alınır. Müstahsil makbuzunun tüccar ya da alıcı çiftçide kalan nüshası fatura yerine
geçmektedir.
Eğer mal, tüccar ya da çiftçi adına bir kişi ya da aracı tarafından alınırsa, müstahsil
makbuzu, söz konusu kişi ya da aracı tarafından düzenlenir ve imzalanır. Çiftçiden avans
üzerine yapılan alımlarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.
Müstahsil makbuzunun her iki nüshasının da noter tasdikli ya da anlaşmalı
matbaalardan sağlanmış olmalıdır(VUK 164 sıra no’lu GT).
Müstahsil makbuzunda; makbuzun tarihi, malı satın alan tüccar ya da çiftçinin adı,
soyadı, unvanı ve adresi, malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi, satın alınan
malın cinsi, miktarı ile mal bedeline ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

3.3.8. Döviz Alım ve Satım Belgesi
Merkez Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma konusundaki 32 no’lu kararına göre;
döviz alış ve satışına yetkili kurumlar yaptıkları tüm işlemleri belgelendirmek zorundadırlar.
Söz konusu kurumlar tarafından düzenlenecek olan belgeler daha sonra VUK’nca
düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış ve bu konuda VUK 226 sıra no’lu Genel
Tebliğ’de konuyla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.
VUK’na göre, yetkili kurumlar tarafından düzenlenecek döviz alım ve satım
belgelerinde, T.C. Merkez Bankası’nca yayınlanan genelgelere göre bulunması zorunlu olan
bilgilere ek olarak, belgeyi düzenleyen yetkili kurumun iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve
hesap numarası da bulunmak zorundadır.
Döviz alım ve satım belgeleri en az iki nüsha olarak düzenlenmektedir. Daha fazla
nüsha olması halinde, her birinin kaçıncı nüsha olduğu üzerine yazılmalıdır. Söz konusu
belgeler yukarıda sayılan bilgileri taşıması koşuluyla, bilgisayar aracılığı ile de düzenlenebilir.
Bilgisayarla düzenlenenler de dâhil olmak üzere, döviz alım ve satım belgeleri,
defterdarlıklarla anlaşması bulunan matbaalara bastırılmak ya da noterlere tasdik ettirilmek
suretiyle kullanılmalıdır. Söz konusu belgelerde belirli bir ebat ölçüsü aranmamaktadır
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Uygulamalar
1) Toptancı (A) işletmesi, müşterisi olan perakendeci (C) işletmesine teslim edilmek
üzere üretici (B) işletmesine talimat vererek, kendi adına mal sevkiyatının yapılmasını
istemektedir. Buna göre sevk irsaliyesini kim düzenler?
Çözüm:
Bu örnekte (C)işletmesine karşı ana satıcı (A) işletmesi olacaktır. (B) işletmesi ise (A)
işletmesine karşı satıcı durumundadır. Ancak malı (A) işletmesi yerine (C) işletmesine teslim
etmektedir.
Malın alıcı (C) işletmesine teslim edilmek üzere (B) işletmesi tarafından taşındığı ya
da taşıttırıldığı durumlarda, (B) işletmesi bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C)
işletmesine gönderilecek şekilde sevk irsaliyesini düzenleyecek, ayrıca kendinde kalan
nüshasının da fotokopisini (A) işletmesine gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler
bölümüne ise "(A) işletmesi adına (C) işletmesine teslim edilmek üzere" ibaresini yazacaktır
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Uygulama Soruları
1) Alıcıya düzenlenen bir faturanın, muhasebe kaydı ne şekilde olur?
2) Alıcıya düzenlenen fatura ile satıcının düzenlediği faturanın muhasebe
kayıtlarındaki farklılıklarını tartışınız.. Farklılık nedenlerini açıklayınız.
3) “Kanıtlayıcı belge” ile “objektif belge” kavramlarını karşılaştırmalı olarak analiz
ediniz.
4) Kâğıt üzerinde düzenlenmiş fatura ile elektronik faturayı benzerlikler ve farklılıklar anlamında karşılaştırınız.
5) “Her kayıt bir belgeye dayanmalıdır” ilkesi ile objektif belge kavramı arasında
nasıl bir ilişki vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde muhasebede belge kavramı, muhasebe kayıtlarında belgelerin önemi,
ticari bir olayda ortaya çıkan zincirleme ilişkilerin kanıtlanmasında belgelerin önemi anlatıldı.
Objektif belgelemenin üçüncü kişilerle ticari ilişkiler dışında işletme içi kayıtlardaki önemine
değinildi. Hangi giderlerin kayıtlandırılmasında belge aranmadığı ve bu giderlerin sınırlarının
ne olduğu konularına değinildi. Belgeleme ilkeleri kapsamında belge çeşitleri tanıtıldı.
Özellikle faturanın düzenlenmesi, elektronik ortamda fatura kesilmesi, fatura kesilme
zorunluluğu ve fatura yerine belgeler üzerinde duruldu. Özellikle ticari malların bir yerden bir
yere taşınmasında kullanılan; sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve irsaliyeli faturanın özellikleri
ayrıntılı olarak tanıtıldı.
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Bölüm Soruları
1) Satılan ticarete konu olan mallar ya da yapılan iş karşılığında müşterinin
borçlandığı meblağı göstermek üzere satıcı ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen
ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Gider pusulası

b)

Verilen çek

c)

Fatura

d)

Ambar fişi

e)

Sevk irsaliyesi

2)

Aşağıdakilerden hangisi ambar defterinde yer alan bir bilgi değildir?

a)

Malın ambara giriş tarih

b)

Malın kimin tarafından bırakıldığı

c)

Alınan nakliye ücreti tutarı

d)

Malın kayıtlandırıldığı yevmiye madde numarası

e)

Ödenen nakliye ücreti tutarı

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

2015 yılı için amortisman ayırma sınırı 880 TL’dir.

b)

Sinema filmleri üzerinden amortisman ayrılmaz.

c)

880 TL’yi geçmeyen peştamallıklar doğrudan gider yazılır.

d)

Amortisman defteri ya da listelerine yapılan kayıtlar envanter kaydı
sayılır.

e)

Üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ve bunların amortismanları
amortisman listelerinde gösterilebilir.

4)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Yurt dışındaki müşteriler için düzenlenen belgelerde TL karşılığı
kesinlikle gösterilmelidir.

b)

Genel olarak yasal defterlere kayıtlar on içinde yapılmalıdır.
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c)

Serbest Meslek Kazanç defterine kayıtlar günü gününe yazılır

d)

Defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur.

e)

VUK’na göre yasal defterler ticaret sicili memuru ya da noter tarafından
tasdik edilir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi 31.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK
’nunda belirtilen koşullardan değildir?
a)

Kanunda “belge yoksa kayıt da yoktur” ilkesi benimsenmiştir.

b)

Ticari defterler açılış ve kapanışta notere tasdik ettirilecektir.

c)

Defterler, üçüncü kişi denetçilerin işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu hakkında belirli bir görüş verebilecek şekilde tutulmalıdır.

d)

Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve karar
defteri ticari defterler arasında yer almıştır.

e)

Yeni TTK’na göre ticari defterler ve bu defterlerin tutulması açısından
VUK hükümlerini benimsemiştir.

6)

Aşağıdakilerden hangisi faturanın özellikleri arasında değildir?

a)

Düzenlenme tarihi

b)

Düzenleyenin adı soyadı ya da ticaret unvanı

c)

Malın fiyatı

d)

Faturanın açık ya da kapalı olduğunu belirtir imza ve mühür.

e)

İrsaliye numarası

7)

Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özellikleri arasında değildir?

a)

Malın fiyatı

b)

Malı sevk edenin adı soyadı ya da unvanı.

c)

Maliye bakanlığı klişesi ya da noter tasdik mührü.

d)

Gönderilen malın çeşidi ve miktarı

e)

İrsaliye numarası
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8)

Aşağıdakilerden hangisi taşıma irsaliyesinin özellikleri arasında değildir?

a)

Alınan nakliye ücreti

b)

Malın kimin tarafından verildiği

c)

Malın nereye ve kime gönderildiği

d)

Taşıyan aracın plakası

e)

Malın fiyatı

9)

Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesi gerektiren bir durumdur?

a)

Alıcıların ve nihai tüketicilerin, perakende olarak satın aldıkları malları
kendilerinin taşımasında

b)

Vergiden muaf esnaftan, gerçek usule tabi olanlar tarafından alınan malların
taşınmasında

c)

Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması ya da taşıttırılmasında

d)

Bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları faaliyet durumlarını gösteren
belgeyi taşıtlarında bulundurmaları koşuluyla köy-köy kendi adına mal satan
kimselerde

e)

Broşür, bloknot, kalem gibi promosyon ürünlerinin satış sorumluları tarafından
taşınmasında

10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi irsaliyeli faturada bulunması gereken özelliklerden

a)

Faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı

b)

Malın ambara giriş tarihi

c)

Faturanın düzenleme tarihi ve saati

d)

Anlaşmalı matbaaya ilişkin bilgiler.

e)

Müşterinin adı-ticari unvanı

Cevaplar
1) c , 2) d , 3) b , 4) a , 5) e , 6) d , 7) a , 8) e , 9) c , 10) b
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Ek–1: Fatura

ERASLANLAR KOLL.ŞTİ.
Ebusuut Cad. N o:85 ? i?li

FATURA

Tel: 0212 563 45 34
Fax:0212 563 45 42
? i?li V.D. 3400013420

Fatura Tarihi :
Fatura No

Müşteri Adı :
Adresi

:

Vergi Dairesi:
Sicil No
ÜRÜN

:

KHUMYO İşletmesi
E5 Karayolu Bahçelievler
No:120 İstanbul
BAKIRKÖY
3400013427
CİNSİ

12.01.2002

:

4347

İrsaliye Tarihi:

10.01.2002

İrsaliye No

BİRİM

:

BİRİM

A 234

TUTARI

FİYAT

KODU

100231 DERİ ÇANTA
100245 KEMER
100050 KALEMLİK
TOPLAM
% 18 KDV

5 AD
5 AD
8 AD

30.000.000
5.000.000
2.000.000

150.000.000
25.000.000
16.000.000
191.000.000
34.380.000

ERA SL A N L A R

TOPLAM
225.380.000
Yalnızikiyüzyirmibeşmilyonüçyüzseksenbin TL. dır.
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EK–2: Sevk İrsaliyesi
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU İŞLETMESİ
E5 KARAYOLU NO:120 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

İRSALİYE

BAKIRKÖY V.D. 3400013427
Fatura Tarihi :
Fatura No

BİLLUR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rıhtım Cad. No:36
Kadiköy, İSTANBUL
Vergi Dairesi: KADİKÖY
5300032174

:

Müşteri Adı :

İrsaliye Tarihi:

A

İrsaliye No

d

r

e

s

i

:

STOK
K

O

D

CİNSİ

MİKTAR BİRİM

B

100001 DERİ PORTFÖY
100002 DERİ SÜMEN

Teslim Eden

İ

İ

R

Y

İ

A

8

.

0

1

:

M

.

2

0

0

1

1

Sevk Tarihi :

F

U

0

08.01.2001

T

U

T

A

R

I

T

4 AD
4 AD

Teslim Alan
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EK–3: Taşıma İrsaliyesi

T AŞIMA
İRSALİYESİ

TAŞIYANIN

HIZLI NAKLİYAT
İstasyon Caddesi No:38
DİYARBAKIR
Suriçi V.D. 23400300012

Seri No :
Sıra No :
Tarih

:

306
14.02.20x2

Alıcı Firma
Adı Soyadı

:

Adresi

:

Vergi Dairesi:

ÜÇOK TİCARET, Mehmet Üçok
Dörtyol No:15 Diyarbakır
Suriçi

Miktarı

Ambalaj Şekli

Sandık

4

GÖNDERENİN

Yalnız

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Sicil No

Sevk İrsaliyesi No
Sürücünün Adı

2810050024
Cinsi

Deterjan

OnbeşmilyonsekizyüzbinTL.

Adı

Fatura No

Sicil No:

:
:
:
:

KEMAN TİCARET, Ahmet Keman
Bakırcılar Kozlu Han No:34 Beyazıt
İSTANBUL
FATİH
2860010016
9
Taşıyanın İmzası
42
Mehmet Sürat 21 AC 387
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EK–4: İrsaliyeli Fatura

85

EK–5: Gider Pusulası

GiDER PUSULASI
KARDESAN LTD.ŞTİ.
TEKSTİL KONFEKSİYON

Seri
Sıra No
Tarih

MERTER, SAKA SOK.NO:75/ 4 İSTANBUL
DIŞ TICARET V.D. 3400013427

İŞİN MAHİYETİ

CİNSİ

ADEDİ

:
:
:

FİYATI

Taşıma

A
1
12/1/02

TUTARI
5.000.000

Toplam
Gelir Vergisi %10
Fon %10

5.000.000

500.000
50.000

Kesintiler Toplamı
Ödenecek Tutar

550.000
4.450.000

Yalnız dört milyon dörtyüz elli bin .............................
TL. nı
.........KARDESAN LTD.STI...............................................'nden
yukarıda belirtilen Mal/iş bedelini aldım.
Adı Soyadı

: Kazım Güçlü

Adresi

: Barbaros Cad. Uzun Sok.

Plaka No

:

No:5 Beşiktaş, İSTANBUL
Kaz?m Güçlü
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EK–6: Perakende Satış Fişi

KEMAN TİCARET
Fener yokuşu No:17 Fındıklı
Tel: 0212 563 45 34
Beşiktaş V.D. 1750027245

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
Tanzim Tarihi:

MÜŞTERİ:

09.01.2002

Seri No

:

B

Sıra No

:

208

Mehmet Koparan

MALIN CİNSİ

BİRİM

DOSYA
FOTOKOPI KAGIDI
KARTUJ

KDV
TOPLAM

10 AD
4 PK
2 AD

% 18

BİRİM FİYAT

2.000.000
4.000.000
30.000.000

TUTARI

20.000.000
16.000.000
60.000.000

96.000.000
17.280.000
113.280.000

87

EK–7: Serbest Meslek Makbuzu

SERBEST MESLEK MAKBUZU
MUZAFFER YETKİN

1
12
26/01/2002

Cilt No
:
Sıra No :
Tarih
:

MÜŞTERİNİN:

Keman Ticaret
Adresi
: Bakırcılar, Kozlu Han Kat 4
Beyazıt, İstanbul
V.D. Hesap No : FATİH V.D. 3400013427

Adı Soyadı

:

YAPILAN HİZMET:
Mali müşavirlik
Brüt Ücret
Gelir Vergisi %20
Fon %10
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
KDV %18
Toplam Tahsilat

100.000.000
20.000.000
2.000.000
22.000.000
78.000.000
18.000.000
96.000.000

Yalnızdoksanaltımilyon TL. dır.

MUZAFFER YETKİN (SMMM)
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EK–8: Müstahsil Makbuzu

MÜSTAHSİL MAKBUZU
Seri No: B
Malı Alanın

SIra No: 37

Adı Soyadı veya Ünvanı : Mehmet Zeki , ZEKİ YAĞLARI
İş Adresi : Yağcılar Sok. NO:51 EMİNÖNÜ
Vergi Dairesi : HOCAPAŞA
Malın Alındığı Tarih :

Hesap No :

5260010018

3 / 9 / 20X1

CİNSİ

MİKTARI

Ayçiçeği

8 Ton

FİYATI
3.000.000

TOPLAM

TUTARI
24.000.000

24.000.000

GELİR VERGİSİ STOPAJI

%4

FON

%10

960.000
96.000

NET TUTAR

1.056.000
22.944.000

BAĞKUR SİGORTA PRİMİ

%1

229.440

NET ÖDENECEK TUTAR

22.714.560

Malın Teslim Tarihi :

3/ 9

/ 20X1

Malı Satanın
Adı Soyadı:
Adresi:

İsmet Çeltik
Çeltikler Köyü No: 85 Tekirdağ
Müstahsil

Alan
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4. DİĞER KURUMLARIN DÜZENLEMELERİ GEREKEN BELGELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, ödünç para verenler, serbest
meslek mensupları, yolcu taşıma şirketleri ve bahis oyunlarını düzenleyen kurumların
düzenledikleri belgeler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bankaların düzenledikleri dekontlar fatura yerine geçer mi? Araştırınız?

2)
Sigorta şirketlerinin fatura yerine düzenledikleri belge nedir? Bilançolarda
nasıl gösterilir? Daha önceki sınıflarda okuduğunuz muhasebe derslerinden hareketle konuyu
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Diğer kurumların
düzenledikleri
belgeler

Söz konusu belgelerin
özelliklerini ayrınytılı bir
şekilde öğrenir.

Metinler, örnekler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Acenteler



Prodüktörler



Dekont



Repo Dekontu



Poliçe



Devlet Tahvili



Hazine Bonosu



Repo



Ters Repo



Repo Dekontu
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Giriş
Bankalar, sigorta şirketleri, serbest meslek sahipleri, yolcu taşıma şirketleri, bahis
oyunları düzenleyen gerçek kişi ve kurumların günlük hayatımızdaki rolleri yadsınamaz. Söz
konusu kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlandığımızda, bizlere birtakım belgeler
düzenlerler. Bu belgeler özellikle tacirler için büyük öneme sahiptir. Çünkü muhasebe
kayıtlarına geçirmek zorundadırlar. Dolayısıyla bu belgelerin ilerideki iş yaşamı
düşünüldüğünde yakından tanınması gerekir.

95

4.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler
Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının dayanağı olan
fatura yerine, aşağıda koşulları açıklanan bir belgeyi düzenlemekle yükümlüdürler. Bankalar,
döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla, müşterileri
adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları tüm hizmetler ve
satış işlemlerine ilişkin olarak, lehlerine tahakkuk edecek tutarları aşağıdaki koşullara uygun
olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgeleyeceklerdir:
Dekontlar en az iki nüsha olarak düzenlenmeli, ikiden fazla nüsha olarak düzenlendiği
takdirde, her birinin kaçıncı nüsha olduğu belirtilmelidir. Düzenlenecek dekontlarda, aşağıda
belirtilen bilgilerin kesinlikle yer alması gerekmektedir;
 Banka ve şube adı
 Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası
 Müşteri adı-soyadı, unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve vergi numarası
 Düzenlenme tarihi,
 Birim kodu seri ve sıra numarası (dekontu düzenleyen her şube ya da birimi
tanıtmak üzere verilecek kod numarası ve dekontu düzenleyen her şube ya da
birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1'den başlamak üzere
düzenleme sırasına göre verilecek birbirini izleyen sıra numarası)
 Satılan mal ya da yapılan hizmetin çeşidi ve tutarı
Fatura yerine geçmek üzere düzenlenen dekontları, fatura düzenlenmesini
gerektirmeyen diğer işlemler (örneğin, bankanın merkez ya da şubeleri arasında gerçekleşen
iç işlemler ya da banka lehine bir bedelin tahakkukunu gerektirmeyen işlemler) için
düzenlenen dekontlardan ayırmak üzere ayrı sıra numaraları kullanılacaktır.
Seri ve sıra numaralarının matbaa baskılı olması zorunlu olmayıp, bu numaralar,
bilgisayar ya da numaratör kullanılarak dekont düzenlendiği sırada kaydedilebilecektir.
Bankalar döviz alım satım işlemlerini T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen
esaslara uygun olarak düzenleyecekleri döviz alım belgeleri ya da döviz satım belgeleri ile
belgelendireceklerdir.
Bankalar, müşterileri adına menkul kıymet borsalarında aracı kurum sıfatıyla
yapacakları alım satımlara ilişkin olarak lehlerine tahakkuk edecek tutarları Sermaye Piyasası
Kurulunca belirlenen esaslar ile VUK’da belirtilen esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri
işlem sonuç formları ya da bu belgede yer alması gereken bilgileri de içermesi kaydıyla
düzenleyecekleri dekontlarla belgelendireceklerdir.
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Dekontların, döviz alım ve satım belgelerinin ve bankalarca aracı kurum sıfatıyla
düzenlenecek işlem sonuç formlarının basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı
matbaalara bastırılması ya da notere tasdik ettirilmesi zorunlu değildir.
Bankalar Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler
itibariyle, fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra numaralarını,
bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek,
dönemin bitimini izleyen ayın son günü çalışma saati bitimine kadar kurumlar vergisi
yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler ya da elden
teslim edeceklerdir(VUK 243 sıra no’lu GT).
Repo ve ters repo işlemlerini, SPK’nin 34’üncü maddesi uyarınca faaliyet izni almış
bankalar ile daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık
etmeye yetkili ve gerekli asgari öz sermaye yükümlülüğünü sağlamış olan aracı kuruluşlar
yapabilmektedir(Seri V, sayı no:57 GT).
Bilindiği üzere repo; sabit getirili herhangi bir menkul kıymetin, belli bir süre sonunda
önceden belirlenmiş koşullarla geri alma taahhüdünde bulunarak satışıdır. Menkul kıymeti
geri satmak üzere alan taraf da ters repo yapmış olmaktadır.
Gerçekte repo işlemleri, çeşitli kişi ve kurumların aşağıda belirtilen amaçları için
yapılmaktadır:
 Bankalar, kısa vadeli fon toplamak amacıyla
 Gerçek kişiler, nakit fazlalıklarını değerlendirmek amacıyla
 Tüzel kişiler, sermaye maliyetini minimize etmek amacıyla
Repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler aşağıdaki gibidir(Seri
V, sayı no:7 GT md:5):
a) Devlet Tahvilleri,
b) Hazine Bonoları,
c) Banka bonoları,
d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen
borçlanma senetleri, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve
kuruluşların kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri
e) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler dâhil olmak üzere menkul kıymetler borsaları ya
da örgütlenmiş diğer piyasalarda işlem gören ya da borsada onaylanmış olan
borçlanma senetleridir.
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Repo ve ters repo işlemlerinde sözleşmenin taraflar arasında yazılı şekilde yapılması
gerekmektedir. Taraflarca iki nüsha halinde hazırlanan ve imzalanan anlaşmanın hükümleri,
anlaşmada belirtilen süre içinde taraflar arasında yapılan işlemlerde uyulacak genel kuralları
oluşturur ve her işlemde ilgili dekont ile birlikte uygulanmaktadır.
Repo ve ters repo işlemlerinde kullanılan dekont’ta; yapılan işlemin özelliği, işlem
yapılan kişi ya da kuruluş, alınan/satılan menkul kıymetin çeşidi(özel sektör menkul
kıymetlerinde ihracatçı kuruluş da belirtilir) gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir(Seri:5,
sayı no:14 GT).
Repo Dekontu: Menkul Kıymetlerin Geri Alma ya da Satma Taahhüdü ile Alım
Satımı hakkındaki (seri:5 sayı no:7) tebliğ ve ile 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu(SPK)'nun 22’nci maddesinin “k” bendi gereğince verilen yetkiye
dayanılarak, repo ve ters repo işlemleri düzenlenmiştir. T.C. Merkez Bankası ile açık piyasa
işlemleri çerçevesinde yapılan işlemler söz konusu tebliğin kapsamı dışında tutulmuştur.
Menkul Kıymete ilişkin olarak da; nominal değer, vadesi, kupür sayısı, faiz oranı,
varsa seri numarası, menkul kıymetin satış/alış fiyatı(birim satış fiyatı da belirtilir), vade,
vadede ödenecek/alınacak miktar ve valör gibi bilgilerinin yer alır (Seri V, sayı no:14 GT).

4.2. Sigorta İşletmeleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler
Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçeleri ile zeyilnameler dâhil tüm ek
belgeler, VUK’na göre düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olup, sigorta
şirketleri bu poliçeler ve ek belgelere konu işlemlere ait tutarlar için ayrıca fatura
düzenlemelerine gerek bulunmamaktadır.
Sigorta
zorunludur:

Poliçelerinin

düzenlenmesinde

aşağıda

belirlenen

esaslara

uyulması

 Sigorta poliçeleri en az iki nüsha olarak düzenlenecek ve ikiden fazla nüsha
düzenlendiği takdirde, her birinin kaçıncı nüsha olduğu belirtilecektir.
 Poliçelerde Sigorta Murakabe Kanunu ve bununla ilgili yönetmelikler ile Türk
Ticaret Kanunu uyarınca bulunması gerekli bilgilere ilave olarak, sigorta şirketinin
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile
poliçe seri ve sıra numarasının da bulunması zorunludur.
 Sigorta poliçelerinin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara
bastırılması ya da notere tasdik ettirilmesi zorunlu değildir.
 Sigorta şirketleri Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere 6'şar aylık
dönemler itibariyle bastırdıkları sigorta poliçelerinin seri ve sıra numaları ile
bunlardan poliçe düzenleme yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin
bilgileri, düzenli olarak, her dönemin bitimini izleyen ayın son günü çalışma saati
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bitimine kadar, kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine
taahhütlü olarak gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.
 Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler
nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ise sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek
"Sigorta Komisyon Gider Belgesi “ne dayanılarak kayıtlara alınacaktır.
 Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu
bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider
belgesine dayanarak hâsılat kaydedeceklerdir.
Komisyon gider belgesi aşağıdaki kurallara göre düzenlenmelidir:
 Sigorta komisyon gider belgeleri, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri
Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalara bastırılacak ya da
notere tasdik ettirilecektir.
 Sigorta komisyon gider belgeleri, işlem bazında ya da en çok bir aylık dönemler
itibariyle tahakkuk edecek komisyonlar için tek belge şeklinde düzenlenebilecektir.
 En az iki örnek olarak düzenlenip bir örneği hizmeti sunan acente ya da prodüktöre
verilecek olan sigorta komisyon gider belgelerinde; sigorta şirketinin unvanı, vergi
dairesi, vergi numarası ile seri ve sıra numarası matbaa baskılı olarak yer alacaktır.
Ayrıca bu belgelere; yapılan hizmetin içeriği, hizmet bedeli, ödeme yapılacak
acente ya da prodüktörün adı-soyadı ve unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasına
ilişkin bilgiler de kaydedilecektir.
Sigorta Muameleleri Kanunu’na göre; çeşitli sigorta branşları hakkında sigortalı olmak
isteyenlere bilgi sağlayan, sigorta sözleşmesinin koşullarını tartışma ve sigorta önerisi
koşullarını hazırlama yetkisine sahip, bu işlemleri bir komisyon karşılığı yapan, her hangi bir
sigorta şirketine doğrudan bağlı olmayan gerçek veya tüzel kişidir(SMK, m. 37).

4.3. Aracı Kuruluşlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca aracılık faaliyetinde bulunacak
kuruluşlar ile bunların faaliyetlerine ve yetkilendirilmelerine ilişkin esaslar hakkında
Yönetmelik'in 48’inci maddesinde aracı kurumların kullanacakları defter ve belgeler
belirlenmiş ve bu kuruluşların kullanmak zorunda oldukları belgelerle ilgili olarak yapılacak
düzenlemelere uymaları gerektiği belirtilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan (V) Seri/6 Numaralı "Aracılık
Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ “de belirtilen aracı kuruluşlar
tarafından düzenlenmesi zorunlu “işlem sonuç formları” VUK’nu uyarınca düzenlenmesi
zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır.
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İşlem sonuç formlarında düzenlenmesinde aşağıda belirtilen kurallara uyulması
gerekmektedir:
1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca menkul kıymet alım-satımlarına aracılık
faaliyetinde bulunan kurumlar, menkul kıymet alım-satım ve aracılık işlemlerini, işlem sonuç
formlarını düzenlemek suretiyle belgelendireceklerdir. Aktiflerinde bulunan menkul
kıymetleri aracı kurumlar vasıtasıyla satan gerçek usulde gelir ve kurumlar vergisine tabi
mükellefler, bu satışları için ayrıca fatura ya da diğer herhangi bir belge düzenlemek zorunda
olmayacak, bu satışlarını aracı kurumlar tarafından kendilerine verilecek olan belgelerle
belgelendireceklerdir. Ancak bu mükelleflerin doğrudan alıcıya yapacakları menkul kıymet
satışları için Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemek ve
vermek zorunda olacakları tabiidir.
2) Aracı kurumlar işlem sonuç formlarını, en az iki örnek olarak düzenleyecekler ve
bir örneğini müşteriye vereceklerdir. Formun ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi halinde
her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.
3) Düzenlenecek işlem sonuç formları aşağıda belirtilen bilgileri kapsamalıdır:
 Aracı kuruluşun unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası, şube kodu
 Alıcı ya da satıcının adı-soyadı ve/veya unvanı ya da aracı kuruluş tarafından
verilen müşteri hesap numarası (Aracı kuruluşlar, işlem sonuç formunda kayıtlı hesap
numarası sahibi müşteriye ait kimlik bilgilerini talep halinde, Maliye Bakanlığına ve
vergi inceleme yetkisine sahip olanlara iletmek zorundadırlar)
 Alım-satıma konu olan menkul kıymetin nevi, ihraç eden kuruluşun adı, birim
fiyatı ve adedi
 Alım-satım talebinin karşılanma şekli (menkul kıymet borsası ya da aracı
kuruluş portföyü)
 İşlem tarihi
 Belgeyi düzenleyen aracı kurum yetkilisinin isim ve imzası
 Birim kodu, seri ve sıra numarası(işlem sonuç formunu düzenleyen her
müstakil şube ya da birimi tanıtmak üzere verilecek kod numarası ve işlem sonuç
formunu düzenleyen her şube ya da birim itibariyle her hesap dönemi başından
itibaren 1'den başlamak üzere düzenlenme sırasına göre verilecek birbirini izleyen sıra
numarası).
4) İşlem sonuç formlarının basımı için önceden izni alınması; anlaşmalı matbaalara
bastırılması ya da notere tasdik ettirilmesi zorunlu değildir
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Aracı kurumlar Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere, her yıl 6'şar aylık
dönemler itibariyle düzenledikleri işlem sonuç formlarının seri ve sıra numaralarını, bunları
düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste oluşturacaklardır. Daha
sonra bu listeyi, dönemin bitimini izleyen ayın son günü çalışma saati bitimine kadar,
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak
gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir

4.4. Ödünç Para Verenlerin Düzenledikleri Belgeler
Hazine Müsteşarlığınca 21.12.1994 tarih ve 22148 sayılı Resmi Gazete ‘de
yayımlanarak yürürlüğe giren "İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” in 8’inci
maddesinde sözü edilen yönetmelik hükümleri uyarınca ikrazatçılık faaliyetinde bulunanların
bu işlemleri için düzenlemek zorunda oldukları “Ödünç Sözleşmeleri” nin birbirini izleyen
seri numarası taşıyacağı ve Maliye Bakanlığınca kabul edilen matbaalarda bastırılacağı
belirtilmiştir.
Ödünç para verenlerin(ikrazatçıların) borç verdikleri gerçek ve tüzel kişilerle
yapacakları Ödünç Sözleşmeleri, VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına
alınmıştır(VUK 243 sıra no’lu GT).
Söz konusu sözleşmelerde aşağıda belirtilen kurallara uyulması zorunludur:
 Ödünç para verme faaliyetinde bulunacak olanlar, yapacakları ödünç
sözleşmelerini VUK belirtilen hükümlere uygun olarak anlaşmalı matbaalara
bastıracaklardır.
 Ödünç sözleşmelerinde yukarıda sözü edilen, 8’inci madde hükümlerine ek olarak;
ödünç verenin adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası matbaa baskılı olarak
yer alacaktır.
 Ödünç alanın gerçek usulde gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olması halinde
adresi, vergi dairesi ve hesap numarası da sözleşmeye kaydedilecektir.
 Ödünç para verenler, verdikleri para karşılığında, lehlerine tahakkuk edecek faiz,
masraf, gecikme faizi ve diğer meblağlar için ayrıca fatura düzenlemek
zorundadırlar.

4.5. Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek sahip ya da sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü
tahsilâtları için düzenlediği belgeye “Serbest Meslek Makbuzu” denir. İki nüsha olarak
düzenlenir. Bir nüsha müşteriye verilir. Müşteri bu makbuzu istemek ve almak zorundadır.
Serbest Meslek Makbuzunda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:
 Makbuzu verenin soyadı, adı ya da unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
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 Paranın alındığı tarih
 Alınan paranı miktarı
 Müşterinin soyadı, adı ya da unvanı, adresi
Makbuz, serbest meslek sahibi tarafından paranın alındığı anda düzenlenir ve
imzalanır. Makbuzlar noter tasdikli ya da anlaşmalı matbaalara bastırılmış olmalı, seri ve sıra
numaraları da birbirini izlemelidir.

4.6. Ücret Bordrosu ve Bordro Yerine Geçen Belgeler
Ücret, bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde
tanımlanmıştır(GVK md:61).
Ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı(Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı ya da diğer isimler altında ödenmiş
olması ya da bir ortaklık ilişkisi özelliğinde olmaması koşulu ile kazancın belli bir yüzdesi
şeklinde tanımlanmış bulunması onun içeriğini değiştirmemektedir.
GVK’na göre aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılmaktadır:
 Emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları;
 Evvelce yapılmış ya da gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve
ayınlarla(nesne) sağlanan diğer menfaatler;
 Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına ya da idari kararlara göre kurulan daimi ya da geçici bütün
komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu
sıfatları dolayısıyla ödenen ya da sağlanan para, ayın ve menfaatler;
 Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu
sıfatları dolayısıyla ödenen ya da sağlanan para, ayın ve menfaatler;
 Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü
yarışma jürisi üyelerine ödenen ya da sağlanan para, ayın ve menfaatler;
 Sporculara transfer ücreti ya da sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan
menfaatler.
Diğer ücret alanlar; kazançları basit usulde belirlenen ticaret yapanların yanında
çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat işletmelerinin ücretle çalıştırdığı
inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, gerçek ücretlerinin
belirlenmesine olanak bulunmaması nedeniyle ve Danıştay’ın olumlu görüşüyle, Maliye
Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlardır(GVK md.64)
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İşverenler her ay ödedikleri ücretler için “Ücret Bordrosu” tutmak zorundadırlar.
GVK’ nuna göre; vergiden muaf olan ücretlerle, diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet
erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.
İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için düzenlenen ve ücretlerin dökümünü
ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.
Ücret bordrolarında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
 Hizmet sahibinin soyadı, adı; ücretin alındığına ilişkin imzası ya da mührü
(Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna
imza ya da mühür konulması zorunlu değildir)
 Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
 Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat ya da parça başı ücreti)
 Çalışma süresi ya da ücretin ilgili olduğu süre;
 Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı
Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın
yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, kurumun sahibi ya da müdürü ile bordroyu
tanzim eden memur tarafından imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını, yukarıdaki kurallara
uymak koşulu ile diledikleri şekilde tanzim edebilirler(VUK md. 238).
Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı kanuna
tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesikalar ücret bordrosu yerine
geçer(VUK md. 239)

4.7. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri
Uluslararası tarifeli hava yolu taşımacılığı yapan IATA (International Air Transport
Association-Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği) üyesi hava yolu şirketleri, IATA
standartlarına göre fatura yerine geçen yolcu taşıma biletleri düzenleyebilmektedirler.
Elektronik ortamda düzenlenecek biletlerde, aşağıdaki yer alan bilgilerin bulunması
zorunludur:
 Düzenleyenin adı-soyadı ya da unvanı,
 Adresi,
 Bağlı olduğu vergi dairesi,
 Vergi kimlik numarası,
 Yolcunun adı-soyadı,
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 Varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
 T.C. Kimlik numarası,
 Düzenlenme tarihi,
 Seri ve sıra numarası (seri no olarak bileti düzenleyen her bağımsız şube ya da
acentenin harf ya da rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da
havayolu şirketinin IATA’ da kayıtlı kod numarası ile başlayan toplam 13 haneli
bilet numarası)
 Yapılan hizmetin çeşidi ve tutarı bulunmalıdır.
Havayolu şirketleri yukarıdaki bilgileri içerir basılı kâğıt, kaşe ya da damga kullanmak
zorundadırlar. Acenteler de kaşe basmak ve imza atmak suretiyle bilet düzenleyebileceklerdir.
Seri ve sıra numaralarının matbaa baskılı olması zorunlu olmayıp, bu numaralar
bilgisayar kullanılarak biletin düzenlenmesi esnasında kaydedilebilmektedir. Ayrıca biletler
bir örnek düzenlenmeli ve bilet bilgileri elektronik ortamda saklanmalıdır.
IATA üyesi olup hava yolu taşımacılığı yapanlar, elektronik ortamda bilet
düzenleyebilecekleri gibi, IATA kurallarına göre düzenleyecekleri yolcu biletlerini de
kullanabilmektedirler. Bu biletler ise en az iki nüsha olarak düzenlenebilecek ve ikinci
nüshaları kesinlikle saklanacaktır(VUK 334 sıra no’lu GT).
Düzenlenecek yolcu biletlerinin, anlaşmalı matbaalara bastırılması ya da notere tasdik
ettirilmesi zorunlu değildir.
Acenteleri de dâhil olmak üzere aylık dönemler itibariyle ve fatura yerine geçmek
üzere düzenledikleri yolcu biletlerinin, seri ve sıra numaraları ile yurtiçi ve yurtdışı hâsılat
miktarlarını içeren bilgiler sonradan değiştirilemez ve silinemez.
Bu bilgilerin daha sonra dışarıdan müdahale edilemez biçimde ve manyetik ortamda
(aylık dönemin bitimini izleyen ayın son günü çalışma saati bitimine kadar) Maliye
Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

4.8. Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgeleri
Daha önce kendilerine kıymetli maden alım-satım yapma yetkisi verilen yetkili
işletmelere; 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında "Kıymetli
Maden Alım Belgesi", satımında da "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu
getirilmiştir(Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar ve 2006–32/32 no’lu
tebliğ). Söz konusu belgeler daha sonra VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler
kapsamına alınmıştır(VUK 226 ve 379 sıra no’lu Genel Tebliğler).
Kıymetli Maden Alım-Satım belgelerinde aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunludur:
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 Düzenlenme tarihi
 Birbirini izleyen seri ve sıra numarası
 Belgeyi düzenleyen yetkili işletmenin iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi
kimlik numarası
 Kıymetli maden alan-satan kişinin ya da kuruluşun adı-soyadı ya da unvanı, vergi
kimlik numarası
 Kıymetli madenin çeşidi, fiyatı, miktarı
 KDV hariç tutarı, KDV matrahı, hesaplanan KDV ve KDV dâhil tutarı
Söz konusu belgeler en az iki nüsha olmak üzere düzenlenecek, aslı kıymetli maden
alan ya da satana verilecektir. Belgelerin nüshalarının ikiden fazla olması durumunda her
birinin kaçıncı olduğu kesinlikle üzerlerinde belirtilecektir.
Diğer taraftan, kendilerine kıymetli maden alım-satım yapma yetkisi verilen
kuruluşlara; faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak
amacıyla, döviz alım-satım ve kıymetli maden alım-satım belgelerini tek bir belge olarak
düzenlemeleri olanağı da sağlanmıştır. İlgili kuruluşlar, söz konusu belgeleri 01.09.2008
tarihinden başlayarak, isterlerse ayrı olarak da düzenleyebilmektedirler(VUK 385 sıra no’lu
GT).

4.9. Bahis Oyunları İçin Düzenlenen Belgeler
Milli Piyango İdaresince oynatılan şans oyunlarında, Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı’nca oynatılan sabit olasılıklı ve ortaklaşa oynanan bahis oyunlarında ve Türkiye
Jokey Kulübü tarafından oynatılan ortaklaşa oynanan bahis oyunlarında kullanılacak belge
düzeni çeşitli kanunlarda ve ilgili tebliğlerde belirtilmiştir.

4.9.1. Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen şans oyunları, karşılığı nakit
olmak üzere oynatılan milli piyango, hemen kazan vb. oyunlar ile sayısal oyunları (sayısal
loto, şans topu, on numara) kapsamaktadır. Bunlardan milli piyango, hemen kazan ve benzeri
oyunlara ait biletlerin isteklilere satışı, bu idarenin satış merkezleri ya da bayileri tarafından
yapılmakta, sayısal oyunlar ise bayiler aracılığıyla oynatılmaktadır.
Milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler aracılığıyla
satışında, bayilerin ya da başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için Milli Piyango İdaresi
ya da başbayiler tarafından "Bilet Satış Bordrosu" düzenlenmektedir.
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Sayısal oyunlar karşılığında ödenecek komisyon bedellerine ilişkin olarak Milli
Piyango İdaresince "Sayısal Oyun Raporu" düzenlenmesi ve bayilerin, elde edecekleri
komisyonlara ilişkin hâsılat kayıtlarını bu belgelere dayanarak yapmaları uygun görülmüştür.
Bilet satış bordrosunun ve sayısal oyun raporunun, faturada bulunması zorunlu en az
bilgileri taşıması ve en çok yedi günlük süre içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu
belgelerin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması ya da noterlere
tasdik ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Diğer taraftan bayilerin, elde edecekleri komisyonlara ilişkin hâsılat kayıtlarını
yukarıda belirtilen belgelere dayandıracak olmaları nedeniyle, sayısal oyunların oynatılması
ya da milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin satışı sırasında istekliye
herhangi bir belge düzenleyip vermelerine de gerek bulunmamaktadır(VUK 375 sıra no’lu
GT).

4.9.2. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca Oynatılan Sabit
Olasılıklı ve Ortaklaşa Oynatılan Şans Oyunları
Ülkemizde futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis
oyunlarını düzenlemek, düzenletmek ve yönetmek yetki ve görevi Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlük söz konusu yetki ve görevini Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı(STTB) aracılığı ile kullanmaktadır.
Söz konusu oyunlar STTB’nın sözleşme ile bayilik ruhsatı verdiği sabit sanal ortam
bayileri ve gezici bayiler aracılığı ile oynatılmaktadır. Bu çerçevede gezici bayilik
faaliyetlerini yürütme yetkisi de özel hukuk tüzel kişisi olan bir Başbayie verilmiş, Başbayi
tarafından oluşturulan “gezici alt bayiler” aracılığı ile sabit olasılıklı bahis oyunları
oynatılmaktadır. Oynatılan oyunlara ilişkin bilgiler ise “Merkezi Bahis Sistemi’nde
toplanmakta ve depolanmaktadır(5738 sayılı Kanun).
Sabit ve sanal bayiler ile gezici alt bayiler yaptıkları satış karşılığında, bağlı oldukları
kamu ya da tüzel kurumlardan komisyon ve ödeme primi alabilmeleri için VUK’na göre
fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Bahis oyunları oynayan kişilere ise ayrıca bir belge
verme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

4.9.3.Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Ortaklaşa Oynatılan Şans
Oyunları
Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında
düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından ortaklaşa bahis kabul etmeye Tarım
ve Köy işleri Bakanlığı yetkilidir(6132 sayılı Kanun). Bakanlık tarafından Türkiye Jokey
Kulübüne verdiği yetki süresi hali hazırda 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
Türkiye Jokey Kulübü müşterek bahis faaliyetlerini sabit ve sanal bayileri aracılığıyla
yürütmektedir. Söz konusu oyunların Türkiye Jokey Kulübünün sabit ve sanal bayileri
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aracılığıyla bilet karşılığı oynatılması sonucunda bayilerin bu Kulüpten alacakları komisyon
ve ödeme primleri için, VUK hükümlerine göre, bayiler tarafından fatura düzenlenmesi
gerekmektedir. Türkiye Jokey Kulübü, başbayi ve bayiler (Gezici alt bayiler ve sanal bayiler
dâhil) tarafından oynatılan oyunlar karşılığında, bahis oynayan kişiye, VUK uyarınca ayrıca
bir belge verme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

4.10. Diğer Belgeler
Taşıma işletmeleri, otel, motel, pansiyon gibi konaklama işletmeleri ile kazançları
basit usule göre belirlenenler aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.
Ambar Tesellüm Fişi: Maliye Bakanlığı, nakliyat ambarlarında malın ambara girişi
ile sevki arasında zaman farkının bulunduğu ve birden fazla kişinin mallarının tek bir taşıtta
taşımasının söz konusu olduğu durumlarda, nakliyat ambarlarının, malın ambara girişi
sırasında taşıma irsaliyesinden önce bir “ambar tesellüm fişi” düzenlemelerini zorunlu
tutmaktadır.
Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için
aşağıdaki bilgileri içeren birbirini izleyen seri ve sıra numaralı, üç nüsha ambar tesellüm fişi
düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlenmesi halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir
nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında
saklanır. Fişin taşıttıranda kalan nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.
Ambar tesellüm fişinde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
 Makbuzu düzenleyen taşıma ambarının, adı, soyadı varsa ticaret unvanı, adresi,
vergi dairesi ve hesap numarası
 Malı taşıyanın adı, soyadı, varsa ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap
numarası
 Malın ambara giriş tarihi
 Malın çeşidi ve miktarı
 Malın nereye ve kime gönderildiği (alıcının adı ve adresi)
 Alınan taşıma ücreti
 Makbuzun düzenlenme tarihi
 Malı taşıyan tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin birbirini izleyen seri ve sıra
numarası
Ambar tesellüm fişiyle ambara teslim edilen mallardan, birden fazla kişiye ait
olanların tek bir taşıt ya da birden fazla taşıtta taşınması suretiyle ambarlardan çıkışı
sırasında; malların taşınan şahısların ve alıcılarının ad ve soyadları ayrı sütunlarda gösterilen
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ve taşıma irsaliyesinde bulunması zorunlu olan diğer bilgileri de içeren liste şeklinde
düzenlenecek bir taşıma irsaliyesi kullanılacaktır. Ayrıca, liste şeklinde düzenlenecek taşıma
irsaliyesine, tesellüm fişlerinin bir örneği ile malı taşıyan tarafından düzenlenen sevk
irsaliyesinin de eklenmesi zorunludur.
Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması halinde ise,
ambar tesellüm fişi olmadan, sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşıyan ya da malı taşıttıran
tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir(VUK md. 240).
Ambar tesellüm fişlerinde; yukarıda sayılan zorunlu bilgiler yanında ayrıca, tesellüm
fişinin birbirini izleyen seri ve sıra numarası, müşterinin, komisyoncunun ya da aracının adı,
soyadı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasına ilişkin bilgiler de
bulunacaktır.
Diğer taraftan, gerek ambar tesellüm fişleri anlaşmalı matbaalara 10x20 cm. ya da
22x9 cm., taşıma irsaliyesi ise 28x45 cm. ya da 28x20 cm. ebadında bastırılarak ya da noter
tasdikli olarak kullanılabilmektedir(VUK 159 ve 164 sıra no’lu Genel Tebliğler).
Yolcu listeleri: Şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında VUK 233'üncü madde
gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye zorunlu olan işletmeler(T.C. Devlet Demiryolları
hariç); taşıtların her seferi için birbirini izleyen seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini plânlı
şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler. Bu listenin bir nüshasını sefer sonuna
kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu
ya da acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri üç nüsha olarak düzenlenir ve bir
nüshası bu kimseler tarafından saklanır(VUK 206 sıra no’lu GT).
Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler yer alır:
 Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı ya da unvanı ile adresi
 Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi vergi dairesi ve hesap
numarası
 Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati
 Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hâsılat tutarı
Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri odaları,
bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak birbirini izleyen seri ve sıra numaralı günlük
müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar. Listelerin anlaşmalı matbaalara
bastırılması ya da asıl nüshanın noter tasdikli olması gerekmektedir.
Müşteri listelerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
 Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi,
 Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,
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 Düzenleme tarihi.
Adisyon: Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek
amacıyla düzenlenen bir belgedir. Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan
işletmeler adisyon düzenlemek zorundadırlar. Söz konusu işletmeler aşağıdaki gibi
gruplandırılmaktadır:
Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan ya da Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca bilanço ya da işletme hesabı esasına göre defter
tutulan ve alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar,
gazinolar, meyhaneler ve lokantalar gibi işletmeler
Kurumlar ya da gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından işletilen
şehirlerarası karayolları üzerinde hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, kulüp
vb. işletmeler
Alkollü içki servisi yapılmamakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi olan
çeşitli kurumlar tarafından çalıştırılan ya da Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca bilanço usulüne göre defter tutulan lokanta, kafeterya, pastane, gazino
gibi işletmeler
Adisyon düzenlemek zorunda bulunan yukarıda sayılan hizmet işletmelerinde, masada
servis yapılmasının yanı sıra, ayrıca, self servisin ve paket halinde satışların bulunması
durumunda, adisyon yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılacaktır.
Self servis, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendi kendisine servis
yapması ve masaya oturmadan önce fatura ya da perakende satış fişini alması şeklinde
işlemektedir. Self servis olarak işletilen lokanta, kafeterya gibi sadece çay, kahve ve meşrubat
satılan kahvehane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerleri işletenler, bilanço ya da işletme
hesabı esasına göre deftere tabi olsalar ya da kurumlar tarafından işletilseler bile adisyon
düzenlemeyeceklerdir.
Diğer taraftan, VUK hükümleri uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve
alkollü içki servisi yapılmayan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi hizmet işletmelerinin
adisyon düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak alkollü bira servisi yapılan ve
burada belirtilen hizmet işletmeleri, içkili hizmet veren işletmeler olarak kabul edilecektir ve
adisyon düzenleyeceklerdir.
Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir
ölçü aranılmayacak, işletmeler gereksinimlerine göre ölçüleri belirleyebileceklerdir.
Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin masasında, daha
sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır.
Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye sunulacak ve daha önce
düzenlenecek adisyona dayanılarak hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi
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beklenilmeksizin hemen fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen durumlarda da perakende satış
fişi düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecektir.
Adisyonlarda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:


Hizmet verenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
(sicil numarası);



Hizmetin ve malın çeşidi, miktarı;



Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;



Adisyonun basıldığı matbaaya ilişkin bilgiler

Adisyonlar, en az iki nüsha olarak düzenlenecektir. İlk örneği fatura ya da perakende
satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır.
Adisyonlar en az yukarıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde Defterdarlıklarca
anlaşma yapılmış matbaalarda ilgili mevzuat esaslarına göre bastırılacaktır. Anlaşmalı
matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri masasına ya da adisyon
masasına bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır(VUK 185, 200, 298 ve 299
sıra no’lu Genel Tebliğler).
Reçeteler: Hekimin imzasını taşıyan ve hekime hukuksal sorumluluk yükleyen resmi
bir belge özelliğindedir. Ülkemizde reçete yazma yetkisi yalnızca hekimlere ve diş
hekimlerine verilmiştir.
Reçeteyle ilgili yaşanabilecek sorunlar, hekimin savsaklaması ve kusuru olarak
değerlendirilmektedir. Reçetenin muhatabı eczacıdır. Reçetenin yapılmasındaki hatalardan
kısmen eczacı da sorumludur.
Maliye Bakanlığı; özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi ya da
buralarda çalışan hekimlerce (diş hekimi dâhil) özel muayenehane ve tedaviler için
düzenlenecek reçeteleri VUK’na göre düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına almıştır.
Reçetelerde aşağıda sıralanan bilgilerin yer alması zorunludur:
 Hekimin adı ve soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
 Hastanın adı ve soyadı
 Reçetenin düzenlenme tarihi
 Reçetenin düzenlendiği yerin adresi(özel muayenehane, özel poliklinik ya da
hastane ise adresleri)
01 Ağustos 2004 tarihinden başlayarak hekimler tarafından düzenlenecek reçetelerde,
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 72’nci maddesine
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göre tutulan protokol defterindeki protokol numarasının da yazılması zorunlu hale
getirilmiştir. Reçete üzerinde protokol numarasının yer almaması halinde reçete hiç
düzenlenmemiş sayılacaktır(VUK 336 sıra no’lu GT).
Reçetelerin en az üç nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur. Reçetenin düzenlenmiş
olması serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi gereğini ortadan kaldırmamaktadır.
Düzenlenen reçetelerin iki nüshası, serbest meslek makbuzu ile birlikte müşteriye
verilecek ve bu nüshalardan birisi saklanmak üzere eczanede alıkonacak ve üçüncü nüsha ise
reçeteyi düzenleyende kalacaktır. Ayrıca reçetenin sağ üst köşesine kolaylıkla okunabilecek
şekilde “Hastaya verilen reçetenin iki örneği eczaneye götürülecektir” cümlesi yazdırılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastane, poliklinik, sağlık ocakları gibi yerlerde ya
da kamu kurum ve kuruluşlarının işyerlerinde kendi personeli için yürütülen sağlık
hizmetlerinde kullanılan resmi antetli hekim reçeteleri ile dağıtım ve denetimi Sağlık
Bakanlığı’nca yapılan renkli reçeteler bu kapsama girmemektedir.
Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi ya da buralarda çalışan
hekimlerce düzenlenen reçeteler, sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırılarak
kullanılacaktır. Reçetelerde belirli bir ölçü aranılmayacaktır(VUK 191 sıra no’lu GT).
Standart Yapı Ruhsatı: Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve VUK
210 sıra no’lu GT ile belediyelere “Yapı Ruhsatı” belgesi düzenleme zorunluluğu
getirilmiştir. İnşaat yapmak üzere, belediyelere başvuran yapı sahiplerine bu belge verilmekte,
dolayısıyla bu ruhsat alınmadan inşaata başlanılamamaktadır.
Yapı ruhsatları, biri asıl, üç nüsha olarak düzenlenecektir. Ruhsatının aslı ilgili
belediye tarafından yapı sahibine verilirken, bir nüshası belediyede kalacak, son nüshası ise
Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilecektir.
Belediyelerce verilen yapı ruhsatı belgelerinde; yapı maliyetinin hesaplanmasında o
yıl için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca ilan edilen "yapı birim maliyetleri" esas alınacaktır.
Ruhsatlara yazılacak yapı maliyetinin Bayındırlık Bakanlığı’nın yapı birim
maliyetlerinden daha düşük bir değerle hesaplanması, eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi
verilmesi halinde; yapı sahibi ya da yapı müteahhidi ile birlikte yapı ruhsatını onaylayan
belediye yetkilileri de Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca sorumlu olacaklardır(VUK 210
sıra no’lu GT).

4.10. Yasal Defter ve Belgelerin Korunması, Sunumu ve Diğer
Yükümlülükler
VUK’na göre yasal defterleri tutmak zorunda olan yükümlüler; aşağıda sıralanan
defter ve belgeleri içinde bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle
saklamak zorundadırlar(VUK md. 253):
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 Yasal defterleri
 Alış ve satış faturaları
 Sevk irsaliyeleri
 Fatura yerine geçen perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş
ve yolcu taşıma biletleri, gider pusulası ve müstahsil makbuzları
 Serbest meslek makbuzları
 Ücret bordrosu ve bordro yerine geçen belgeleri
 Taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listeleri
 Yazdıkları ve aldıkları mektup, telgraf ve hesap özetlerini, gönderilen ve gelen
muhasebe evrakı
 Sözleşme, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki belgeler ile
ihbarname, karar örnekleri, mahkeme makbuzları gibi vergi evrakı
İçinde bulunulan yıldan kastedilen, düzenleme tarihi değil, vergi ile ilişkilendirildiği
yıldır. Örneğin yıllara sâri inşaat ve onarım işinde vergiyi doğuran olay işin bittiği yılda
doğmakta ve zamanaşımı da izleyen yıldan başlamaktadır. Buna göre 2007 yılı içinde
başlayan bir inşaat işi 2011 yılı içinde tamamlanırsa, saklama süresi 2012 yılında başlayıp
31.12.2016 tarihine sona erecektir.
VUK’na göre defter tutmak zorunda olmayanlar da, almakla yükümlü oldukları fatura,
gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile düzenlenme tarihlerini izleyen takvim
yılından başlayarak beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar(VUK Md. 254).
Yukarıda sayılan defter ve belgeleri saklamak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler,
aynı zamanda, iletmek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik
teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve şifreleri saklama süresi içerisinde yetkili
makam ve memurların isteği üzerine inceleme için sunmak zorundadırlar.
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Uygulamalar
1) (B) Otobüs işletmesi Ankara-İstanbul arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı
yapmaktadır. Yolcu taşıma işini kendi otobüsleri yanı sıra kendi adı altında bağımsız olarak
çalışan (C) ve (D) otobüs işletmelerine yaptırmaktadır. Bu durumda (B), (C) ve (D)
işletmelerinin düzenleyecekleri belgeler neler olur?
Çözüm:
Buna göre, örnekte belirtilen (B) otobüs işletmesi, kendi adına bastırmış olduğu yolcu
taşıma biletlerini satarak, (C) otobüs işletmesine yolcu bulmakta ve söz konusu faaliyeti
dolayısıyla komisyoncu olmaktadır. (C) ve (D) otobüs işletmeleri de asıl işi yapan durumunda
bulunmaktadır. Bu durumda, (B) otobüs işletmesi (C) ve (D) otobüs işletmelerine yaptırdığı
yolcu taşıma işi için komisyoncu ya da aracı olmakla birlikte kendi adına bastırdığı yolcu
taşıma bileti ve yolcu listesi düzenleyecektir. (C) ve (D) otobüs işletmeleri ise, (B) işletmesine
yaptıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenleyecekler ve başka bir belge
düzenlemeyeceklerdir. Ancak, beraberlerinde (B) işletmesince düzenlenmiş yolcu listesi
bulunduracakları tabiidir. Otobüsün seyri sırasında yolda yolcu alınması halinde ise (C) ve
(D) kendi adlarına bastırmış oldukları yolcu taşıma biletini kullanacaklardır.
2) (A) otobüs işletmesi, (C) otobüs işletmesinin yazıhanesini kiralayarak biletlerini
söz konusu yazıhanede de sattırmakta ve (C) işletmesine yazıhaneden dolayı kira parası
ödemektedir Bu durumda, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerinin basımı ve kullanılması
ile ilgili düzenlenecek belgeler nelerdir?
Çözüm:

(C) otobüs işletmesi kendi yazıhanesinde, (A) otobüs işletmesi adına satacağı
yolcu taşıma biletlerini kendi adına bastıramayacak, biletler (A) işletmesi tarafından
bastırılacak ve (C)'ye gönderilecektir.

(C) otobüs işletmesi, sattığı biletler için (A) işletmesinden yazıhane kirası
olarak aldığı para karşılığında, fatura düzenleyecektir.


Yolcu listeleri (A) otobüs işletmesi tarafından düzenlenecektir.
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Uygulama Soruları
1)

Dekont, poliçe ve yolcu biletlerinin ortak özelliği nedir? Yorumlayınız

2)

Bahis oyunlarında kullanılan belgelerin ortak özelliklerini saptayınız.

3)
tartışınız.

Soru 1 ve iki de verilen belgelerin, muhasebe kayıtlarındaki yerini ve önemini
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, ödünç para verenler, serbest
meslek mensupları, yolcu taşıma şirketleri ve bahis oyunlarını düzenleyen kurumların
düzenledikleri belgeler interaktif materyallerle ayrıntılı bir şekilde öğrenilmiştir
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Bankaların diğer ticaret işletmelerinden ayrı bir Tek Düzen Hesap Planı vardır.

b)

Dekont fatura yerine geçen bir belgedir.

c)

Dekontlar iki ya da daha fazla nüsha olarak düzenlenebilir.

d)

Sigorta işletmeleri fatura yerine poliçe düzenlerler.

e)

Bankalar lehlerine tahakkuk edecek tutarları faturayla belgelerler

2)

Bankaların fatura yerine düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Poliçe

b)

Dekont

c)

Serbest Meslek Makbuzu.

d)

Reçete

e)

Menkul Kıymet

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Aracı kurumlar SPK’na tabidir.

b)

Serbest Meslek Makbuzu üç nüsha olarak düzenlenir.

c)

Bankalar uzun vadeli fon toplamak amacıyla repo işlemi yaparlar.

d)

Hazine bonoları üzerinden repo işlemi yapılamaz.

e)

Sigorta poliçeleri notere tasdik ettirilmek zorundadır.

4)

Sigorta şirketlerinin fatura yerine düzenledikleri belge nedir?

a)

Reçete

b)

Dekont

c)

Serbest Meslek Makbuzu.

d)

Poliçe

e)

Menkul Kıymet
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5)

VUK’na göre yasal defter ve belgeler kaç yıl saklanmak zorundadır?

a)

1

b)

3

c)

5

d)

8

e)

10

6)
Türkiye sınırları içinde at yarışları düzenlemeye ve ortaklaşa bahis kabul
etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

Birden fazla kişinin mallarının tek bir taşıtta taşınmasının söz konusu olduğu
durumlarda Ambar Tesellüm Fişi düzenlenmesine gerek yoktur.

7)

a)

Doğru

b)

Yanlış

8)

Tüzel kişiler sermaye maliyetini artırmak için repo işlemi yaparlar.

a)

Doğru

b)

Yanlış

9)

Hisse senetleri üzerinden ters repo işlemi yapılabilir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

10)
Ücret bordroları ve bordro yerine VUK’na göre yasal süreler içinde saklanmak
zorunda değildir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1) e , 2) b , 3) a , 4) d , 5) c , 6) b , 7) a , 8) b , 9) a , 10)b
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EK–1: Döviz Alım/Satım Belgesi
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EK–2: Dekont Belgesi

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
233 ÇAĞLAYAN ŞUBESİ/İSTANBUL

İstanbul, 18.01.2002
Dekont No: 29314

DEKONT
Sayın: KEMAN TİCARET Ahmet Keman
Hesap No: 6611537-5
İ Z A H A T

TL.

15.01.2002 tarihlİ 0389441 nolu çekle hesabınızdan çekilen

YalnızaltmışmilyonTL.

60 000 000

60 000 000

Yukarıdaki işleme ait meblağ hesabınıza borç geçmiştir.
Saygılarımızla
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EK–3: Sigorta Poliçesi
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EK–4: İşlem Sonuç Formu Belgesi

ARACI KURULUŞ UNVANI

İŞLEM SONUÇ FORMU

Müşteri Adı:
Müşteri No:
Menkul Kıymetin
Cinsi ve Adı:

Açıklama

İMKB’de

Portföyden

Alış/Satış

Alış/Satış

Adet

Fiyat

Komisyon

Tutar

BSMV

Satın alınan menkul kıymetler emanete alınmış, bedeli hesabınıza borç kaydedilmiştir.

Satılan menkul kıymetler emanetten çıkarılmış, bedeli hesabınıza alacak kaydedilmiştir.
Verilen diğer hizmetler

Aracı Kuruluş Yetkilileri
İsim, imza
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EK–5: Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgesi

İl Kodu:

Seri No :

Sıra No :

Tarih:
Yetkili Müessesenin
Unvanı

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No.

:
Kıymetli Madeni Satan Kişinin/Kuruluşun

Adı-Soyadı, Unvanı

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No.

:
Alınan Kıymetli Madenin

Cinsi

:

Fiyatı (YTL)

:

Miktarı

:

Tutarı (YTL)

:

KDV

:

Belgeyi Basan Matbaa İşletmecisinin: Adı-Soyadı Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi, Vergi
Kimlik No, Basım Yılı, Anlaşma Tarihi
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EK–6: Ambar Tesellüm Fişi
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EK–7: Günlük Müşteri Listeleri
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EK–9: Adisyon
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EK–10: Reçete
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EK–11: Standart Yapı Ruhsatı
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5. GELİR VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; GV’nin konusu, genel esasları, mükellefiyeti, indirimler, muafiyet ve istisnalar,
GV’nin hesaplanması, GV tarifesi, beyanı, beyan şekilleri, GV kesintisi yapmakla yükümlü
olan kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.
.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ne tür kazançlar gelir sayılır ve vergiye tabi olabilir? Tartışınız.

2)
Geliriniz vergiye tabi ise hangi yolla bildirilir? Gerçek kişiler ve kurumlar için
izlenecek yol aynı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tüm yönleriyle Gelir
Vergisi, beyan şekilleri ve
GV kesintisi yapmaya
yetkili kurum ve kuruluşlar

GV’nin konusu, genel esasları,
mükellefiyeti,
indirimler,
muafiyet ve istisnalar, GV’nin
hesaplanması, beyan şekilleri,
GV
kesintisi
yapmakla
yükümlü olan kurum ve
kuruluşlar.

GV
Kanunu
çerçevesinde
çözümlü
problemler,
alıştırmalar
ve
interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Gelir



Beyanname



Muhtasar Beyanname



Asgari Ücret



Asgari Geçim İndirimi



Ücret



Muafiyet



İstisna



Gayrimenkul



Menkul Değer



Tahakkuk
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Giriş
Bu bölümde GV’nin; konusu, genel esasları, mükellefiyeti, indirimler, muafiyet ve
istisnaları, verginin hesaplanması, beyanı ve beyan şekilleri, GV kesintisi yapmakla yükümlü
olan kurum ve kuruluşlar ile söz konusu kurum ve kuruluşların kestikleri vergilerin beyanı
ayrıntılı bir şekilde ve örneklerle incelenecektir.
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5.1. Gelir Vergisinin Konusu
Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net
tutarıdır. Ülkemizde gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir(GVK MD.1).
GVK’na göre, geliri oluşturan kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir(GVK MD.2):
 Ticarî kazançlar
 Ziraî kazançlar
 Ücretler
 Serbest meslek kazançları
 Gayrimenkul sermaye iratları
 Menkul sermaye iratları
 Diğer kazanç ve iratlar
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar, gelirin
belirlenmesinde gerçek ve net tutarları ile dikkate alınır.

5.2. Gelir Vergisinin Genel Esasları
Gelir vergisinin vergilemeye ilişkin esasları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a) Gelirin Şahsiliği: Bir gelirin GV’ne tabi olabilmesi için bir gerçek kişinin
faaliyetinin ya da sermayesinin bir yıllık faaliyetleri sonucunda elde edilmiş olması
gerekmektedir.
b) Gelirin Genelliği: Ülkemizde benimsenen vergi sistemi bütüncüldür. Yani gerçek
kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri ve gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve
iratlarının tamamı toplanarak, bulunan tutar üzerinden vergilendirme yapılır. Böylece kişilerin
gerçek ödeme güçleri esas alınmış olmaktadır. Ancak GVK’de, bütüncül sistemden sapma
olarak değerlendirilebilecek bazı maddeler(86 ve Geçici 67’nci maddeler) bulunmaktadır.
c) Beyan Esası: GV mükellefin beyanına ya da şahsen idareye verdiği bilgiye
dayanılarak belirlenir. Bilginin doğruluğu ve kanunlara uygunluğu ise mali idare tarafından
denetlenir.
d) Takvim Yılı Esası: Vergi sistemimizde genel kural olarak, bir takvim yılı içinde
elde edilen kazanç ve iratların toplamı GV’ne tabidir. Takvim yılı 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri
arasında yer alan 12 aylık dönemi kapsamaktadır.
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e) Gelirin Gerçek ve Safi Olması: Vergi sistemimizde yine genel kural olarak
gelirler, gerçek ve safi tutarları üzerinden vergilendirilmektedir. Safi gelir; gelirden, o gelirin
elde edilmesi için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutara denmektedir. Ancak
ücret gelirlerinde ve bazı götürü gider uygulamalarında bu kuralın uygulanmadığı
görülmektedir.
f) Gelirin Elde Edilmiş Olması: GV, vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir.
Gelirin elde edilmesi konusunda kanunlarımızda açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.
Ancak GVK hükümlerinden hareketle, 3 farklı anlayışın geçerli olduğu görülmektedir.
Bunlar; tahakkuk, hukuki tasarruf ve tahsil esasıdır.
Gelirin içerik ve tutar olarak kesinleşmesi ile gelir tahakkuk etmiş olmaktadır. Gelirin
sahibi tarafından istenebilir hale gelmesiyle de hukuki tasarruf sağlanmış olmaktadır. Diğer
taraftan gelirin, nakit, maddi bir değer ya da maddi olmayan bir servet unsuru olarak, gelir
sahibinin mal varlığına dâhil edilmesi durumunda ise tahsil esası gerçekleşmiş olmaktadır.

5.3. Gelir Vergisinde Mükellefiyet
Mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu çıkarılan gerçek ya da tüzel
kişilere verilen isimdir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi
dairesine karşı sorumlu olan kişidir.
Vergi kanunlarıyla kabul edilen durumlar dışında, mükellefiyete ya da vergi
sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamamaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu mükellefiyetleri iki grup altında toplanmıştır:
1. Tam Mükellefiyet: Türkiye'de yerleşmiş olan Türk ve yabancılarla, resmi daire ve
kurumlara ya da merkezi Türkiye'de kurulmuş bulunan teşekkül ve girişimlere, teşebbüslere
bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla dış ülkelerde
oturan Türk vatandaşları “tam mükellef” olarak tanımlanırlar. İkametgâhı Türkiye’de
bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar,
Türkiye’de yerleşmiş sayılmaktadır(GVK Mad:4). Eğer dış ülkelerde oturanlar, bulundukları
ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla GV’ ne ya da benzeri bir vergiye tabi
tutulmuş iseler, adı geçen kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergi vermemektedirler(GVK
Mad:3).
2. Dar Mükellefiyet: Türkiye'de yerleşik olmayan ancak gelirinin bir bölümünü Türkiye’de
elde eden gerçek kişiler “dar mükellef” olarak tanımlanırlar. Bu kişiler sadece Türkiye'de elde
ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Tam mükellefiyette belirtilen resmi
daire ve kurumlara ya da merkezi Türkiye'de kurulmuş bulunan teşekkül ve girişimlere,
teşebbüslere bağlı olmaksızın, yurt dışında çalışma ya da oturma izni alarak, 6 aydan fazla
süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar de
dar mükellefiyet kapsamında değerlendirilmektedir.
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5.4. Gelir Vergisinde İndirimler
GV beyannamesinde, bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler, GVK’nin 89’ncu
maddesinde belirtilmiştir. Ancak indirimlerin yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların
gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
 Değişik gelir unsurlarından elde edilen ve toplanan gelirin pozitif çıkması yani
toplam sonucunda kâr olması gerekmektedir. Zarar olması halinde indirim söz
konusu değildir.
 Yapılacak indirimler, söz konusu kanunda belirtilen koşulları taşıması durumunda
geçerlidir.

5.4. 1. Sigorta Primleri
GV mükellefinin şahsına, eşine ve 18 yaşını doldurmamış küçük çocuklarına ait hayat,
ölüm, sakatlık kaza, hastalık, analık doğum, eğitim gibi şahıs sigortalarının primleri payları
gelirlerden indirilebilmektedir.

5.4.1.1. Şahıs Sigorta Primlerindeki İndirim
Şahıs sigorta primlerinin gelirlerden indirilebilmesi için(GVK Mad:89/1);
a) Ödenen primlerin kişinin şahsına, eşine ve çocuklarının şahsına ait sigorta primleri
olması gerekmektedir.
b) Aile üyeleri için ödenen bu primlerin toplamının asgari ücretin yıllık toplamını
aşmamalıdır. Asgari ücretin bir yıllık tutarının belirlenmesinde; gelirin elde
edildiği yılın 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt tutarlarının 12 aylık
toplamı kadar olması gerekmektedir. İndirim oranı % 15 dir.
c) Ödenen sigorta primlerinin yıllık toplamı beyan edilen gelirin %5’ini
geçmemelidir.
d) Sigorta sözleşmesinin, Türkiye’de kurulu ve merkezi Türkiye’de bulunan bir
sigorta şirketiyle yapılmış olması gerekmektedir.
e) Söz konusu indirim hem tam mükellefler için hem de dar mükellefler için
uygulanabilmektedir.
f) Ayrıca indirilmemiş bulunması koşuluyla, eşlerin ya da çocukların ayrı beyanname
vermeleri halinde, bunlara ait prim GV mükellefinin kendi beyannamesinde
indirilmektedir
g) İndirimin doğru yapılabilmesi için, ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi de
gerekmektedir.
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5.4.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi
Eğitim ve sağlık harcamalarının beyan edilen gelirden indirilebilmesi için
aşağıdaki koşulların bulunması gerekmektedir(GVK Mad:89/2):
a) Eğitim ve sağlık harcamalarının, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için yapılmış
olması
b) Yapılmış olan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık toplamı, beyan edilen gelirin
%10’unu aşmaması
c) Söz konusu harcamaların Türkiye’de yapılmış olduğunu kanıtlar belgelerin
bulunması
d) Kanıt belgelerin; gerçek ya da tüzel kişilikleri bulunan, gelir ya da kurumlar
vergisi mükelleflerinden alınmış olması

5.4.3. Engellilik İndirimi
Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.
2015 yılında engellilik dereceleri dikkate alınarak belirlenen aşağıdaki aylık tutarlar, hizmet
erbabının GV hesaplanırken ücretinden indirmektedir(GVK Mad:31):
 Birinci derece engelliler için aylık 880 TL
 İkinci derece engelliler için aylık 440 TL
 Üçüncü derece engelliler için aylık 200 TL
2014 yılında uygulanan sakatlık indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:
 Birinci derece sakatlar için 800 TL,
 İkinci derece sakatlar için 400 TL,
 Üçüncü derece sakatlar için 190 TL

5.4.4. Bağış ve Yardım İndirimi
GV mükellefleri, çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptıkları bağışları, beyan edecekleri
gelirden indirebilmektedirler.
Söz konusu kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri
 İl özel idareleri
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 Belediyeler
 Köyler
 Kamu yararına çalışan dernekler
 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar
Bağış ve yardımların kesin olarak makbuz karşılığında ve yıllık toplamı, beyan
edilecek gelirin % 5'ini, kalkınmada öncelikli yöreler için de % 10'unu geçmemesi
gereklidir(GVK Mad:89/4).
Ek olarak aşağıda belirtilen faaliyetler için yapılan bağış ve yardımlar da indirime
konu olmaktadır:
 Eğitim ve sağlık tesisleri, ibadethane ve yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası
dolayısıyla yapılan harcamalar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların tamamı(GVK Mad:89/5).
 Fakirlere yardım amacıyla, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve
vakıflara yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yiyecek maddeleri bağışların
tamamı(GVK Mad:89/6).
 Sanat ve kültür faaliyetleri için yapılan bağış ve yardımlar(GVK Mad:89/7).
 Sponsorluk harcamalarının % 50 si GVK Mad:89/8).
 Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı alınan doğal afetler nedeniyle yapılan bağışların
tamamı GVK Mad:89/10).
 Kızılay Derneği’ne ve Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve
yardımların tamamı (GVK Mad:89/11).


EXPO Antalya Ajansına yapılacak nakdi ve ayni bağış, yardım ve sponsorluk
harcamaları(GVK Geç. Mad:83).

Bağış ve yardımlar nakdi değil de ayni olarak yapılırsa, bağışın değeri mukayyet değer
üzerinden yapılabilmektedir. Eğer bu değer belirlenemiyorsa Takdir Komisyonu’nca
belirlenen değer üzerinden bağışın değeri belirlenmektedir.
Ortaklık durumunda olan kuruluşların bağış ve yardımları ise ortakların hisseleri
oranında kişisel hesaplarına devredilerek, kendi kişisel beyannamelerinde göstererek
gelirlerinden indirmeleri sağlanmaktadır.
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5.4.5. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları İndirimi
Mükellefler tarafından, işletmelerinin bünyesi içinde gerçekleştirdikleri özellikle yeni
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının tamamının
"Ar-Ge İndirimi" olarak beyan edilecek gelirden indirilmesi sağlanmıştır(GVK Mad:89/9).

5.4.6. Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarların İndirimi
Türkiye'de kurulmuş ya da kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına
sermaye olarak konulması ya da girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması
amacıyla, ilgili dönem kazancından ya da beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu
ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının ya da beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması
gerekmektedir.

5.4.7. Bazı Hizmet İşletmeleri Tarafından Türkiye’de Yerleşmiş
Olmayan Kişilerle, İşyeri, Kanuni ve İş Merkezi Yurt Dışında Bulunanlara
Türkiye’de Verilen, Özellikle Yurt Dışında Yararlanılan Hizmetler
Karşılığında Elde Edilen Kazanç
Söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların %50'si” beyan edilecek gelirden
indirilebilmektedir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura ya da benzeri belgenin
kesinlikle yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir(GVK Mad:89/13).

5.5. Gelir Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
GVK, bazı gelirleri verginin konusundan dolayı bazılarını da elde edenler açısından
vergi dışı bırakmaktadır.
A) Ücret İstisnası: GVK’na göre bazı ücretler GV’nden muaf tutulurken bazı
ücretler de ise istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu ücret muafiyeti ve istisnaları
aşağıdaki gibidir:
1. Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri
konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda
bulunan memurları dışında kalan memur ve hizmetlilerinin, yalnız bu işlerinden dolayı
aldıkları ücretler karşılıklı olmak koşuluyla Gelir Vergisi'nden istisna tutulmuştur(GVK
md:16).
2. Köylerde ya da son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan
yerlerde faaliyet gösteren ve yalnız el ile dokunan halı ve kilim üreten işletmelerde çalışan
işçilerin ücretleri istisna bırakılmıştır(GVK md:23/1).
3. Gelir Vergisi'nden muaf olanların ya da gerçek usulde vergilendirilmeyen
çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri yine istisna kapsamındadır(GVK md:23/2).
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4. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher üretimi ve bununla ilgili
diğer bütün işlerde çalışanların, özellikle de yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri
istisna tutulmuştur(GVK md:23/3).
5. Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine
köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri yine istisna
kapsamındadır(GVK md:23/5).
6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler; özel kişiler tarafından evlerde, bahçelerde,
apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, sütninelik, dadılık,
bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır)istisna kapsamındadır. Diğer
taraftan Mürebbiyelere ödenen ücretler ise istisna kapsamına alınmamıştır(GVK md:23/6).
7. Sanat okulları ile bu özellikleri taşıyan enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde,
darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere
verilen ücretler gelirden istisnadır(GVK md:23/7).
8. Hizmet sahibine işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler
GV’nden istisnadır. İşverenlerce, işyerinde ya da müştemilatında yemek verilmeyen
durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin KDV hariç, 2015 yılı için 13
TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere
yapılması gerekmektedir(GVK md:23/8).
9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel
kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla, müstahdemlere konut sağlanması ve bu
konutların aydınlatılması, ısıtılması ve su verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler ile
mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet sahibine konut olarak
tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler istisna kapsamındadır(GVK md:23/9).
10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla
işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri yine istisna kapsamındadır(GVK md:23/10).
11. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal Sigortalar Kanunu’(SSK)nun da
belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları. Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen
aylıkların toplamı gelirden istisna tutulmuştur. Ancak bu aylıklar, en yüksek Devlet
memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi
tutulmaktadır(GVK md:23/11).
12. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan
ücretleri de istisna kapsamındadır(GVK md:23/12).
13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli,
malûliyet, dul ve yetim aylıkları gelirden istisnadır(GVK md:23/13).
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14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin
yanında çalışan hizmet sahibine, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden
döviz olarak ödediği ücretler istisna tutulmuştur(GVK md:23/14).
15. 100 ve daha az sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde 1, 100’den fazla işçi çalıştıran
işyerlerinde 2 amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî karşılaşmalara katıldıklarının
belgelenmesi koşuluyla, bu amatör sporculara ödenen ücretlerin, asgari ücretin 2 katını
geçmeyen kısmı gelirden istisnadır(GVK md:23/15).
B) Serbest Meslek Kazanç İstisnası: Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam,
bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye,
roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür,
fotoğraf, film, videobant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi,
bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak ya da kitap, CD,
disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak ya da bunlar
üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek ya da kiralamak suretiyle elde ettikleri
hasılat, GV’nin dışında bırakılmıştır(GVK Mad:18).
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel
ve ücretler da istisna kapsamındadır. Ayrıca yukarıda adı geçen kazançların arızî olarak elde
edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel değildir. Belirtilen bu istisna, GVK’nin 94
üncü maddesi kapsamında bu kazançlar üzerinden kesinti yoluyla ödenecek gelir vergisine
etkisi olmayacaktır.
C) PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası: PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen
kazançlar, gelir vergisine tabi değildir. Bu kazanç istisnasının, bu kanunun 94' üncü maddesi
uyarınca kesinti yoluyla ödenecek GV’ne etkisi bulunmamaktadır(GVK mükerrer Mad:18).
D) Zirai Kazançlarda İstisna: Zirai kazanç elde eden mükelleflerin tarımı ve
besiciliği teşvik amacıyla verilen ikramiye ve ödüllerle, yatırım indirimi kapsamındaki
yatırımları GV’nden istisna tutulmuştur.
E) Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası: Binaların mesken olarak kiraya
verilmesinden 2015 yılı içinde elde edilen hasılatın 3.600 lirası GV’ne tabi değildir. Ticari,
zirai ya da mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelirleri
bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan yararlanamazlar.
Diğer taraftan 3.600 TL’nin üzerinde hasılat elde edip bunu beyan etmeyenler ya da eksik
beyan edenler de bu istisnadan yararlanamazlar(GVK md:21). 2014 yılında konut kiralarında
uygulanan istisna 3.300 TL idi(284 Seri No’lu GV Tebliği, Mad:1/1).
Gayrimenkul sermaye iradı beyanında götürü gideri seçenler, iki yıl bu seçimlerini
değiştiremezler. Ancak gerçek usulü seçenler bu usulden ertesi yıl vazgeçerek götürü gideri
seçebilirler.
F) Menkul Sermaye İratlarında İstisnası: GVK ’nun 75’inci maddenin 2.
fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratları ile (döviz
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cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kar payları, dövize, altına ya da başka bir değere
endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde
edilenler hariç) menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonları
ve ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kâr payları, o yıl
için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine
bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesiyle bulunacak tutar,
GV’nden istisna tutulmuştur. Söz konusu olacak indirim oranını Maliye Bakanlığı
belirlemektedir.
G) Diğer Kazanç ve İratlarda İstisna: GV’ne konu olan gelirlerin 7’ncisini
oluşturmaktadır. “Değer Artış Kazançları ve Arızi Kazançlar” olarak iki bölüme ayrılmaktadır
Değer Artışı Kazançlarında İstisna: Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının
elden çıkarılmasından sağlanan değer artışı kazançları hariç olmak üzere, diğer mal ve
hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar için 2015 yılı için istisna tutarı 10.600.-TL’si
(GVK Mükerrer Mad:80).
Arızi Kazançlarda İstisna: Bir takvim yılında aşağıda belirtilen 1, 2, 3 ve 4 no ’da belirtilen
arızi kazançlar(henüz başlanmamış ticari, zirai ya da mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi
ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç)
toplamı 2015 takvim yılı için 23.000 TL’si ve 2014 yılı için de 21.000 TL’si gelir vergisinden
istisna tutulmuştur(GVK md:82).
Arızı kazançlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
•

Arızi olarak yapılan ticari faaliyet uygulamasından ya da bu nitelikte olan işlere
girişmekten elde edilen kazançlar

•

Geçici olarak yapılan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar

•

Ticari ya da zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin
durdurulması ya da bırakılması karşılığında mesleki faaliyetlerin durdurulması ya
da terk edilmesi karşılığında elde edilen kazançlar

•

Gayrimenkullerin tahliyesi ya da kiracılık haklarının devri karşılığında alınan
tazminat ve peştamallıklar,

•

Kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ya da devri sırasında karalayan ya da yeni
kiracıya devrinden doğan kazançlar

H) Diğer İstisnalar: Bu istisnalar yedi grup altında toplanmış ve aşağıda
açıklanmıştır.
1-Gider Karşılıkları İstisnası: Aşağıda belirtilen gider karşılıkları GV’nden istisnadır (GVK
md:24):
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a) Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah ya da yolluk olarak yapılan
ödemeler;
b) Harcırah Kanunu dışında bırakılan kurumlar tarafından idare meclisi başkanı ve
üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol
giderlerinin tamamı ile yemek ve yatma giderlerine karşılık verilen gündelikler
c) Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine avans olarak ödenenler ile 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'na göre ödenen yakacak yardımları
d) Seçim ve sayım işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider
karşılıkları
2-Tazminat ve Yardımlar: Aşağıda belirtilen tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden
istisnadır(GVK md:25):
 Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik nedeniyle ödenen tazminat ve yardımlar,
 Muhtaç olanlara belli bir süre ya da hayat kaydıyla yapılan yardımlar(Asker
ailelerine yapılanlar ile hayır derneklerince yapılanlar dâhildir).
 En yüksek devlet memuruna ödenen tutara kadar, Kanunla kurulan emekli
sandıkları ile SSK’nin geçici 20’inci maddesi kapsamındaki sandıklar tarafından
kendilerine aylık bağlananlara bu aylıklar dışında kanunları ya da statüleri gereği
ödenen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri ile bunların dul ve yetimlerine
yapılan toplu ödemeler
 Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler
 Hizmet erbabına ödenen ve devletçe verilen sınırları aşmayan çocuk zamları
 Hizmet erbabına evlenme ve doğum nedeniyle yapılan ve hizmetlinin iki aylığını
ya da buna karşılık gelen gündeliklerin tutarını geçmeyen yardımlar
 Nafakalar
 Hizmet erbabına ödenen ve miktarları yasada belirtilen tutarları geçmeyen kıdem
tazminatları,
 Yardım sandıklarınca statüleri gereği üyelerine ölüm sakatlık, hastalık, doğum,
evlenme gibi sebeplerle yapılan ödemeler,
 Yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve
evlenme ikramiyeleri ile dul ve yetimlere yapılan toplu ödemeler.
3-Vatan Hizmetleri Yardımları: Aşağıdaki belirtilen vatan hizmetleri yardımları Gelir
Vergisi'nden istisna tutulmuştur(GVK md:26):
 Harp malullüğü zamları;
 Harp malullerine, şehit, dul ve yetimlerine verilmek üzere tekelden ayrılan
paylar(tekel beyiyeleri)
 Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum
ödemeler
 Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükâfatlar
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4-Teçhizat ve Tayın Bedelleri: Aşağıda belirtilen teçhizat ve tayın bedelleri GV’nden istisna
tutulmuştur(GVK md:27):




Özel kanunlara dayanarak ödenen yemek ve hayvan yem bedelleri
Demirbaş olarak verilen giyim eşyaları
Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri

5-Tahsil ve Tatbikat Ödemeleri: Tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda
yazılı ödemeler GV'nden istisna edilmiştir(GVK md:28):
a- Resmi ve özel kurumlar ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde ya da
stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar
b- Resmî ve özel kurumlara ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan
öğrenciye iaşe, barınma ve tahsil gideri olarak ödenen paralar
c- Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim kurumları ya da tahsil masraflarını
karşılayanlar tarafından verilen paralar
6-Teşvik İkramiye ve Mükâfatları: Teşvik amacıyla verilen aşağıda belirtilmiş olan
ikramiye ve ödüller GV'nden istisna tutulmuştur(GVK md:29):
 İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket
bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik amacıyla verilen
ikramiyeler ve ödüller
 Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere,
uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler
ve zamlar ile Türk Hava Kurumu ya da kanuni ya da iş merkezi Türkiye'de
bulunan işletmelerde uçuş amacıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve
idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş sırasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil
havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti,
denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı içerikteki
ödemeler
 Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler
 Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler
7-Sergi ve Panayır İstisnası: Dar mükellefiyete tabi olanlar aşağıdaki faaliyetlerinden dolayı
GV’nden istisna tutulmuşlardır(GVK md:30):



Hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda yapılan ticari faaliyetlerden elde
ettikleri gelirler
Bu sergi ve panayırda yapılan serbest meslek faaliyetinden sağlanan kazançlar
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8-Asgari Geçim İndirimi: 2015 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere elde edilen ücret
gelirlerinin vergilendirilmesinde ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının(GVK md:32);





Hizmet erbabının kendisi için %50’si
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
İlk iki çocuğun her biri için %7,5’i
İki çocuktan fazlasının her biri için % 5'idir.

Gelirin kısmî döneme ait olması durumunda, ay kesirleri tam ay sayılarak, bu süreye
karşılık gelen indirim tutarları hesaplanmaktadır. Ücretlinin şahsi ve medeni durumuna göre
hesaplanan tutarın, GVK’nin 103’ncü maddesinde yer alan 2015 yılına ilişkin tarifenin ilk
sırasındaki vergi oranı ile çarpılarak bulunan indirim tutarının 1/12’si aylık olarak hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilerek uygulanır ve bu tutar hizmet erbabına ödenir. Mahsup
edilecek kısmın daha büyük olması halinde iade yapılmaz. Bu uygulamadan 18 yaşını ya da
tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar ile aralarında yasal evlilik bağı bulunan eş
yararlanır.
Asgari geçim indirimi, yukarıdaki belirtilmiş oranlara göre hesaplanan tutarları
aşmamak koşuluyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için
eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmaktadır. Boşananlar için ise nafakasını
sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan edenler
de asgari geçim indiriminden yararlanmaktadırlar.
Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) aşağıdaki formül yardımı ile hesaplayabiliriz.
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Yıllık Asgari Ücretin Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15
Aylık Tutarı

İ)

= A.G.İ. Yıllık Tutarı / 12

Esnaf muaflığı

GVK’nin 9. Maddesinde belirtilen koşullarda faaliyette bulunan ticaret ve sanat erbabı
gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bunlar daha çok işyeri açmaksızın gezici olarak faaliyette
bulunan küçük çaptaki esnaflardır. Gelir vergisinden muaf tutuldukları için beyanname verme
yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak satın aldıkları mallara ve giderlere ilişkin belge
almak ve saklamak zorundadırlar. Bu muaflık GVK’nin 94. maddesi uyarınca tevkif yoluyla
kesilen vergide geçerliliği bulunmamaktadır.
J) Diplomat Muaflığı
Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları(Fahri
Konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda
bulunan memurları, Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve
karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Bu muaflık menkul sermaye
iradı üzerinden kesilmek suretiyle alınan vergide geçerli değildir(GVK md:15).
145

5.6. Gelir Vergisinin Hesaplanmasında İndirilemeyecek Giderler
Aşağıdaki giderler, hesaplanan GV tutarından ve gelir unsurlarından indirilmesi söz
konusu değildir(GVK Mad:90).
 GV ile diğer kişisel vergiler
 Tüm vergi ve para cezaları
 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun(AATUHK) hükümlerine
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler
 VUK’na göre ödenen gecikme faizleri
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Uygulamalar
1)
GV tabi ve yıllık beyanname verecek olan bir mükellefin 2014 vergi
matrahının belirlenmesinde kullanılabilecek bilgileri aşağıdaki gibidir:
Beyan Edilen Gelir
Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
Beyan Edilen Gelirin %5’i
(100.000 X 0,05 = 5.000 TL)

100.000 TL
7.500 TL
14.418 TL
5.000 TL

Çözüm:
Öncelikle sigorta şirketine ödenen 7.500 TL’lik prim, asgari ücretin yıllık 12.852
TL’lik tutarını geçmemektedir. Ancak 100.000 TL’lik yıllık gelirin %5’ini geçmektedir. Bu
durumda GV matrahından indirilebilecek toplam tutar ancak 5.000 TL olacaktır.
2)
Bir GV mükellefi 2014 yılında 1050.000 TL’lik ticari kâr ve 15.000 TL’lik
serbest meslek faaliyeti zararı elde etmiştir.
Beyan Edilen Gelir
Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemesi
Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
Beyan Edilen Gelirin %5’i

105.000-15.000 =90.000 TL
5.000 TL
4.900 TL
12.852 TL
90.000 x 0,05 = 4.500 TL

(100.000 X 0,05 = 5.000 TL)
Çözüm:
Şahıs sigorta primi için ödenen tutar beyan edilen gelirin %5’ini geçmemektedir. Bu
durumda 4.900 TL’nin ancak 4.500 TL’si indirim konusu olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Bilindiği üzere asgari ücret yılda iki kere açıklanmaktadır. Buna asgari
geçim indirimi hesaplanırken hangisi dikkate alınmalıdır?
2)

Kime ya da kimlere “Mükellef” denir? Araştırınız.

3)

Bir verginin “terkin edilmesi” ne anlama gelir? Araştırınız.

4)
Araştırınız.

Bir verginin terkini ile tahakkuku arasında ne gibi farklılıklar vardır?

5)

İrat nedir? Hangi durumlarda ortaya çıkar? Kaç çeşit irat vardır?

6)

Ücret geliri irat sayılabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelir vergisinin konusu, genel esasları, mükellefiyeti, uygulanan indirimler, muafiyet ve
istisnalar, indirilemeyecek giderler, 2015 yılında uygulanan tarife, beyanı, muhtasar
beyannamenin düzenlenmesi, verilme yeri, zamanı ve ödeneceği tarih ayrıntılı olarak
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
2015 yılında asgari ücret alan eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir işçinin aylık
asgari geçim indirimini hesaplayınız.
a)

117,15 TL

b)

121,65 TL

c)

126,16 TL

d)

135,17 TL

e)

144,18 TL

2)

Aşağıdakilerden hangisi GV’nin esaslarından değildir?

a)

Verginin mükellefin beyanına ya da şahsen idareye verdiği bilgiye dayanılarak
belirlenmesi

b)

Gelirin brüt tutar üzerinden vergilendirilmesi.

c)

Gelirin bir gerçek kişinin faaliyetinin sonucunda ortaya çıkması

d)

Gelirin, GV’nin konusuna giren kazanç ve iratlarının tamamı toplanarak
vergilendirilmesi

e)

Gelirin vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi sonucu orya çıkması

3)
Birinci derecede engelliler için GV hesaplanırken, aylık gelirlerinden ne
kadarlık bir tutar indirilir?
a)

330 TL

b)

550 TL

c)

660 TL

d)

880 TL

e)

1.100 TL

4)
Üç ayda bir muhtasar beyanname vereceklerin çalıştırdıkları hizmet erbabı
sayısı en fazla kaç olmalıdır?
a)

5 ya da daha az

b)

8 ya da daha az
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c)

10 ya da daha az

d)

15 ya da daha az

e)

20 ya da daha az

5)

Gayrimenkul sermaye iratlarında istisna tutarı ne kadardır?

a)

2.000 TL

b)

2.800 TL

c)

3.000 TL

d)

3.300 TL

e)

3.600 TL

6)

Menkul sermaye iratlarında aşağıdakilerden hangisi beyan edilmez?

a)

Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları

b)

Faiz Gelirleri

c)

İştirak hisselerinden doğan kazançlar

d)

Her çeşit hisse senetlerinin kar payları

e)

Her nevi alacak faizleri

7)

Mevduat faizlerinden yapılan GV kesintisi oranı nedir?

a)

25%

b)

20%

c)

15%

d)

10%

e)

5%

8)

GV mükellefleri için geçici Vergi oranı nedir?

a)

25%

b)

%20

c)

18%
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d)

15%

e)

%10

9)
zorundadır?

Aylık olarak düzenlenen muhtasar beyanname ne zamana kadar verilmek

a)

Ertesi ayın 20. Günü akşamına kadar

b)

İçinde bulunulan ayın 23. Günü akşamına kadar

c)

Ertesi ayın 25. Günü akşamına kadar

d)

İçinde bulunulan ayın son günü akşamına kadar

e)

Ertesi ayın 23. Günü akşamına kadar

10)

Aylık olarak düzenlenen muhtasar beyanname ne zaman ödenir?

a)

Ertesi ayın 26. Günü akşamına kadar

b)

Ertesi ayın 27. Günü akşamına kadar

c)

Ertesi ayın 28. Günü akşamına kadar

d)

Ertesi ayın 29. Günü akşamına kadar

e)

Ertesi ayın son günü akşamına kadar

Cevaplar
1) a , 2) b , 3) d , 4) c , 5) e , 6) b , 7) c , 8) d , 9) e , 10) a
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6. GELİR VERGİSİ’NİN HESAPLANMASI VE BEYANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GV’nin konusu, mükellefiyeti, vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanlar, muafiyet ve
istisnalar, gelir vergisi dilimleri, asgari ücret ve ücretlerden yapılan kesintiler ayrıntılı bir
şekilde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ne tür kazançlar gelir sayılı ve vergiye tabi olabilir? Tartışınız.

2)
Geliriniz vergiye tabi ise hangi yolla bildirilir? Gerçek kişiler ve kurumlar için
izlenecek yol aynı mıdır?
3)
Çevrenizde yaptığı iş nedeniyle çok düşük vergi veren ya da hiç vergi
vermeyen kişiler var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Gelir Vergisi ve gelirin
beyanı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelir Vergisini oluşturan
unsurlar ve beyan şekilleri.

İlgili kanunlar, genel
tebliğler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Asgari Geçim İndirimi



Asgari Ücret



Gelir Vergisi Tarifesi



Yıllık Beyanname



Muhtasar Beyanname
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Giriş
GV’nin konusu, mükellefiyeti, vergi kesintisi yapmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar,
muafiyetler ve istisnaların bilinmesi daha sonra gelir vergisine ilişkin olarak düzenlenecek
muhtasar beyanname için büyük önem taşımaktadır.
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6.1. Gelir Vergisinin Hesaplanması
GV’ni oluşturan gelir unsurlarından elde edilen gelirlerin toplanması ve söz konusu
toplamdan indirimler düşüldükten sonra, verginin hesaplanmasına esas oluşturacak toplama
ya da matraha ulaşılır. Matrah, bir başka deyişle; üzerinden vergi borcu hesaplanacak gelirin
bir bölümünü ifade etmektedir. Verginin hesaplanması için, ulaşılan vergi matrahına, GVK
’nunda belirtilen tarifenin uygulanması gerekmektedir.

6.2. Gelir Vergisi Tarifesi
2015 yılına ait gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere düzenlenmiş
bulunan artan oranlı tarife ve asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki gibidir(GVK md:103):

2015 GELİRLERİ İÇİN
12.000 TL'ye kadar
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası

ORANLAR
% 15
% 20

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL(ücret gelirlerinde 106.000 % 27
TL'nin 29.000 TL’si için 5.200 TL) fazlası
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL(ücret gelirlerinde % 35
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL) fazlası

2015 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum

Aylık(TL) Medeni Durum

Aylık

Bekâr

90,11

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

90,11 Evli eşi çalışan ve çocuksuz

108,11

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

103,63 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

121,65

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

117,15 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

135,17

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

126,16 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

144,18

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

135,17 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

153,19

(TL)

6.3 Gelir Vergisinde Beyan
GV, aksine bir hüküm olmadıkça, mükellefin ya da vergi sorumlusunun beyanı
üzerine hesaplanan bir vergidir(GVK Mad:83). Dolayısıyla mükellefin beyanı esastır. GVK’n

159

da bir takvim yılı içinde elde edilen gelirler yıllık, münferit ve muhtasar beyanname olmak
üzere üç şekilde beyan edilebilmektedir(GVK Mad:84)

6.3.1. Yıllık Beyanname
Mükellefler ister dar isterse de tam mükellefiyet taşısınlar, elde ettikleri gelirleri yıllık
beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. Diğer taraftan GVK’n da belirtilen bazı hükümler
gereği de, bazı kazanç ve iratlarını münferit ya da muhtasar beyanname ile beyan etmek
durumundadırlar. Bu gibi durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a) Dar mükellefler tarafından elde edilen diğer kazanç ve iratların münferit
beyanname ile beyan edilmesi
b) Vergi güvenliği açısından tevkif ya da kesinti yoluyla alınan verginin vergi
sorumlusu tarafından verilen muhtasar beyanname ile beyan edilmesi
Yıllık beyanname, geliri sadece basit usulde belirlenen ticari kazançlardan oluşması
halinde, izleyen yılın Şubat ayının başından 25’nci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve
Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere 2 taksitte ödenmektedir. Bilanço usulüne göre
belirleyenlerde ise Mart ayının başından 25’nci günü akşamına beyan edilmekte ve Mart ve
Temmuz olmak üzere yine 2 taksitte ödenmektedir.
Tam mükellefiyette yıllık beyanname, mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerdeki
yetkili vergi dairesine verilmelidir. Dar mükellefiyette ise mükellefin vergi muhatabı varsa,
onun Türkiye’de oturduğu yerin, muhatap yoksa işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine
verilmektedir. Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenlerin beyannameleri, ülkeyi terk ettikleri
tarihten başlayarak 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden başlayarak 4 ay içinde verilmesi
gerekmektedir(GVK Mad:92).
Diğer taraftan; ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde
vergilendirilen GV mükelleflerine, hiçbir sınır olmaksızın, yıllık beyannamelerini ve geçici
vergi
beyannamelerini
elektronik
ortamda
gönderme
zorunluluğu
getirilmiş
bulunmaktadır(VUK 376 Sıra No’lu. GT).

6.3.2. Muhtasar Beyanname
GVK’nde, genel kural, verginin mükellefi tarafından verilecek yıllık beyannameye
göre hesaplanması ve tahsil edilmesidir. Ancak bir kısım vergi unsurlarının
vergilendirilmesinde bu gelirlerin mükellefleri tarafından beyan edilmesini beklemeksizin,
mükellefe bu gelirleri sağlayan vergi sorumlularınca, elde edilen gelirden kesinti yolu ile
vergi alınarak, ilgili vergi dairesine yatırılması koşulu getirilmiştir.
Bu işlem vergi kesintisi, vergi tevkifatı ya da stopaj kesintisi olarak
adlandırılmaktadır(GVK Mad:94). Diğer taraftan, kurumların elde ettikleri bir kısım gelirler
üzerinden de, tam ve dar mükellef kurumlar için vergi kesintisi yapılmaktadır. Bu konu
kurumlar vergisi ile ilgili bölümde anlatılmaktadır.
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6.4. Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olan Mükellefler
Aşağıdaki belirtilmiş olan kişi ve kurumlar; nakden ya da hesaben yapılan ödemeler
sırasında, hak sahiplerinin(ödeme yapılacak olanlar) gelir vergilerine karşılık vergi kesintisi
yapmak zorundadırlar(GVK md.94):
•

Kamu idare ve kurumları

•

İktisadî kamu kurumları

•

Diğer kurumlar,

•

Ticaret işletmeleri,

•

İş ortaklıkları,

•

Dernekler ve vakıflar,

•

Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,

•

Kooperatifler,

•

Yatırım fonu yönetenler,



Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
Zirai kazançları bilanço ya da işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçiler

Amaç açısından münferit beyanname kapsamımız dışında bırakılmıştır.

6.5. Gelir Vergisi Mükelleflerinden Yapılan Vergi Kesintileri
Vergi kesintileri GVK’ nun 94'üncü maddesi kapsamına giren bazı kazanç ve iratları
elde eden nakden ya da hesaben yapılan ödemelere uygulanmaktadır. Hesaben ödeme deyimi,
vergi kesintisine tabi kazanç ve iratları ödeyenleri(vergi sorumluları) hak sahiplerine karşı
borçlu durumda gösteren çeşitli kayıt ve işlemleri ifade etmektedir.
Vergi kesintisi, ücretler dışında kalan ödemelerde brüt tutarlar üzerinden yapılır.
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan(vergi sorumlusu) tarafından üstlenilmesi halinde
bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden
hesaplanmaktadır(GVK md.96).
GVK’ nun 94’ncü maddesine göre; bazı kazanç ve iratları elde edenlerin sadece GV
mükellefi olmaları durumunda vergi kesintisi uygulanacak kazanç ve iratlar aşağıda
açıklanmıştır.
A) Hizmet Sahibine Ödenen Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Vergi
Kesintileri: Bu çeşit ödemeler için artan oranlı bir tarife uygulanmaktadır. Vergi kesintisi
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(safi)net ücretler üzerinden hesaplanmaktadır. Net ücret: brüt ücretten sosyal güvenlik
kurumu primleri, ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri
için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, sakatlık kaza, sağlık, hastalık,
işsizlik, analık doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından
ödenen primler düşüldükten sonra kalan tutardır(GVK md.94–96).
01.01.2013 tarihinden başlayarak, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının
ücretlerden indirimine son verilmiştir.
İlke olarak GV, yıllık olarak hesaplanmaktadır. Ancak günlük ya da aylık ücret
ödeyen işverenler, yıllık hesaplanma yöntemini uygulayamayacaklardır. Bu durumda hizmet
sahibine takvim yılı başından başlayarak yaptıkları net ücret ödemeleri toplamına artan oranlı
tarifenin ilgili dilimini uygulayacaklardır. Dilim aşımlarında ise aşım tutarına bir üst
dilimdeki oranı uygulayarak vergi keseceklerdir.
Ücretlerin vergilendirilmesinde aylık vergi; yıllık vergi 12'ye bölünerek, gündelik
vergi ise aylık vergi 30'a bölünerek hesaplanmaktadır.
İşverenler, hizmet sahibine ödedikleri net ücretin o yıl içindeki toplamını ücret
bordrolarında göstermek zorundadırlar(GVK md.104).
GVK’na göre ücret sayılan ödemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir(GVK md.61):
 GVK madde 23/11 dışında kalan emeklilik, malullük, dul ve yetim aylıkları
 Evvelce yapılmış ya da gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve
para dışında kazanılabilen bütün servet öğeleri(ayınlar) ile sağlanan diğer
menfaatler
 Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına ya da idari kararlara göre kurulan daimi ya da geçici bütün
komisyonların üyelerine ve benzer diğer kişilere, bu sıfatları dolayısıyla ödenen ya
da sağlanan para ve para dışında kazanılabilen bütün servet öğeleri ve menfaatler
 Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu
sıfatları dolayısıyla ödenen ya da sağlanan para ve para dışında kazanılabilen bütün
servet öğeleri ve menfaatler;
 Bilirkişilere, resmî arabuluculara, uzmanlara, spor hakemlerine ve her türlü
yarışma jürisi üyelerine ödenen ya da sağlanan para ve para dışında kazanılabilen
bütün servet öğeleri ve menfaatler
 Sporculara transfer ücreti ya da sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan
menfaatler
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B) Serbest Meslek Faaliyetlerinden Yapılacak Vergi Kesintisi: Noterlere yapılan ödemeler
hariç olmak üzere, ilgili serbest meslek sahipleri ve onlara yapılan ödemelerin tümüne vergi
kesintisi uygulanmaktadır
Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin vergi kesintisi uygulanan ödemeler, iki gruba
ayrılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1) GVK ’nun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergi kesintisi %17
dir.
2) Diğer serbest meslek kazançları %20 vergi kesintisine tabidir.
C) Milli Piyango ve Benzeri Özellikteki Bilet Bedellerinde Vergi Kesintisi: Başbayiler
hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
kaynaklanan ticari kazançlarda % 15 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.
D) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Mallarını İş Akdi ile Bağlı Olmaksızın Satanlara Yapılan Ödemelerde Vergi
Kesintisi: Söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin mallarını onlar adına, iş akdi ile bağlı
olmaksızın kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan
komisyon, prim ve benzeri ödeme özelliği taşıyan ticari kazançlarda vergi kesintisi %20
oranındadır.
E) PTT Acenteliği Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi: Bu faaliyetleri nedeniyle PTT
acenteliği yapanlara ödenen ticari kazanç özelliği taşıyan komisyon bedeli ödemelerinden %
20 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır(2009/14592 sayılı BKK).
F) Esnaf muaflığından yararlananlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi: Vergi
kesintisi yapmak zorunda olan kişi, kurum ve kuruluşlar, esnaf muaflığından yararlananlara,
mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ticari kazanç özelliği taşıyan ödemelerde,
aşağıdaki ayrım gözetilerek vergi kesintisi yapılmaktadır(GVK Mad:94/13):
a. Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış
işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve
benzeri emtia bedelleri ya da bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri
üzerinden %2
b. Hurda mal alımları için % 2
c. Diğer mal alımları için % 5
d. Diğer hizmet alımları için % 10
G) Çiftçilerden Satın Alınan Ziraî Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerde
Vergi Kesintisi:
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a. Hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler ile kara ve su avcılığı ürünleri için
1.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1

2.

(1) alt bendi dışında kalanlar için % 2

b) Diğer ziraî mahsuller için,
1.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için %2

2.

(1) alt bendi dışında kalanlar için % 4
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için

1.
Orman idaresine ya da orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri
hizmetler için %2
2.

Diğer hizmetler için %4
d) Çiftçilere yapılan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için %0

H) Gayrı Menkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi: GVK ’da gruplandırılmış
gayrimenkul sermaye iratları ve bunlara ilişkin vergi kesintisi oranları aşağıdaki gibidir(GVK
Mad:94):
1) GVK’ nun 70’nci maddesine göre; arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde
döşeme için alınan kira bedelleri dâhildir), maden suları, memba suları, madenler,
taş ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve
bunların ayrılmaz parçaları; voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkullerin, ayrı
olarak kiraya verilen bölümleri ve ayrılmaz parçaları ile çeşitli tesisatı demirbaş
eşyası ve döşemeleri, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, arama, işletme ve
imtiyaz hakları ve ruhsatları, buluş belgesi (ihtira beratı), alâmetifarika, marka,
ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon
filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş
bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül ya da bir üretim usulü üzerindeki
kullanma hakkı ya da imtiyazı; tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye ait bulunmayan
gayrimenkuller ve haklar, vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan
hisseler ile zirai faaliyete katılmaksızın sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin
gelirleri gayrimenkul sermaye iradı olarak isimlendirilir ve %20 vergi kesintisi
yapılır(GVK Mad:94-5/a).
2) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinde vergi kesintisi %20 dir(GVK
Mad:94-5/b).
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3) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden de % 20 vergi kesintisi yapılır(GVK Mad:94-5/c).
I) Menkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi
Sahibinin ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye ya da para ile
temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri
iratlar menkul sermaye iradıdır.
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır
(GVK Mad.75):
1) Her çeşit hisse senetlerinin kar payları(GVK Mad:75/1)
2) İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları
ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları
kazançlar) (GVK Mad:75/2)
3) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları(GVK Mad:75/3).
4) Kurumlar Vergisi(KV) uyarınca; yıllık ya da özel beyanname veren dar mükellef
kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından,
hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı(GVK Mad:75/4)
5) Her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı
İdaresi Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (Döviz
cinsinden ya da dövize, altına ya da başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin
geri ödemesi sırasında oluşan değer artışları irat sayılmamaktadır.) (GVK
Mad:75/5)
6) Her nevi alacak faizleri(GVK Mad:75/6)
7) Mevduat faizleri(GVK Mad:75/7)
8) Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen
bedeller(GVK Mad:75/8)
9) İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve
temliki karşılığında alınan para ve ayınlar(GVK Mad:75/9)
10) Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığında alınan ıskonto bedelleri(GVK
Mad:75/10)
11) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi
karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma
hesabı karşılığında ödenen kâr payları(GVK Mad:75/12)
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12) Değerleri geri alım ve satım taahhüdü ile sahip olunan ya da elden çıkarılması
karşılığında sağlanan menfaatler(GVK Mad:75/14).
13) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta
şirketleri tarafından çeşitli adlarla yapılan ödemeler(GVK Mad:75/15)
14) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi
karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma
hesabı karşılığında ödenen kâr payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının
katılma belgelerine ödenen kâr payları dâhil)
15) Bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar
ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı ve
on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat
tutarı ile emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet ya da tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı(GVK
Mad:75/16)
Menkul sermaye iratları ve bunların üzerinden yapılacak vergi kesintileri GVK’ nun
geçici 67’nci maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
1) Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Faiz Ödemeleri Üzerinden Yapılan Kesinti: Her
çeşit tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç
edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık
teminatlı menkul kıymetler dâhil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ve Özelleştirme
İdarelerince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan faizlerden gelir vergisi kesintisi
yapılmazken, diğerlerinden % 15 yapılmaktadır.
2) Mevduat Faizleri Üzerinden Yapılan Kesinti: GVK’ nunda mevduat faizi olarak sayılan
ödemeler aşağıdaki gibidir:
a) Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, döviz kabul eden diğer kuruluşlara
yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve
kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad
altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler
b) Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar
arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat
faizi sayılmaktadır.
Yukarıda belirtilmiş olan mevduat faizleri % 15 oranında vergi kesintisine
tabidir(GVK geçici madde:67/4).
3) Mevduat Faizi Özelliğindeki Kâr Payları: Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr
payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans
166

kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları ile iştirak
hisselerinden doğan kazançlar üzerinden de % 15 vergi kesintisi yapılmaktadır(GVK geçici
madde:67/4).
4)Kâr Paylarında Vergi Kesintisi: Kurumlar Vergisi(KV) mükelleflerinin kâr dağıtmaları
durumunda, vergi kesintisi yapmaları zorunludur(GVK md. 94). Aynı şekilde, vergiden muaf
olan kurumlara (sermayeye eklenen kâr hariç ) dağıtılan kâr payları da bu kapsamda
değerlendirilerek vergi kesintisine tabi tutulmaktadır(KVK md:15).
Gelir Vergisi Kanunu’nda kâr payları aşağıdaki gibi ifade edilmiştir(GVK md:75/2):
a)
b)
c)
d)

Her çeşit hisse senetlerinin kâr payları:
İştirak hisselerinden doğan kazançlar:
3. Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kâr payları
KVK’ya göre; yıllık ya da özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim
ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi
düşüldükten sonra kalan kısmı

GVK’nda tanımlanmış kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesinti oranları aşağıdaki
gibidir(GVK md:94/6-b).
 Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan ve
yukarıda belirtilmiş olan GVK madde 75/2’nin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde
yazılı kâr payları (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) üzerinden %
15 vergi kesintisi yapılmaktadır.
 Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir
vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, yukarıda belirtilmiş olan GVK
madde 75/2’nin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payları (kârın
sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) % 15 vergi kesintisi yapılmaktadır.
5) Repo Gelirlerinde Vergi Kesintisi: Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa
para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak
üzere, mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar
ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma
hesabı karşılığında ödenen kâr payları ile her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu
Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler
ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi kesintisine tabi tutulmaktadır(GVK Geçici
Mad:67/4 ve Mad:75/7,12,14).
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6.6. Muhtasar Beyannamenin İçeriği
Muhtasar beyannamenin belli bir formu vardır. Muhtasar beyanname 1003 numaralı
formdur. 1003 muhtasar beyanname formu bir yaprak ve iki yüzden oluşur. Ön yüzde yer alan
ana başlıklar aşağıdaki gibidir:
 Mükellefe Ait Bilgi ve Dönem Tablosu
 Tablo 1- Matrah ve Vergi Bildirimi
 Tablo 2 Tahakkuka Esas İcmal Cetveli
Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu: Bu bölüm beyannamenin en üst bölümüdür. Bu
bölümde aşağıdaki bilgiler yer alır:
 Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin adı
 Bağlı olduğu il ve ilçe
 Vergi sorumlusunun vergi kimlik numarası, e-posta adresi, adı soyadı ya da
unvanı, telefon numarası
 Muhtasar beyannamenin ait olduğu yıl
 Muhtasar beyanname beyannamenin ilgili bulunduğu ay ya da aylar
Tablo 1 - Matrah ve Vergi Bildirimi: Bu bölümde ücret ödemeleri ile menkul sermaye
iratlarına ilişkin ödemeler belirtilmektedir. Ödemelerin tür kodu beyannamenin arka
yüzündeki Tablo 4 Ödemelerin Türüne Göre Kod Cetvellinden bulunarak yazılır.
17’nci satırın a hücresine; ödemelerin brüt tutarlarının (kesintiler, ücretler hariç olmak
üzere brüt tutar üzerinden hesaplanır) toplamı yazılır.
17’nci satırın b hücresine; GV kesintisi tutarlarının toplamı yazılır.
18 no’lu satıra; 5084 sayılı kanun gereği varsa terkin edilen vergi tutarı yazılır
Terkin, bazı koşulların varlığı halinde vergi alacağını bütün hukukî sonuçları ile
birlikte ortadan kaldıran bir idari işlemdir. Her ne kadar bir verginin terkin edilebilmesi için
şeklî olarak yükümlünün başvurusu gerekirse de bu, terkinin tek taraflı bir işlem olma
özelliğini etkilememektedir.
Vergi hataları dolayısıyla yapılan terkinlerde, yükümlü aleyhine doğmuş olan vergi
hatalarının düzeltilmesi halinde vergi henüz tahakkuk etmemişse hatalı işlem düzeltilir.
Tahakkuk etmiş vergiler ise terkin edilir. Vergi ayni zamanda tahsil edilmiş ise terkin edilen
vergi, yükümlüye iade edilir. VUK’nun öngördüğü terkin nedenleri; yangın, yer sarsıntısı, su
basması, don, kuraklık vb. doğal afetler sonucu malvarlıklarının en az üçte birini kaybeden
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yükümlülerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynaklarıyla ilgili bulunan vergi borçları ve
vergi cezaları zararla orantılı olmak üzere Maliye Bakanlığınca kısmen ya da tamamen terkin
olunmaktadır (VUK.m.115).
Terkin edilecek vergiler, doğal afetlerin gerçekleştiği tarihten önce kapanmış olan
vergi dönemine ait ve henüz ödenmemiş bulunan vergilerdir. Çünkü afetin doğduğu dönem
içinde zaten zarar nedeniyle vergi matrahı ve vergi borcu doğmaz.
19 no’lu satıra; 17-b deki GV kesinti toplamından 18 no’lu satırdaki terkin tutarı
çıkarıldıktan sonra kalan tutar yazılır.
20, 21, 22 no’lu satırlara; varsa mahsup edilecek vergiler yazılır.
23 no’lu satıra; 20, 21, 22 no’lu satırların toplamı yazılır.
Çalıştırılan işçi sayısı bölümüne; asgari ücretli ve diğer ücretli çalıştırılan işçilerin
kaçar kişi oldukları ayrı ayrı ve aylara göre yazılır. GV Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim
Kapsamı bölümüne; 18 no’lu satır doldurulmuş ise yapılan terkinin hangi tebliğ kapsamında
olduğu işaretlenir.
TABLO 2- Tahakkuka Esas İcmal Cetveli: 1 no’lu satıra; Tablo 1/17 a hücresindeki
matrahlar toplamı yazılır.
2 no’lu satıra Tablo 1- 19 no’lu satırdaki tahakkuk eden (terkin sonrası kalan gelir
vergisi tutarı) vergi tutarı yazılır.
3 no’lu satıra Tablo 1- 23 no’lu satırdaki mahsup edilecek gelir vergisi toplamı yazılır.
Eğer tahakkuk eden vergi, mahsup edilen vergi tutarından fazla ise 4 no’lu hücreye (2
no’lu satırdaki tutardan 3 no’lu satırdaki tutar çıkarılarak bulunan) ödenecek gelir vergisi
tutarı yazılır.
Eğer mahsup edilen vergi tahakkuk eden vergi tutarından fazla ise aradaki fark 5 no’lu
hücreye iade edilecek tutar olarak yazılır.
6 no’lu satıra Tevkifata ilişkin damga vergisi toplamı yazılır.
7 no’lu satıra; beyannameye ait damga vergisi tutarı yazılır.
Tablo 2’nin altında yer alan bölümlere, vergi sorumlusu ve varsa beyannameyi
düzenleyen SM ya da SMMM ‘ ye ait bilgiler yazılır.
Arka yüzde yer alan ana başlıklar ise aşağıdaki gibidir:
 Tablo 3 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler İle Menkul Sermaye İratları Dışında
Kalan Ödemelere Ait Bildirim
Tablo 4 Ödemelerin Türüne Göre Kod Cetveli
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TABLO 3- Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler İle Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan
Ödemelere Ait Bildirim: Bu bölümde gayrimenkul kira, SMMM ödemeleri gibi ücret ve
menkul sermaye iratları dışında kalan ödemeler gösterilir. Eğer burada yer alan satırlar yeterli
gelmezse aynı bilgileri içeren bir liste beyannameye eklenir.
Ödeme yapılan kişiye ait bilgiler, tür kodu, brüt tutar ve kesilen gelir vergisi tutarı
ilgili bölümlere yazılır.
TABLO 4- Ödemelerin Türüne Göre Kod Cetveli: Bu cetvelden ödemenin kodu bulunur
ve buna göre diğer tablolardaki tür kodu alanlarına ilgili ödeme tür kodu yazılır.
GVK madde 99’a göre muhtasar beyannamede aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
a. Vergi kesintisi adı ve soyadı ya da unvanı ile adresi
b. Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay ya da aylar
c. Aylık ücret bordrolarının özetinde; hizmet erbabının sayısı, hizmet erbabına
verilen ücret tutarları ve ücretlerden yapılan vergi kesintisinin tutarı (Üç aylık
muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun özeti ayrı gösterilir)
d. Vergi tevkifatına tabi diğer ödemelerde; adına ödeme yapılan kişinin adı ve soyadı
ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası,
ödemenin türü ve miktarı ile ödemeden yapılan vergi kesintisi
e. Muhtasar beyannamenin düzenlenme tarihi ve yetkili imza

6.7. Muhtasar Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri
Vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler ya da
tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri, ertesi ayın
23’ncü günü akşamına kadar ödeme ya da tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi
dairesine bildirmek zorundadırlar. Yılsonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden
kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır(GVK md:98–119).
Aynı belediye hudutları içinde çeşitli yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile
bunlara ait vergiler bir merkezden bildirilebilmektedir.
Muhtasar beyannamenin verilme zamanı bakımından iki istisna bulunmaktadır. İlki;
yılsonlarında tahakkuk ettirilecek mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi,
izleyen yılın Şubat ayının yirmi üçüncü günü akşamına kadar uzatılmaktadır. Bunun nedeni
mevduat kabul eden kurumlarda mudi sayısının yüksekliği ve tahakkukun 31 Aralık’ta
yapılıyor olmasının sorumlular açısından getirmiş olduğu birtakım güçlüklerdir.
İkinci istisna ise ziraî ürün bedelleri üzerinden kesinti yapanlar hariç olmak üzere,
çalıştırdıkları hizmetli sayısı 10 ya da daha az işletmelerle ilgilidir. Bu işletmeler vergi
kesintilerini, ödemenin ve kesintinin yapıldığı ayı izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına
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kadar değil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar
bildirebilirler. Diğer bir ifade ile Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak, Ocak, Şubat, Mart
dönemi için 23 Nisan, Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz, Temmuz, Ağustos,
Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına muhtasar beyanname verilmesi gerekmektedir(GVK
MD.98).
Böylece üç ayda bir muhtasar beyanname verileceği açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak
bu haktan yararlanmak isteyen işletmelerin bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
Söz konusu koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır
2. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden
bildirilmiş olmalıdır.
3. Kesintiler arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış bir kesinti bulunmamalıdır.
Zirai ürün bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapanlar, çalıştırdıkları işçi sayısına
bakılmaksızın yaptıkları kesintileri muhtasar beyanname ile her ay bildirmek zorundadırlar.
Üç ayda bir beyanname verirken yukarıda sayılan koşullardan en az birini yerine
getirmediklerinden dolayı bu haklarını kaybettiklerinde, haklarını kaybettikleri aydan
başlayarak her ay için beyanname vermek zorundadırlar. Verilecek beyannameye önceki
aylara ilişkin kesintilerin de dâhil edilmesi gerekmektedir.
Kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından yapılan vergi kesintileri
beyanname verilmesi gereken ayın 26’ncı günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi
dairesine yatırılmak zorunluluğu bulunmaktadır. Muhtasar beyannamenin verilmesi
konusundaki istisnai koşullar, kesintilerin ödenmesinde de geçerlidir.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir
Vergisi mükellefleri, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Muhtasar Beyannamelerini elektronik
ortamda göndermek zorundadırlar(VUK md:376 GT). Genel bütçeye dâhil idare ve kurumlar
yaptıkları vergi kesintisi için muhtasar beyanname vermezler(GVK MD.100).
GV ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para
cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen
cezalar, gecikme zamları ve faizler Gelir Vergisi'nin matrahından ve gelir unsurlarından
indirilmez. VUK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri, vergi matrahından ve gelir
unsurlarından indirilmez(GVK MD.90).
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Uygulamalar
1) 2015 yılında ücretinin aylık net tutarı 3.500 TL olan bir hizmet sahibinin
bordrosunda, aylık düzeyde, kesintiye tabi tutulacak vergi tutarlarını hesaplayınız.

Çözüm:

NET ÜCRET
(Kümülâtif Toplam TL)

AYLAR

Aylık Net
Ücret

KESİLEN AYLIK VERGİ
(Kümülâtif Toplam TL)

3.500
7.000
10.500

OCAK
ŞUBAT
MART

3.500
3.500
3.500

14.000

NİSAN

3.500

17.500

MAYIS

3.500

21.000

HAZİRAN

3.500

24.500

TEMMUZ

3.500

28.000

AĞUSTOS

3.500

31.500

EYLÜL

3.500

35.000

EKİM

3.500

38.500

KASIM

3.500

42.000

ARALIK

3.500

525
1.050
1.575
2.200
(12.000 için 1.800)
(2.000 için 400)
2.900
12.000 için 1.800
5.500 için 1.100
4.000
12.000 için 1.800
11.000 için 2.200
4.300
12.000 için 1.800
12.500 için 2.500
5.000
12.000 için 1.800
16.000 için 3.200
5.875
29.000 için 5.200
2.500 için 675
6.820
29.000 için 5.200
6.000 için 1.620
7.765
29.000 için 5.200
9.500 için 2.565
8.710
29.000 için 5.200
13.000 için 3.510

2015 yılı için hizmet sahibinin ödeyeceği toplam Gelir Vergisi 8.710 TL olacaktır.
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2) Bay Hasan Gidişoğlu, Denizli’de hazır giyim ürünleri imalatı ve satışı ile
uğraşmakta ve 12 işçi çalıştırmaktadır. Satış mağazasında çalışanların tamamı bekârdır.
Üretim merkezinde çalışanların tamamı evlidir, iki çocuk sahibidirler ve eşleri
çalışmamaktadır. Hasan Gidişoğlu’nun Temmuz 2015 dönemine ilişkin bazı işlemleri
aşağıdaki gibidir:
 Satış mağazasında çalışan 6 kişiye kişi başı 3.500 TL brüt ücret ödenmiştir.
 Üretim merkezinde 6 asgari ücretli işçi çalışmaktadır.
 SMMM Bayan Serpil Eroğlu’na 3.500 TL müşavirlik ücreti ödenmiştir.
 Bay Kenan Değer’den kiralanan işyeri için yıllık 32.000 TL brüt kira ödemesi
yapılmıştır.
 Esnaf muaflığından yararlanan Bay Selman Can’a, diğer hizmet alımlarından
dolayı 1.200 TL brüt ödeme yapılmıştır.
 01.01.2015 tarihinden başlayarak damga vergisi oranı ücretlerde %07,59 olarak
belirlenmiştir. Muhtasar beyanname için damga vergisi tutarı 29,90 TL dir.
Vergi Kesintisine İlişkin Hesaplamalar:
1. Satış Mağazasında Çalışanlar İçin Vergi Kesintileri:
BRÜT ÜCRET
İNDİRİMLER
SGK Primi İşçi Payı
3.500 * 0,14 =
İşsizlik Sigortası İşçi Payı
3.500 * 0,01 =
GELİR VERGİSİ
3.500 – 525 =
MATRAHI
GELİR VERGİSİ
2.975 * 0,20 =
KESİNTİSİ
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
ÖDENECEK GELİR
595 – 90,11 =
VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
3.500 * 0,00759=
2. Üretim Merkezinde Çalışanlar İçin Vergi Kesintileri:
BRÜT ÜCRET
İNDİRİMLER
SGK Primi İşçi Payı
1.273,50 * 0,14 =
İşsizlik Sigortası İşçi Payı
1.273,50 * 0,01 =
GV MATRAHI
1.273,50 – 191,03 =
GV KESİNTİSİ
1.082,48 * 0,15=

3.500 TL
525 TL
490 TL
35 TL
2.975 TL
595 TL
90,11 TL
504,89 TL
26,57 TL

1.273,50 TL
191,03 TL
178,29 TL
12,74 TL
1.082,48 TL
162,37 TL
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Asgari geçim İndirimi
(1.201,50*12=(14.418*0,75*0,15)/12=
ÖDENECEK GV
162,37 – 135,17 =
DAMGA VERGİSİ
1.273,50 * 0,00759 =
MUHTASAR BEYANNAMEYE AKTARILACAK TUTARLAR
Satış Mağazası İçin(011 KOD):
Ödemelerin Brüt(Gayrisafi) Tutarı:
Gelir Vergisi Kesintileri:
Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi:
Damga Vergisi Kesintileri:
Üretim Merkezi İçin(012 KOD)
Ödemelerin Brüt(Gayrisafi) Tutarı:
Gelir Vergisi Kesintileri:
Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi
Damga Vergisi Kesintileri:
Gelir Vergisinden indirilecek Toplam Asgari
Geçim İndirimi

3.500 * 6 =
595 * 6 =
90,11 * 6 =
26,57 * 6 =

135,17 TL
27,20 TL
9,67 TL

21.000 TL
3.570 TL
540,66TL
159,42 TL

1.273,50 * 6 =
7.641 TL
162,37 * 6 =
974,22TL
135,17 * 6 =
811,02TL
9,67 * 6 =
58,02TL
540,66+811,02= 1.351,68 TL

Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemeler ve Kesintilerin Hesaplanması:
SMMM Bayan Serpil Eroğlu’na 3.500 TL brüt ödeme tutarı üzerinden % 20 oranında GV
kesintisi yapılacaktır.
3.500 * %20 = 700 TL
Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığında Yapılan Ödemeler ve Kesintilerin
Hesaplanması(041 kod numarası ile beyannameye aktarılacak):
Bay Kenan Değer’den kiralanan işyeri için yıllık 32.000 TL brüt kira ödemesi üzerinden %20
oranında kesinti yapılacaktır.
32.000 * %20 = 6.400 TL
Diğer Hizmet Alımları İçin Yapılan Ödemeyle İlgili Hesaplama(145 kod numarasıyla
beyannameye aktarılacak):
Bay Selman Can’a, diğer hizmet alımlarından dolayı yapılan 1.200 TL’lik brüt ödeme
üzerinden, 2009/14592 sayılı BKK ile %10 vergi kesintisi yapılacaktır.
1.200 * %10 =120 TL
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MU H T ASAR

1003

B EYAN N AME

(GVK 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile KVK
15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

ACIPAYAM

1
2

YILI 2015

AYLIK

ÜÇ AYLIK

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

V.D. KODU

DENİZLİ

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

ARA

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

VERGİ
SORUMLUSUNUN

İL-İLÇE

3

Vergi Kimlik No. (T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)

4

E-Posta Adresi

6

Soyadı

5

""

Telefon No.
(Telefon)

(Alan Kodu)

GİDİŞOĞLU
Unvanı

7

Adı

HASAN

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

TABLO - 1

ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ TUTARI

ÖDEMELERİN TÜR KODU (*)

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ TUTARI

(Türk Lirası)

(Türk Lirası)

(Kr)

(Kr)

8

11

7.641 ,

0

867 ,

54

9

12

21.000 ,

0

3.570 ,

0

9

10

22

3.500 ,

0

700 ,

0

10

11

41

32.000 ,

0

6.400 ,

0

11

12

145

1.200 ,

0

120 ,

0

12

8

13

,

,

13

14

,

,

14

15

,

,

15

16

,

,

TOPLAM

17

65.341 ,

a

0

11.657 ,

b

16

54

17

18-a

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

0 ,

0

18-a

18-b

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

0 ,

0

18-b

18-c

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

0 ,

0

18-c

54

19

Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı [17b- (18a+18b+18c)]

MAHSUP EDİLEN
VERGİLER

19

11.657 ,

20

KVK 34/8 Maddesi Uyarınca KVK 15/3 Maddesine Göre Yapılan
Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları

,

20

21

Men.Kıy .Y at.Fonları İle Men. Kıy . Y at. Ort. GVK Geç. Md. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiy e Mahsup
Edilecek Tev kif atTutarı

,

21

22

Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi

1.163 ,

34

22

23

Mahsup Edilecek Toplam Vergi (20+21+22)

1.163 ,

34

23

AYLIK

ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI (***)
3 AYLIK
1.Ay

Asgari Ücretli

Diğer Ücretli
TOPLAM

2.Ay

3.Ay

6
6
12
TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

TABLO - 2

Vergi Tevkifatı (0003 / 0011)
(Kr)

Matrah (17a)

64.504 ,

0

2

Tahakkuk Eden (19)

11.657 ,

54

1.163 ,
0 ,

34
0

10.494 ,

20

0 ,

0

3-a

Mahsup (23)

3-b

Tecil Edilecek Tutar (****)

4

Ödenecek (2-3a)

5

İade edilecek (3a-2)

VERGİ SORUMLUSUNUN

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi (1046)
(Türk Lirası)
6

(Kr)

29 ,

Ödenecek

90

Beyannameye Ait Damga Vergisi (1048)
(Türk Lirası)

7

Ödenecek

(Kr)

29 ,

90

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik No.
(T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)

Adı ve Soyadı

Örnek No. : 1910-y

D.M.O.Basım Müessesesi -2009

(Türk Lirası)

1

HASAN GİDİŞOĞLU

E-Posta Adresi
Adı ve Soyadı

SERPİL EROĞLU

İmzası
İmzası
Tarih

Tarih

Ödemelerin türlerine göre kodları arka say f adaki cetv elde belirtilmiştir.
“w w w .gib.gov.tr”
a- 5084 Sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirimin (6) no.lu satırında yer alan tutarların toplamı bu satırda gösterilecektir.
b- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu uyarınca yapılacak terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir.
c- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin bildirimde her bir işçi için hesaplanan terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir. (Bildirimin (ı) sütunu toplamı)
(***) GVK 98 inci maddesine göre aylık veya üç aylık beyanname verenler çalıştırılan işçi sayısı olarak ilgili alanları dolduracaktır.

(*)
( **)

(****) 1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği kapsamında tecil edilecek tutar. Aylık gelir vergisi tevkifat tutarlarına ilişkin bildirimin (g) sutununda yer alan tutarlar.

OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR

PARASIZDIR
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ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE

TABLO - 3

İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (*)
ÖDEMENİN

ÖDEME YAPILANIN
Adı ve Soyadı (Unvanı)
Adresi

Vergi Dairesi ve

Tür

Vergi Kimlik No.

Kodu

SERPİL EROĞLU
KENAN DEĞER
SELMAN CAN
TOPLAM

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

(Türk Lirası)

22
41
145

Birden Fazla Takvim Yı lı na Yaygı n İnşaat ve Onarı m İşleri Dolayı sı yla
Yapı lan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)

031

Birden Fazla Takvim Yı lı na Yaygı n İnşaat ve Onarı m İşleri İle Uğraşan
Kurumlara Yapı lan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)

032

70 inci Maddede Yazı lı Mal ve Hakları n Kiralanması Karşı lı ğı Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/5)

041

Kooperatiflere Ait Taşı nmazları n Kiralanması Karşı lı ğı Yapı lan
Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)

042

Tam Mükellef Kurumlar Tarafı ndan, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir
ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf
Olanlara Dağı tı lan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı
Bentlerinde Sayı lan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)

061

Tam Mükellef Kurumlar Tarafı ndan Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve
Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağı tı lan 75 inci
Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayı lan Kar Payları
(GVK Md. 94/6-b-ii)

062

Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağı tı lan 75 inci Maddenin (1), (2) ve
(3) Numaralı Bentlerinde Sayı lan Kar Payları (KVK Md. 15/2)

065

Yatı rı m İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)

071

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Kamu Ortaklı ğı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul
Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)

081

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Kamu Ortaklı ğı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul
Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)

082

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul Kı ymetlerden Sağlanan
Gelirler (KVK Md.15/1-c)

083

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilerek Satı n Alı nan Hayvanlar ve
Bunları n Mahsulleri ile Kara ve Su Avcı lı ğı Mahsulleri İçin Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)

091

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilmeksizin Satı n Alı nan Hayvanlar ve
Bunları n Mahsulleri ile Kara ve Su Avcı lı ğı Mahsulleri İçin Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)

092

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilerek Satı nAlı nan Diğer Zirai
Mahsuller İçin Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (**)

093

PAYLARI

ÖDENEN KAR

094
095

Zirai Faaliyet Kapsamı nda İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)

096

TL Mevduat Hesapları na Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)

101

Döviz Tevdiat Hesapları na Yürütülen Faizler ile Katı lı m Bankaları nca
Döviz Katı lma Hesapları na Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

102

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar
Ortaklı ğı Belgesi ve Katı lı m Bankaları nca Kar ve Zarara Katı lma
Hesabı Karşı lı ğı nda Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

111

Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)

121

İNŞAAT

YAYGIN

MESLEK

O56

KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI

Konut Finansmanı Fonu ile Varlı k Finansmanı Fonu Kazançları (GVK
Geç. Md. 67/8)

DİĞER ÖDEMELER

O55

SERBEST

O54

Gayrimenkul Yatı rı m Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)

YILLARA

Girişim Sermayesi Yatı rı m Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)

GAYRİMENKUL
SERMAYE
İRATLARI

O53

K U R U M L A R V E R G İ S İ K A N U N U N U N 30 U N C U M A D D E S İ N E G Ö R E Y A P I L A N Ö D E M E L E R

YATIRIM FONU
VEYA ORT.
KAZANÇLARI
KURUMLARIN DAĞITTIKLARI
KAR PAYLARI
YAT.
İND.
HER NEVİ TAHVİL
FAİZLERİ
ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER

O52

Altı n ve Kı ymetli Madenlere Dayalı Yatı rı m Fonu veya Ort. Portföy
Kazançları (KVK Md. 15/3)

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilmeksizin Satı n Alı nan Diğer Zirai
Mahsuller İçin Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (***)
Zirai Faaliyet Kapsamı nda İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman
İdaresine Karşı Taahütte Bulunan Kurumlara Yapı lan Ödemeler (GVK
Md. 94/11-c-i)

MEVDUAT
FAİZLERİ
FAİZSİZ

(Türk Lirası)

0
0
0
0

(Kr)

700
6.400
120
7.220

,
,
,
,

0
0
0
0
KODU

GVK' nı n 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK
Md. 94/15-a)

131

GVK’ nı n 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan
Ödemeler (GVK Md. 94/15-b)

132

GVK’ nı n 75/15 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan
Ödemeler (GVK Md. 94/15-c)

133

Telif ve Patent Hakları Satı şı Dolayı sı yla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara
Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/4)

141

Milli Piyango İdaresince Çı karı lan Biletleri Satanlar İle Diğer Kişilerce
Çı kartı lan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapı lan Komisyon, Prim vb.
Ödemeler (GVK Md. 94/10-a)

142

4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara
Yapı lan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)

143

PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon
Bedeli (GVK Md. 94/12)

144

Esnaf Muaflı ğı ndan Yararlananlara Mal ve Hizmet Alı mları Karşı lı ğı nda
Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a, c, d)

145

Esnaf Muaflı ğı ndan Yararlananlara Hurda Mal Alı mları Karşı lı ğı nda
Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)

146

Diğerleri

151

Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yı lı na Yaygı n İnşaat ve
Onarı m İşleri İle İlgili Olarak Yapı lan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)

221

Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapı lan Serbest Meslek
Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)

231

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)

232

Finansal Kiralama Kapsamı ndaki Gayrimenkul
Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)

241

Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)

242

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu
Ortaklı ğı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul
Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)

251

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler
(KVK Md. 30/1-ç)

252

Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)

253

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar
Ortaklı ğı Belgesi ve Katı lı m Bankaları nca Kar ve Zarara Katı lma Hesabı
Karşı lı ğı nda Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

254

GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazı lı Menkul Sermaye İratları (KVK
Md. 30/1-ç)

256

Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)

257

Diğer Menkul Sermaye İratları

258

Her Nevi Alacak Faizleri (KVK
Md. 30/1-ç)

022

YAPILAN ÖDEMELER

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)

SİGORTA

021

ŞİRKETLERİ

18 inci Madde Kapsamı na Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)

TARAFINDAN

012

BES VE DİĞER ŞAHIS

011

Diğer Ücretler ile Ücret Sayı lan Ödemeler (GVK Md. 94/1)

DİĞER ÖDEMELER

Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)

Men. Kı y. Yatı rı m Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md.
67/8)

VERENLERE

,
,
,
,

ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ

KODU

KURUMLARIN
DAĞITTIKLARI
KAR PAYLARI

KİRA

YILLARA
YAYGIN İNŞAAT

SERBES
T
MESLEK

ÜCRET

ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ

OLARAK KREDİ

(Kr)

3.500
32.000
1.200
36.700

ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ

TABLO - 4

REPO

KESİLEN VERGİ TUTARI

Gayrisaf i Tutarı

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)' ya
Göre Ödenecek Alacak Faizleri

262

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)' ye
Göre Ödenecek Alacak Faizleri

263

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)' ye
Göre Ödenecek Vade Farkları

264

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)' ye
Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri

265

Tam Mükellef Kurumlar Tarafı ndan, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar
Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağı tı lan GVK' nun 75 inci
Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayı lan Kar Payları (KVK
Md. 30/3)

271

Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarı lan Tutarlar (KVK Md. 30/6)

272

Gayrimaddi Hakları n Satı şı , Devir ve Temliki Karşı lı ğı nda Ödenen
Bedeller (KVK Md. 30/2)

281

Yetkili Makamları n İzni İle Açı lan Sergi ve Panayı rlarda Yapı lan Ticari
Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)

282

Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet
Gösterenlere Yapı lan Ödemeler (KVK Md. 30/7)

283

Diğerleri

284

(*) Bu bildirimde yer alan satırların yetmemesi halinde, aynı bilgileri içeren bir liste eklenecektir.
(**) 552 Sayılı Yaş Sebze v e Meyv e Ticaretinin Düzenlenmesi v e Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine göre toptancı hallerinde satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna
yazılacaktır.
(***) 552 Sayılı KHK'nin 18 inci maddesine göre toptancı halleri dışında satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna yazılacaktır.
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3) Serbest avukatlık yapan CS’nin 2014 yılında elde ettiği toplam hasılat 80.000 TL
ve toplam mesleki giderleri de 30.000 TL’dir. Ayrıca bireysel emeklilik sistemine 9.000 TL
katkı payı ile yıllık 6.000 TL BAĞ-KUR primi ödemiştir. Buna göre söz konusu kişinin gelir
vergisi matrahını ve tutarını hesaplayınız. Yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenleyiniz.
2014 yılı ücret gelirleri için geçerli vergi tarifesi aşağıdaki gibidir.
11.000 TL’ye kadar
11.000 – 27.000 TL arası
27.000 – 97.000 TL arası
97.000 TL’den fazlası

15%
20%
27%
35%

Mükellef yıllık gelir vergisi beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.
Toplam Hasılat: 80.000 TL
Toplam Mesleki Giderler: 30.000 TL
BAĞ-KUR Primi: 6.000 TL
Beyanı Gereken serbest Meslek Kazancı: 44.000 TL
(80.000-30.000-6.000)
GELİR VERGİSİ MATRAHI: 44.000 TL’dir.
11.000 TL için; 11.000 X 0,15 = 1.650 TL
27.000 – 11.000 = 16.000 TL için; 16.000 X 0,20 = 3.200 TL
44.000 – 27.000 = 17.000 TL için; 17.000 X 0,27 = 4.590 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi: 9.440 TL dir.
(1.650 + 3.200 + 4.590)
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01

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
VD KODU

3 VERGİLENDİRME DÖNEMİ
1 ........................................................
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
2 ........................................................
İL - İLÇE

0

1

0

1

2

0

1

4

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

3

1

1

2

2

0

1

4

1001 A

4 VERGİ KİMLİK NO.(*)

2014

5 BAĞ - KUR NO.

MÜKELLEFİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

TABLO - 1
1 Soyadı

S

2 Adı

C

6 Uyruğu
7 Doğum T.

3 Baba Adı

8 Medeni Hali

4 Ana Adı

9 Mesleği

5 Doğum Yeri

10 Faks No.

Bekar
A V

Evli
K

U

A

T

(Alan Kodu)

İkametgah
11
Adresi

11

(Posta Kodu)

12 İşyeri Adresi

12

(Posta Kodu)

13 E-Posta Adresi

13

14 Telefon No.

14
(Alan Kodu)

( Telefon ) İkametgah

(Alan Kodu)

( Telefon ) İşyeri

16 Faaliyet Süresi (Yıl)

15 Faaliyet Kodu

GELİR BİLDİRİMİ

TABLO - 2
GELİR UNSURLARI

Z A RA R

KA R

( Türk Lirası)

( Türk Lirası)

(Kr)

(Kr)

17 Ticari Kazançlar

.

.

,

.

.

,,

17

18 Zirai Kazançlar

.

.

,

.

.

,,

18

19 Serbest Meslek Kazançları

.

.

20 Ücretler

.

21 Gayrimenkul Sermaye İratları

.

22 Menkul Sermaye İratları

.

.

25 ZARAR

.

.

.
.

,

23 Diğer Kazanç ve İratlar
24 TOPLAM (17+18+19+20+21+22+23)

4 4 0 0 0 ,0
,,

20

,

21

.

,,

22

.

.

,,

23

,

24
25

,

26 KAR

19

.

.
.

0

.

4 4 0 0 0 ,0

0 26

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl
27 Zararları Toplamı

.

.

,

27

28 Şahıs Sigorta Primleri

.

.

,

28

29 Eğitim ve Sağlık Harcamaları

.

.

,

29

30 Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin
Bağış ve Yardımlar

.

.

,

30

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

Bu Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalem ile okunaklı büyük harflerle veya bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
D.M.O. Basım İşl. Md. - 2011
"w w w .gib.gov.tr"
PA RA SI Z DI R

Örnek No. : 1901 - ak
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02
( Türk Lirası)

(Kr)

31 Gıda Bankacılığı Kapsamındaki

.

.

,

31

32 Kültür ve Sanat Faaliyetlerine İlişkin

.

.

,

32

33 Sponsorluk Harcamaları

.

.

,

33

34 AR-GE İndirimi (GVK'y a göre)

.

.

,

34

35 AR-GE İndirimi (5746 say ılı Kanuna göre)

.

.

,

35

36 Diğer Bağış v e İndirimler

.

.

,

36

Bağış ve Yardımlar

Bağış ve Yardımlar

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve İndirimler

37 Toplamı (27+28+29+30+31+32+33+34+35+36)

.

38 Mahsup Sonrası Kalan Tutar (26-37)

.

39 5746 say ılı Kanuna Göre Gelecek Y ıla Dev reden AR-GE İndirimi

.

.

37

,

4 4. 4 0 0, 0
.

0 38
39

,

VERGİ BİLDİRİMİ

TABLO - 3

( Türk Lirası)

( Türk Lirası)

(Kr)

(Kr)

40 Vergiye Tabi Gelir ( Matrah )

.

4 4 . 0 0 0 , 0 0 40

41 Hesaplanan Gelir Vergisi

.

9 . 4 4 0 , 0 0 41

42 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler

.

.

,

42

43 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler(*)

.

.

,

43

44 Geçici Vergiler

.

.

,

44

.

.

,

45

45

Asgari Geçim İndirimi (GVK 95.madde kapsamında ücret geliri
bey an edenlerce doldurulacaktır.) (**)

46 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı (42 + 43 + 44 + 45 )

.

.

47 Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (41 - 46)

,

.

İadesi Gereken Gelir Vergisi v e/v ey a Geçici Vergi (46-41)

48 (Bu Tutar 43+44' ün Toplamını Geçemez.)

46

9 . 4 4 0 , 0 0 47

.

.

,

48

49 İadesi Gereken Gelir Vergisi (48 - 44)

.

.

,

49

50 İadesi Gereken Geçici Vergi (48 - 49)

.

.

,

50

,

51

51 Ödenm esi Gereken Dam ga Vergisi
TABLO - 4

İşletme Hesabında Defter Tutanlar ile Serbest
Meslek Erbabına İlişkin Performans Bilgileri

Perform ans Verileri

( Türk Lirası)

52 Gelir/Gayrisafi Hasılat

.

.

,

,,

56 Beyannam eyi İm zalayan SM, veya SMMM'nin
,

53 Gider/İndirilecek Giderler

.

.

,

,,

Vergi Kimlik No.

(T.C. v atandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası y azılacaktır.)
,
,
,
,

(Kr)

54 Finansman Giderleri

.

.

,

,,

55 Amortisman Giderleri

.

.

,

,,

,

,

57 Beyannam enin Hangi Sıfatla Verildiği
Mükellef

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

İmza
58 Beyannam e ve Eklerini Tasdik Eden YMM'nin

Mirasçı

Adı - Soyadı (***)

Adı - Soyadı

,

,

Kanuni Temsilci

Vergi Kimlik No.

,

,

(T.C. v atandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası y azılacaktır.)
,
,
,
,

CS

Mühür No.
Vergi Kimlik No.(***)

,

,

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan
yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

Tarih

1 8 .

0 3 .

Adı Soyadı

İmza

2 0 1 5

İmza
( Mühür v ey a Kaşe)
(*) Asgari Geçim İndirimi mahsup edilmeden önceki tutar yazılacaktır.
(**) Ücret geliri üzerinden hesaplanan vergi tutarını aşamayacaktır. Ücret gelirine isabet eden vergi tutarı ücret matrahının toplam matraha oranına göre hesaplanacaktır.
(***) Bu alan, beyannamenin mirasçı veya kanuni temsilci sıfatıyla verilmesi halinde doldurulacaktır.
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4) Bayan (S), sahibi olduğu konutu 2014 yılında kiraya vermiş olup, yılık 20.000 TL
kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak,
5.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Buna göre mükellefin
vergiye tabi hasılatı ve vergiden indirebileceği tutar nedir? 2014 yılı için gayrimenkul
sermaye iradı istisnası 3.300 TL dir.
Çözüm:
Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 5.000 TL tutarındaki toplam giderin
vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.
Vergiye Tabi Hasılat = 20.000 - 3.300 = 16.700 TL
İndirilebilecek Gider = (5.000) x (16.700 / 20.000) = 4.175 TL
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Uygulama Soruları
1)
2015 yılında asgari ücret alan bir işçinin Kasım ayı bordrosunda, aylık olarak
kesintiye tabi tutulacak vergi tutarlarını hesaplayınız.
2)
2015 yılında asgari ücret alan bir işçinin Mart ayı bordrosunda, aylık olarak
kesintiye tabi tutulacak vergi tutarlarını hesaplayınız?
3)
Asgari geçim indiriminin, aynı yıl içinde açıklanan iki asgari ücretten
hangisine göre hesaplandığını araştırınız.
4)
SGK primlerinin ödenmesinde bir üst sınır bulunmaktadır. Acaba gelirler için
de böyle bir üst sınır var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelir Vergisi’nin gerçek kişiler ve kurumlar açısından hesaplanması, söz konusu kişi
ve kurumların beyan şekilleri, kurum çalışanları için genellikle aylık olarak verilen Muhtasar
Beyanname’nin içeriği, verilme zamanı ve yeri, vergi kesintisi yapma yetkisi verilen
kurumlar, mükelleflerden yapılan vergi kesintileri görsel materyaller eşliğinde açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
2015 yılı için, gayrimenkul sermaye iradı gelirleri üzerinden kesilen gelir
vergisi oranı nedir?
a)

15%

b)

20%

c)

25%

d)

27%

e)

30%

2)

2015 yılı için gayrimenkul sermaye iradı istisnası tutarı nedir?

a)

3.600 TL

b)

3.500 TL

c)

3.400 TL

d)

3.300 TL

e)

3.200 TL

3)
Bay (Z), 2014 yılında meskenini aylık 250 TL’den kiraya vermiş yıllık 3.000
TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda ödeyeceği gelir vergisi tutarı nedir?
a)

3.600 TL

b)

3.500 TL

c)

3.250 TL

d)

0

e)

250 TL

4)
Bayan (K), 2014 yılında emlak vergisi değeri 250.000 TL olan bir apartman
dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Emsal kira bedeli, emlak vergisi
değerinin % 5’i dir. Bu durumda, mükellefin ödeyeceği vergi tutarı nedir?
a)

0

b)

29.000 TL

c)

18.500 TL
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d)

13.000 TL

e)

12.500 TL

5)
Şirket SMMM bayan (C)’ye yıllık 60.000 TL ödemektedir. Buna göre şirketin
her ay yapması gereken GV kesintisi tutarı nedir?
a)

750 TL

b)

1.000 TL

c)

1.500 TL

d)

2.000 TL

e)

5.000 TL

6)

Aylık brüt ücreti 3.500 TL olan bir işçi hangi ayda %27’lik GV dilimine girer?

a)

Mart

b)

Haziran

c)

Ağustos

d)

Eylül

e)

Kasım

7)
2015 yılında asgari geçim indiriminin hesaplandığı asgari ücret tutarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1.201,50 TL

b)

1.250,75 TL

c)

1.273,50 TL

d)

1.290,65 TL

e)

1.400 TL

8)
2015 yılında gelir vergisi matrahı 107.000 TL olan ve ücret geliri elde eden bir
mükellefin, yıllık olarak ödeyeceği GV ne kadardır?
a)

25.990 TL

b)

26.140 TL
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c)

26.340 TL.

d)

26.540 TL

e)

26.740 TL

9)
2015 yılında gelir vergisi matrahı 107.000 TL olan bir mükellefin, yıllık olarak
ödeyeceği GV ne kadardır?
a)

25.990 TL

b)

26.820 TL

c)

27.355 TL

d)

28.760 TL

e)

29.540 TL

10)

GVK ’nunda gelirler kaç türlü beyan edilebilir?

a)

5

b)

4

c)

3

d)

2

e)

1

Cevaplar
1) b , 2) a , 3) d , 4) e , 5) b , 6) d , 7) a , 8) c , 9) e , 10) c
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7. KURUMLAR VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kurumlar Vergisi(KV)’nin; konusu, mükellefiyeti, uygulanan muafiyetler
ve istisnalar ile tam mükellefiyet açısından KV’nin tam mükellefiyet açısından hesaplanması
konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Araştırınız.

Bir işletmenin kurum olması için hangi koşulların bulunması gerekir?

2)

Kimler KV mükellefi değildir? Açıklayınız.

3)

KV dışında ortaklar ayrıca vergi öder mi?

4)

KV’nin GV’nden farkı nedir? Karşılaştırmalı olarak düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

KV’nin; konusu,
mükellefiyeti, uygulanan
muafiyetler ve istisnalar
ile tam mükellefiyet
açısından KV’nin tam
mükellefiyet açısından
hesaplanması

KV’ndeki mükellefiyeti,
uygulanan muafiyetleri,
istisnaları ve KV’nin tam
mükellefiyet açısından
hesaplanmasını öğrenir.

İlgili kanunlar eşliğinde,
çözümlü problemler ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kurum



Tam Mükellefiyet



Dar Mükellefiyet



Safi Kurum Kazancı



Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler



Örtülü sermaye



Transfer Fiyatlandırması
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Giriş
Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu kuruluşlarının, dernek ve
vakıflara ait iktisadi işletmelerin ve mükellef olmayı seçen iş ortaklıklarının kazançları
üzerinden KV tahsil edilmektedir. GV’nde olduğu gibi tam ve dar mükellefiyet söz
konusudur. KV safi kâr üzerinden hesaplanmaktadır. İşletme faaliyeti ilgili muafiyet ve
istisnalar varsa söz konusu kârdan düşülür. Şirketin ortak ya da ortakları ile ilişkili kişilerden
yaptıkları borçlanmaların örtülü sermaye olup olmadığı ya da emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak, belirledikleri bedel ya da fiyat üzerinden mal ya da hizmet alım ya da satımında
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıp dağıtmadıkları KV açısından çok
önemlidir.
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7.1.Kurumlar Vergisi’nin Konusu
Kurumlar Vergisi(KV); sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu
kuruluşlarının, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin ve KV mükellefi olmayı seçen iş
ortaklıklarının kazançları üzerinden alınmaktadır.
GV’nin konusu kapsamına giren yedi gelir çeşidi, KV’nin de konusunu
oluşturmaktadır. Ancak söz konusu olan bu kazançlar, GV’ sindeki gibi ayrıca
değerlendirilmemekte, bunların tamamı kurum kazancı olarak değerlendirilerek KV’ ne tabi
tutulmaktadır.

7.2.Kurumlar Vergisi’nde Mükellefiyet
KVK’nda da mükellefiyetler GVK’ndeki gibi iki grup altında toplanmıştır(KVK
Mad:3)
A) Tam Mükellefiyet: Yukarıda belirtilmiş olan tüzel kişilerden kanuni iş
merkezleri Türkiye'de bulunanlar gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde elde ettikleri
kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler ve tam mükellef olarak tanımlanırlar. Türkiye
içinde ve dışında elde ettikleri kurum kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilirler.
B) Dar Mükellefiyet: Söz konusu tüzel kişilerden kurumlardan, kanuni ve iş
merkezlerinin her ikisi de Türkiye dışında olanlar “dar mükellef” olarak tanımlanırlar. Bu
kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Kanunî
merkez; vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde
sözleşmelerinde belirtilmiş olan yerdir. İş merkezi ise; iş açısından işletme faaliyetine ilişkin
işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

7.3.Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Kazançları KV’ ne tabi mükellefler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır(KVK Mad:2):
A) Sermaye şirketleri: Türk Ticaret Kanunu(TTK) hükümlerine göre kurulmuş olan
Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer özelikleri
taşıyan yabancı kurumlar sermaye şirketi sayılmaktadır. Bu Kanunun uygulanmasında, SPK’
nun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye
şirketi sayılmaktadır.
B) Kooperatifler: Kooperatifler Kanununa özel kanunlarına
kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder.

göre

kurulan

C) İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu
idarelerine ve kuruluşlarına ait bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci
fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.
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D) Yabancı şirketler, kuruluş ve işletmeler: Yabancı devletlere, yabancı kamu
idare ve kuruluşlarına ait bağlı olup, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan
ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.
E) Dernek vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek vakıflara ait bağlı olup
faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî,
sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer özellikleri taşıyan yabancı işletmeler, dernek vakıfların
iktisadî işletmeleridir. Ayrıca sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılmaktadır.
F) İktisadî kamu kuruluşları: Bu kamu kuruluşları; kazanç amacı taşıyıp
taşımamalarına, faaliyetin kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına, tüzel
kişiliğe sahip olup olmamalarına, bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,
kendilerine ayrılmış sermayelerinin iş yerlerinin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın KV’
ne tabi tutulurlar.
G) İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında şahıs
ortaklıkları gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve
kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis
edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması
mükellefiyetlerini etkilemez.

7.4.Kurumlar Vergisi’nde Muafiyet
KV’nden muaf olan işletmeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır(KVK Mad:4):
a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel
sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul
atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, örnek fidanlıklar,
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi
yayınevleri ve benzeri kuruluşlar
b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve
tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi,
hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin
kuruluşları ve benzeri kuruluşlar
c) Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve
yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile
tutukevlerine ait iş yurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri
kuruluşlar
d) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel,
ulusal, uluslararası özellikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar
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e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine
hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile
askerî kışlalardaki kantinler
f) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları
g) Yaptıkları iş, hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları
h) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların
Düzenlenmesi Hakkında Kanunu madde 3’te tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar
i) Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak koşuluyla, Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler
j) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler ve bunlara
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen aşağıda belirtilen işletmeler:
 Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri
 Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri
 Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar
k) Köyler ve köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il
sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere ve köy
birliklerine ait tarım işletmeleri.
l) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş
spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman
ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.
Örneğin; Tescili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmış bir spor kulübünün,
idman ve spor faaliyetleri ile ilgili olmak üzere: maç biletleri satışları, formalara alınan
reklamlar, maç yayın hakkının satılması vb. faaliyetlerden elde edilen kazançlar KV’ne tabi
tutulmayacaktır. Diğer taraftan idman ve spor faaliyetleri dışında forma, ayakkabı ve diğer
malzeme satışları ile otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği gibi
faaliyetleri ayrı bir iktisadi işletme olarak düşünülecek ve vergiye tabi tutulacaktır.
m) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde
sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç
üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş
görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve
koşullara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim
kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi
temsilcilerine bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren
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ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği
adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri. Ayrıca yabancı ülkeler uluslararası finans
kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi
teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi
sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar.
n) Özellikle bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kuruluşlar.
o) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak gereksinimlerini
karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği taşıyan meslek kuruluşları ile
gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak
gereksinimlerinin karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.
p) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı
Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri.

7.5.

Kurumlar Vergisi’nde İstisnalar

Aşağıda belirtilen kazançlar, KV dışında bırakılmıştır(KVK Mad:5):
a) Kurumların;
1. Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde

ettikleri kazançlar
2. Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun kârına katılma olanağı veren kurucu

senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları.
3. Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim

sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.
b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan Anonim ve Limited şirket

özelliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri
aşağıdaki koşulları taşıyan iştirak kazançları;
1. İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az

% 10'una sahip olması,
2. Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl

süreyle elde tutulması
3. Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden

ödenen vergiler dâhil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi
kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
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vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal
kiralama dâhil finansman temini sigorta hizmetlerinin sunulması menkul kıymet
yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi
kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan KV oranında gelir ve KV benzeri
toplam vergi yükü taşıması,
4. İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin KV beyannamesinin

verilmesi gereken tarihten önce Türkiye'ye transfer edilmesi.
c) Tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerden, aşağıdaki koşulları taşıyanlar

öngörülen istisnadan yararlanabilmektedirler;
1. Kanunî iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ya da Limited şirket özelliği

taşıyan yurt dışı iştiraklerinin her birinin sermayesine en az % 10 oranında sahip
olanlar
2. Söz konusu iştiraklerinin değeri, nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75

daha fazlasına karşılık gelen ve bu durumun da istisna uygulanacak kazancın elde
edildiği tarih itibariyle aralıksız olarak en az bir yıl süreyle koruyabilmiş olanlar
3. Söz konusu iştirak hisselerini elden çıkarma tarihi itibariyle en az iki tam yıl (730

gün) süreyle aktiflerinde tutmuş olanlar
ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları
payların bedelinin itibarî(nominal) değeri aşan kısmı ya da emisyon primi. Emisyon primi,
anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında ve gerekse sermayelerini artırdıkları sırada
çıkardıkları hisse senetlerinin ana sözleşmelerinde ve ihraç sırasında söz konusu hisselerin
üzerinde yazılı itibari(nominal) değerlerini aşması halinde ortaya çıkan olumlu farktır. Tek
Düzen Hesap Planında “ihraç primi” olarak isimlendirilmektedir.
d) Türkiye’de kurulmuş bulunan;
1. Menkul kıymetler yatırım fonları ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan

kazançları,
2. Portföyü Türkiye’de Kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere

dayalı yatırım fonları ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
3. Girişim sermayesi yatırım fonları ortaklıklarının kazançları,
4. Gayrimenkul yatırım fonları ortaklıklarının kazançları,
5. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
6. Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.
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e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının
satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı belirli koşullarda KV’den istisna edilmiştir.
Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama
şirketlerine satışı ile 21/11/2012tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri
alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama
şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100
olarak uygulanacak ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı
aranmamaktadır.
f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış Tasarruf Mevduatı Sigorta

Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip
oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan
haklarının, bu borçlara karşılık bankaların bu fona devrinden sağlanan hâsılatın bu borçların
tasfiyesinde kullanılan kısmına karşılık gelen kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde
elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.
g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri ya da daimî temsilcileri aracılığıyla elde

ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;
1. Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir

ve KV benzeri toplam vergi yükü taşıması,
2. Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık KV beyannamesinin

verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,
3. Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dâhil finansman temini, sigorta

hizmetlerinin sunulması menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların
doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan KV oranında
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.
h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak

Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.
i) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu yararına çalışan derneklere bağlı
rehabilitasyon(iyileştirme) merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla
elde edilen kazançlar (İstisna, söz konusu kuruluşların faaliyete geçtiği hesap döneminden
itibaren başlar).
j) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan

harcanmayarak iade edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;
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1. Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını

karşılamak için satın aldıkları malların değerine,
2. Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları kooperatiften

üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,
3. Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere, göre hesapladıkları

risturnlar. Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmamaktadır.
Risturnların nakden ya da aynı değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına
engel oluşturmamaktadır. Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan
kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan
kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel
kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı
esas alınacaktır.

7.6.Tam Mükellefiyet Açısından KV’nin Hesaplanması
KV, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden
hesaplanır.

7.6.1.Safi(net) Kurum Kazancı
KV’nin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi(net) kurum kazancı
üzerinden % 20 olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu kazancın belirlenmesinde, GVK’
nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin de dikkate alınması bir başka gerekliliktir.
KV’nde safi kurum kazancı GVK’ nun ticari kazançlar hakkındaki maddelerine göre
belirlenmektedir. GVK’na göre bütün ticaret şirketleri birinci sınıf tüccar sayılmakta ve
bilanço usulüne göre defter tutmaktadırlar. Bununla bağlantılı olarak KV mükelleflerinin de
bilanço esasına göre defter tutmaları zorunlu olmaktadır.
Ticaret şirketleri dışında kalan KV mükellefi diğer tüzel kişiler işlerinin gereği bilanço
esasına göre defter tutmalarına gerek görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter
tutmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilebilmektedir(VUK Mad:177/5).
Kurumların elde ettikleri ticari, zirai, serbest meslek kazançları, menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları, ücret ve diğer kazanç ve iratların tamamı bir bütün halinde ele
alınarak “Kurum Kazancı” olarak adlandırılır. Bu bütüne GVK’ nun ticari kazançlar
hakkındaki maddeleri uygulanarak safi ya da net kurum kazancı hesaplanmaktadır.
KV’nde GV’nden farklı olarak; vergilendirme dönemi takvim yılı değil hesap
dönemidir. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Takvim yılı dönemi faaliyet ve
işlemlerinin özelliğine uygun bulunmayanlar için, bunların başvurusu üzerine Maliye
Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilmektedir(VUK Mad:174).
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Bilanço esasına göre ticari kazanç, “işletmedeki öz sermayenin hesap dönemi
sonunda ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır”. Bu dönem süresince;
işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilmekte, işletmeden çekilen değerler ise söz
konusu farka eklenmektedir(GVK Mad:38).
Böylece KVK’ nunda safi kazancın
belirlenmesinde kullanılacak temel ölçü, dönem sonu ve dönem başı öz sermayeleri
arasındaki karşılaştırma olmaktadır. Ticari kazancın anlatılan şekilde belirlenmesi sırasında;
VUK'nun değerlemeye ait hükümleri ile GVK’ nun ticari kazancın belirlenmesinde
indirilecek giderlere ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir.

7.6.2. Safi Kurum Kazancının Hesaplanmasında İndirilecek Giderler
Söz konusu giderler, GV ve KV açısından ele alınmalıdır. GV açısından; kurum
kazancının hesaplanmasında indirilecek giderler aşağıdaki gibi sıralanabilir(GVK Mad:40):
a) Ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilebilmesi için yapılan genel
giderler(GVK Mad:40/1).
b) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde eklentilerinde yeme-içme ve barınma giderleri,
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı gibi sosyal giderler(GVK
Mad:40/2).
c) İşle ilgili olmak koşuluyla, ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar(GVK Mad:40/3).
d) İşle ilgili ve yapılan işin önem ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet
giderleri(GVK Mad:40/4).
e) Kiralama yoluyla edinilen işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri(GVK Mad:40/5).
f) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, tüketim, damga, belediye
vergileri, harçlar ve kayıt için ödenenler gibi ayni vergi, resim ve harçlar(GVK
Mad:40/6).
g) VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar(GVK Mad:40/7).
h) İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen
aidatlar(ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir
günlük toplamını aşamaz) (GVK Mad:40/8).
i) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları(İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle
ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu
yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin
%10unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler
tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun
63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim
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konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde
edilen ücretin %10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz) (GVK
Mad:40/8).
KV açısından; kurum kazancının hesaplanmasında mükellefler aşağıdaki giderleri
hâsılattan indirebilmektedirler(KVK Mad:8):
1) Menkul kıymet ihraç giderleri
2) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
3) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve
tasfiye giderleri
4) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı
5) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları
6) Sigorta ve reasürans(ikili sigorta) şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam
eden sigorta sözleşmelerine ait olup, muallâk hasar ve tazminat karşılıkları,
kazanılmamış prim karşılıkları; hayat sigortalarında matematik karşılıklar,
dengeleme karşılıkları(Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları,
ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenmektedir)

7.6.3. Safi Kurum Kazancının Hesaplanmasında Zararların İndirimi
KV matrahının safi kurum kazancının hesaplanmasında(KV beyannamesinde her yıla
ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla) gerek yurt içi gerekse yurtdışı faaliyetlerden
doğan geçmiş yıl zararlar ile devir alınan kurumlara ait zararların kurum kazancından
indirilmesi olanağı sağlanmıştır.

7.6.3.1.Geçmiş Yıl Zararlarının İndirimi
Aşağıda belirtilen geçmiş yıl zararları indirim konusu yapılmaktadır(KVK Mad:9):
a) Beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer
alan zararlar. Söz konusu zararların indirilmesine ilişkin koşullar aşağıdaki gibidir:
 Son beş yıla ilişkin KV beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olmalıdır.
 Devralınan kurumun faaliyetine devir bölünmenin meydana geldiği hesap
döneminden başlayarak en az beş yıl süreyle devam edilmesi gerekmektedir.
b) Türkiye'de KV’den istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş
yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla, yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar için de aşağıdaki
koşuların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:
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 Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi
matrahlarının zarar dâhil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen
kuruluşlarca rapora bağlanmış olmalıdır. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak
raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki
yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede
denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke
yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve
konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı özellikleri
taşıyan temsilcilerine onaylatılmalıdır.
 Onaylatılmış raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneği Türkiye'deki ilgili vergi
dairesine sunulmalıdır.
Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi
ya da gider yazılması durumunda, Türkiye'de verilecek beyannamede, yurt dışı kazanç olarak,
mahsup gider yazılmadan önceki tutar temel alınacaktır.

7.6.3.2.Devir alınan ya da Bölünen Kurumun Zararının İndirilmesi
KVK’na göre uygun devir ve tam bölünme yoluyla dağılan kurumların birikmiş
zararları belirli koşullar altında devralan kurumların kurum kazançlarından
indirilebilmektedir(KVK Mad:9-1/a)
Yapılan devir işlemlerinde devralan kurum tarafından indirilebilecek geçmiş yıl zarar
tutarının, devralınan kurumun devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarından büyük olmaması ve
devir ya da bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren, en az beş yıl süreyle
devralınan kurumun faaliyetine devam edilmesi gerekmektedir.

7.6.4.Safi Kurum Kazancından Yapılabilecek Diğer İndirimler
KV matrahının belirlenmesinde, KV beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek
koşuluyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılabilmektedir(KVK
Mad:10):
a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri özellikle yeni teknoloji ve
bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". Matrahın yetersiz olması halinde, ilgili dönemde indirim
konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devretmektedir.
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan
sponsorluk harcamalarının söz konusu kanunlar uyarınca amatör spor dalları için %100’ü,
profesyonel spor dalları için de % 50'si.
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile
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bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine
kadar olan kısmı.
d) Bir önceki maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık
tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak
koşuluyla, öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve
rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak
ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
e) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen desteklenmesi uygun görülen aşağıdaki
faaliyetler:
1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal uluslararası
organizasyonların gerçekleştirilmesi çalışmaları
2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut
olmayan kültürel mirası ile ilgili ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür,
film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla
üretilenler de dâhil olmak üzere görsel, işitsel basılı materyallerin hazırlanması,
bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında
dağıtımı ve tanıtımının sağlanması.
3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması
4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür
varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri
yapılması ve nakil işleri.
5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları.
6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması ve ülkemize
ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmaları.
7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları.
8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları
ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin
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Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin
sağlanması.
9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el
sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim
uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı,
her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımı.
10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale
ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı
modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış
ve yardımların % 100'ü.
f) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık
aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların %100’ü.
g) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay
Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların %100’ü.
h) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunanlara Türkiye'de verilen ve özellikle yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik,
tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama
hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve
denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş
olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin özelikle bu faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançlarının %50'si(bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt
dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir).
i) Girişim sermayesi fonu; beyan edilen gelirin %10'unu ve öz sermayenin %20’sine
kadar olan bölümüdür(VUK Mad:325/A). Söz konusu fon; dönem kazancından ayrılır ve
bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına kaydedilir. Hesap dönemi sonuna kadar da, fonun,
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ya da girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırılmış
olması gerekmektedir. Dönem sonuna kadar, adı geçen ortaklıklara ve fonlara yatırılmadığı
takdirde tahakkuk ettirilecek vergi, gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir.
Geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması
söz konusu değildir.

7.6.5. Safi Kurum Kazancının Hesaplanmasında Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderler
KVK, safi kurum kazancının hesaplanmasında GVK ’nun ticari kazançlara ilişkin
hükümlerine uyulması gerektiğini açıkça belirtilmiştir(KVK Mad:6). Buna göre söz konusu
giderleri GV ve KV açısından ayrıca değerlendirmek gerekmektedir.
GVK’na göre; aşağıda belirtilen ödemeler kurum kazancından indirilemez(GVK
Mad:41).
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1. İşletme sahibi (kollektif şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit şirketlerin
komandite ortakları dâhil) ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar
ya da ayni olarak aldıkları diğer değerler (Ayni alınan değerler emsal bedeli ile
değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine eklenir)
2. İşletme sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar,
ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar
3. İşletme sahibinin koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
4. İşletme sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap ya da diğer
şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler
5. İşletme sahibinin, yukarıda belirtilen 2 ve 4 numaralı bentlerdeki işlemleriyle ilgili
olmak üzere, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine ters düşecek şekilde
belirlenen bedel ya da fiyatlar üzerinden mal ya da hizmet alım ya da satımında
bulunması halinde, emsallere uygun bedel ya da fiyatlar ile işletme sahibince
uygulanmış bedel ya da fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden
çekilmiş sayılmaktadır.
6. İşletme sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy ve kayın
hısımları ile doğrudan ya da dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin
ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi ya da sermayesi bakımından kontrolü
altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır.
7. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile işletme sahibinin suçlarından doğan
tazminatlar (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette
tazminat sayılmaz.).
8. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm
giderlerinin % 50'si.
9. Kiralama yoluyla edinilen ya da işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi
gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas
faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar giderler ve amortisman giderleri
10. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma ait
olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar
altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.
11. Basın yoluyla işlenen fiillerden ya da radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
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KVK’na göre ise aşağıda belirtilen ödemeler kurum kazancından indirilemez(KVK
Mad:11).
1. Öz sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faizler.
2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
giderler.
3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (TTK’na, göre
kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine ya da sözleşmelerine
göre safi kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre
bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dâhil).
5. Bu Kanuna göre hesaplanan KV ile her türlü para cezaları, vergi cezaları,
AATUHK hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile VUK
hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
6. Kanunlarla ya da kanunların verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen hadler saklı
kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan
zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her
türlü giderler.
7. Kiralama yoluyla edinilen ya da işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat
teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından
işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.
8. Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar dışında kurumun kendisinin,
ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî
zarar tazminat giderleri.
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden ya da radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
10. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam
giderlerinin % 50'si.
11. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman
şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde,
aşan kısma ait olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı
ve benzeri isimler altında toplanan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu
geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.
GVK’na ilişkin 6, 7, 8 ve 10 numaralı bentleriyle, KVK’ nun 5, 7, 9, ve 10’ncu
maddeleri arasında birebir örtüşmelerin olduğu kolaylıkla görülmektedir.
205

Diğer taraftan aşağıda belirtilmiş olan ödemeler ve giderlerin de vergi matrahından
düşülmesi ya da indirilmesi de söz konusu değildir.
a) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kâr payları
b) Kanunen yasaklanmış fiiller(rüşvet vb.) nedeniyle katlanılan giderler
c) Kurumlarda hırsızlık ve dolandırıcılık sonucu çalınan mal ve paradan doğan
zararlar
d) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre indirimi kabul
edilmeyen tutarlar
e) Kurum kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan giderler
f) Belgelendirilemeyen giderler
g) Dönemsellik ilkesine uymayan giderler

7.7.

Örtülü Sermaye

Ülkemiz yasalarına göre; şirketin ortak ya da ortakları ile ilişkili kişilerden yaptıkları
borçlanmaların, öz sermayenin 3 katını geçen kısmı örtülü sermaye sayılmaktadır(KVK
Mad:12)
Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için, söz konusu borcu alan kurumun bunu kendi
işletmesinde kullanması gerekmektedir.
Ortak ya da ortakla ilişkili olarak ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette
bulunan, banka ya da benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar da % 50 oranında
örtülü sermaye sayılmaktadır. Örtülü sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faiz, kur
farkları ve benzeri giderlerin de, kurum kazancından indirilemeyeceği daha önce belirtilmişti.
Kanunda geçen öz sermaye, kurumun VUK’nca belirlenmiş takvim yılı başındaki öz
sermayesini ifade etmektedir. Dolayısıyla KV açısından da, kurumların yaptığı
borçlanmaların örtülü sermaye olup olmadığı belirlenirken, hesap dönemi başındaki
bilançosunda yer alan öz sermaye ile karşılaştırılması gerekmektedir.
Kurumların, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında(İMKB) işlem gören hisselerinin
edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak ya da ortakla ilişkili sayılanlardan
sağlanan borçlanmalarda ise en az % 10 ortaklık payı aranmaktadır.
Örtülü sermayeye ilişkin belirtilmiş tüm oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların
ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınmaktadır.
Aşağıda belirtilen borçlanmalar ise örtülü sermaye sayılmamaktadır(KVK Mad:12-6)
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 Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayri nakdî
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.
 Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının ya da ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve
finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından sağladıkları temin ederek aynı
şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar.
 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından
yapılan borçlanmalar.
 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal
kiralama şirketleri, finansman ve faktöring şirketleri ile ipotek finansman
kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak ya da ortakla ilişkili kişi sayılan
bankalardan yaptıkları borçlanmalar.
Kur farkları dışında, örtülü sermaye uygulamasına taraf olan mükellefler açısından
düzeltme işlemlerini yapılmasına olanak sağlanmıştır.
Düzeltme işlemlerinde bir kurumda örtülü sermaye koşullarını taşıması nedeniyle,
indirim konusu olamayan borçlar için nakden ya da hesaben ödenen faizler kâr payı
sayılacağından düzeltmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

7.7.1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak belirledikleri
bedel ya da fiyat üzerinden mal ya da hizmet alım ya da satımında bulunursa transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtmış sayılmaktadırlar(KVK Mad:13).
Kanunun uygulamasında; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya
verme, ödünç para alınması ve verilmesi işlemleriyle, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri
gerektiren işlemler de, her hal ve koşulda mal ya da hizmet alım ya da satımı olarak
değerlendirilmektedir.
Emsallere uygunluk ilkesi; ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da
satımında uygulanan fiyat ya da bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması
durumunda oluşacak fiyat ya da bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Emsallere uygun
fiyat ya da bedelin, aynı zamanda piyasa ya da pazar fiyatı olarak düşünülmesi gerekmektedir.
İlişkili kişilerle yapılacak işlemlerde mükellefler, uygulayacakları fiyat ya da bedelleri
belirlerken; karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi
ya da kendilerine özgü bir yöntemi kullanmaktadırlar.
Söz konusu yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak da
belirlenebilmektedir. Bu şekilde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ile anlaşarak belirlenen
yöntem, 3 yılı geçmemek üzere, anlaşmada belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde kesinlik
kazanmaktadır. Böylece anlaşma yapan mükellef eleştiri, ceza vb. riskler olmadan
davranabilme şansı verilmektedir. Bu durumun, OECD’nin Uluslararası Şirketler ve Vergi
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İdareleri Rehberi’nde önerildiği ve birçok gelişmiş ülkenin de vergi sisteminde yer aldığı
belirtilmektedir.
Tamamen ya da kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtıldığı
belirlenen kazanç; Gelir ve KV kanunlarının uygulamasında, ilgili hesap döneminin son günü
itibariyle, dağıtılmış kâr payı ya da dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar
sayılmaktadır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler açısından
buna göre düzeltilir. Düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına
hesaplanan vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir.
Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri ya da daimi
temsilcilerinin aralarında, ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler
nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtılıp dağıtılmadığı da, Hazine zararının doğması
koşuluna bağlanmıştır. Hazine zararından amaçlanan, emsallere uygunluk ilkesine aykırı
olarak belirlenen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk
ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik ya da geç tahakkuk ettirilmesidir. Transfer
fiyatlandırması ile ilgili usuller Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.
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Uygulamalar
1)
HİTİT A.Ş. yurt dışı iştirakinin 2014 yılı Mart ayında yaptığı kâr dağıtımından
elde ettiği kazancı istisna kapsamına nasıl sokabilir?
Çözüm:
Türkiye’ye transfer etmesi ve iştirak kazancı olarak 2014 yılı kurum kazancına
eklemesi koşuluyla, bunu en geç beyanname verme süresinin sonuna kadar (25.04.2014) KV
beyannamesiyle beyan ettiğinde istisnadan yararlanabilecektir.
2)
Tam mükellef HOŞDERE AŞ’nin aktifini oluşturan bazı değerleri aşağıdaki
gibidir. Bu değerlere göre şirketin KV beyannamesinin görünümü nasıl olacaktır?
TUTAR(TL)

SAHİP
OLUNMA
TARİHİ

İŞTİRAK
ORANI

Kasa

35.000

Banka

325.000

MADDİ DURAN VARLIKLAR

125.000

Yurtdışı İştirak Hissesi(B)

100.000

03.09.2011

30

Yurtdışı İştirak Hissesi(C)

400.000

05.07.2009

45

Yurtdışı İştirak Hissesi(D)

250.000

05.07.2009

25

Yurtdışı İştirak Hissesi(E)

65.000

14.04.2009

8

AKTİF TOPLAMI

1.400.000

HOŞDERE AŞ’; aktifinde yer alan anonim ve Limited şirketlere ait iştirak
hisselerinin tamamını 16.09.2014 tarihinde satmıştır. Söz konusu şirketin nakit varlıklar
dışındaki aktif toplamı [1.400.000-(35.000 + 325.000)] 1.040.000 TL dir. Diğer taraftan
aralıksız 1 yıl süreyle elde tutulan ve sermayesine %10’dan fazla iştirak edilmiş olan B, C ve
D şirketlerine ait hisselerinin toplamı (100.000+400.000+250.000) 750.000 TL dir. Bu
hisselerin aktif toplamına oranı ise [(750.000/1.040.000)X100] %72 dir. Buna göre 2014 KV
beyannamesinde;
 C ve D şirketlerine ait hisseler aralıksız iki yıldan fazla süre elde tutulduklarından,
bunların satışından sağlanan kazançlar KV’den istisna tutulacaktır.
 B şirketine ait hisseler iki yıldan az süre elde tutulduğundan, satışından elde edilen
kazanç KV’ne tabi olacaktır.
 E şirketi iştirak oranı yasada belirtilen %10 sınırının altında kaldığı için KV’ne
tabi olacaktır. Eğer hisselerin değerinin aktif toplamına oranı %75 ya da %75’in
’in üzerinde olsaydı E şirketinin satışından sağlanan kazanç da C ve D gibi
KV’den istisna tutulacaktı.
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3)
DADALOĞLU AŞ’nin 2014 yılı dönem sonu öz sermayesi 2.000.000 TL dir.
Aynı yılın sonunda elde ettiği ticari bilanço kârı 400.000 TL, kanunen kabul edilmeyen
giderleri 100.000 TL, iştirak kazancı istisnası 150.000 TL, yatırım indirimi tutarı 50.000 TL
ve bir önceki yıl yıl zararı ise 100.000 TL’sidir. Buna göre şirket 2014 yılı kazancından
ayıracağı girişim sermayesi fonu ne kadardır?
Çözüm:
Şirketin beyan etmesi gereken geliri: 200.000 TL
[400.000+100.000-(150.000+50.000+100.000) = 200.000 TL]
Girişim Sermayesi Tutarı: 200.000 X %10 =20.000 TL
Buna göre şirket; beyan edeceği 200.000TL’lik gelirin %10’unu ve dönem sonu öz
sermayesinin %20’sini geçmeyecek şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, 2015 yılında
vereceği KV beyannamesinde indirim olarak yazabilecektir.
4) FIRM kurumunun 2014 takvim yılına ait hesap dönemi başındaki öz sermayesi
1.000.000 TL olup, söz konusu dönemde yaptığı borçlanmalar aşağıdaki gibidir. Buna göre
toplam örtülü sermaye tutarını ve dağılımını hesaplayınız






Ortak A’dan alınan 1.000.000 TL
Ortak B’nin aktifine kayıtlı bir arsanın teminat gösterilmesi suretiyle Bayan K’dan
alınan 2.000.000 TL
Ortak C’den alınan 1.500.000 TL
Ortak D’nin bankasından alınan 10.000.000 TL
Kurumun iştiraki olan V AŞ’nin z Bankasından alınarak aynı koşullarda
kullandırdığı 3.000.000 TL

Çözüm:
Örtülü sermayenin hesaplanmasında dikkate alınacak toplam borçlanma tutarı:
•
Ortak A’dan alınan 1.000.000 TL
•
Ortak C’den alınan 1.500.000 TL
•
Ortak D’nin bankasından alınan: 10.000.000 X %50= 5.000.000 TL
TOPLAM: 1.000.000 + 1.500.000 + 5.000.000 =7.500.000 TL
Dönembaşı Öz Sermaye: 1.000.000 TL
Örtülü Sermaye Sayılmayan Kısım:
1.000.000 X 3= 3.000.000 TL
Örtülü Sermaye: 7.500.000 - 3.000.000 = 4.500.000 TL
Borcu kullandıranlar açısından örtülü sermayenin dağılımı:
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•
•
•

Ortak A : (1.000.000 / 7.500.000)X 4.500.000 = 600.000 TL
Ortak C : (1.500.000 /7.500.000)X4.500.000 = 900.000 TL
Ortak D: (5.000.000 / 7.500.000)X4.500.000 = 3.000.000 TL

5) KV’ne tabi tam mükellef MANAVGAT AŞ, ortağı tam mükellef İSKENDER
AŞ’ye, emsallere uygun birim fiyatı 500.000 TL olan bir malı, birim fiyatı 350.000 TL’sine
satmıştır. Bu durumda; örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak neler
belirlenebilir?
Çözüm:
-

-

-

MANAVGAT AŞ;150.000(500.000-350.000) TL’yi transfer fiyatlandırması yolu
ile İSKENDER AŞ’ye aktarmıştır ve bu nedenle söz konusu tutar dönem
kazancına eklenerek vergilendirilecektir.
Örtülü kazanç dağıtımı yapılan İSKENDER AŞ’nin hesaplarında düzeltme
yapılabilmesi için; örtülü kazanç dağıtan MANAVGAT AŞ adına hesaplanan
vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir.
150.000 TL’lik fark İSKENDER AŞ için kâr payı özelliği taşımaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Önceki yıl zararlarının kurumlar vergisinin hesaplanmasında bir önemi var

mıdır?
2)
Safi kâr hesaplanırken, kanunen kabul edilmeyen giderler niçin dönem kârına
eklenir? Araştırınız.
3)
Tüm vergi gelirlerini düşündüğünüzde, sizce, bir yıl içinde KV’nden elde
edilen toplam vergi gelirini araştırınız. GV gelirleriyle karşılaştırıp yorumlayınız.
4)
Tartışınız.

Sizce KV’nde de GV’nde olduğu gibi artan oranlı bir tarife olmalı mıdır?

5)
Araştırınız.

Sektörel olarak ödenen KV tutarlarında önemli bir farklılık var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
KV’nin; konusu, mükellefiyeti, uygulanan muafiyetler ve istisnalar ile tam
mükellefiyet açısından KV’nin tam mükellefiyet açısından hesaplanması konuları açıklandı
ve örnekler çözüldü. Diğer taraftan şirketin ortak ya da ortakları ile ilişkili kişilerden
yaptıkları borçlanmaların örtülü sermaye olup olmadığı ya da emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak, belirledikleri bedel ya da fiyat üzerinden mal ya da hizmet alım ya da satımında
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıp dağıtmadıkları örnekler yardımıyla
pekiştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bir tüketim kooperatifinde dönem safi kazancı 2.500.000 TL’sidir. Genel iş hacmi
ya da satış hasılatı ise 9.000.000 TL’sidir. Kooperatif ortaklarıyla ortaklık statüsü altında
yapılan iş hacmi 5.400.000 TL’si ve geriye kalan 3.600.000 TL’lik tutar ise ortaklar dışındaki
iş hacmi tutarıdır. Buna göre vergiden istisna bırakılacak risturn istisnası aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 1.000.000 TL
b) 1.500.000 TL
c) 2.000.000 TL
d) 2.500.000 TL
e) 3.000.000 TL
2) İzmir’de 2010 yılında ilköğretim okulunu işletmeye açan E-Eğitim Kurumları
A.Ş., 2011 yılında İstanbul’da bir lise açmıştır. Buna göre söz konusu kurumun KV
istisnasından yararlanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İlköğretim okulundan ve liseden elde edilen kazançlar ayrı ayrı istisnadan
yararlanır.
b) İlköğretim okulundan elde edilen kazançlar için 2010-2015 yılarında istisna
uygulanır.
c) Liseden elde edilen kazançlar için 2011-2016 yılarında istisna uygulanır.
d) İki okuldan birisi için istisna uygulanabilir.
e) 2017 yılında Liseden elde edilen kazançlar için istisna uygulanmaz.
3) Aşağıdakilerden hangisi KV mükellefi değildir?
a) İş ortaklıkları
b) Bankalar
c) Vakıflar
d) Kooperatifler
e) Sermaye şirketleri
4) KV’nde kaç çeşit mükellefiyet vardır?
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a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
5) Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi KV’nden muaf değildir?
a) İlim, fen ve güzel sanatları yaymak, teşvik etmek amacıyla işletilen kuruluşlar
b) Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin uygulama otelleri
c) Kanunlarla kurulmuş bulunan sosyal güvenlik kurumları
d) Sendikalar
e) Tüketim kooperatifleri
6) (Z) işletmesinin 2014 yılı safi kurum kazancı 780.000 TL dir. Buna göre ödemesi
gereken kurumlar vergisi ne kadardır?
a) 390.000 TL
b) 312.000 TL
c) 234.000 TL
d) 156.000 TL
e) 78.000 TL
7)
DBT AŞ’nin 2014 yılı dönem sonu öz sermayesi 5.000.000 TL dir. Aynı yılın
sonunda elde ettiği ticari bilanço kârı 800.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 300.000
TL ve iştirak kazancı istisnası ise 400.000 TL dir. Buna göre söz konusu şirketin 2014 yılına
ilişkin beyan etmesi gereken kârı ne kadardır?
a) 400.000 TL
b) 700.000 TL
c) 800.000 TL
d) 1.100.000TL
e) 1.200.000 TL
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8)

Soru 7’deki DBT AŞ’nin girişim sermayesi ne kadardır?

a) 40.000 TL
b) 60.000 TL
c) 70.000 TL
d) 80.000 TL
e) 110.000 TL
9)
BES AŞ’nin 2014 yılı dönem sonu öz sermayesi 3.000.000 TL dir. Aynı yılın
sonunda elde ettiği ticari bilanço kârı 500.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 150.000
TL, yatırım indirimi tutarı 60.000 TL ve bir önceki yıl yıl zararı ise 80.000 TL’sidir. Buna
göre şirket 2014 yılına ilişkin beyan etmesi gereken kârı ne kadardır?
a) 730.000 TL
b) 650.000 TL
c) 640.000 TL
d) 520.000 TL
e) 510.000 TL
10)

Soru 9’daki BES AŞ’nin girişim sermayesi tutarı nedir? Hesaplayınız.

a) 51.000 TL
b) 52.000 TL
c) 64.000 TL
d) 65.000 TL
e) 73.000 TL

Cevaplar
1) b , 2) d , 3) c , 4) a , 5) e , 6) d , 7) b , 8) c , 9) e , 10) a
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8. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde KV beyannamesi, yapılan kesintiler, Geçici Vergi, vergi kesintisi
yapmakla yükümlü olan kurumlar, vergi kesintisi yapılacak kazanç ve iratlar, vergi
kesintilerine ilişkin beyannamenin düzenlenmesi, zamanı ve ödenmesi ve bununla ilgili olarak
düzenlenecek Muhtasar beyannamenin içeriği ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kurumlar vergisi mükellefleri aldıkları mal ve hizmetler karşılığında vergi
kesebilirler mi?
2)
belirleyiniz.
3)

KV ve GÇV beyannamelerini karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları

KV mükellefleri hangi durumlarda vergi kesebilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

KV’nin beyanı ve vergi
kesmenin koşulları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

KV beyannamesini ve bazı
kurumların vergi kesebilme
koşullarını.

Kanunlar, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Geçici Vergi



Risturn



Kâr dağıtımı



Vergi Kesintileri



Muhtasar Beyanname
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Giriş
Bu bölümde kurumların bir hesap döneminde elde ettikleri kazançlar üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisini, bazı kurumların aldıkları mal teslimi ve hizmetler karşılığında
vergi kesme haklarına ve bununla ilgili düzenledikleri muhtasar beyannameye yer
verilecektir. Diğer taraftan kurum kazancı üzerinden KV matrahının hesaplanması ve daha
sonra bulunacak safi kâr üzerinden de 1. Tertip ve 2. Tertip yasal yedek akçelerin nasıl
hesaplandığı ve dağıtılabilir kâr’a nasıl ulaşıldığı diğer önemli konu başlıklarıdır.
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8.1. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin İçeriği
KV beyannamesinin şekli, içeriği ve ekleri Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenmektedir. Diğer taraftan 01.02.2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete ’de
yayınlanan 367 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile 2007 yılında verilecek olan KV
beyannamelerinden başlamak üzere, beyannamelerin artık elektronik ortamda düzenlenerek
gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. KV beyannamesi 1010 numaralı form ile bildirilir.
İnternet Ortamında Gönderilebilecek Beyannameler ve Bildirimler aşağıdaki gibidir
 Yıllık Gelir Vergisi
 Kurumlar Vergisi
 Geçici Vergi
 Katma Değer Vergisi
 Özel Tüketim Vergisi ( 2a beyannamesi hariç )
 Muhtasar
 Noter Harçları Vergisi (NOTER)
 Banka Muameleleri Vergisi
 Sigorta Muameleleri Vergisi
 Damga Vergisi
 Özel İletişim Vergisi
 Şans Oyunları Vergisi
 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)
 Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi
 Gereken Hazine Payına İlişkin Bildirim
Elektronik ortamda gönderilen beyannamelerin tahakkuk fişi aynı ortamda
düzenlenmekte ve mükellef ya da beyanname gönderme yetkisi verilmiş olan gerçek ya da
kişiye, söz konusu ortamda iletilmekte ve bu ileti tahakkuk fişinin mükellefe verilmesi yerine
geçmektedir(VUK Mad:28). KV, birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi
içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancı KV
matrahıdır.
KV matrahı aşağıdaki gibi hesaplanır.
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1. Kurum Kazancı
Ticari Bilanço kârı / zararı
2. İlaveler (+)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Önceki yıl ayrılan finansman fonu
3. İlaveler Sonrası Kâr/Zarar (1+2)
4. Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler
 İştirak kazançları
 Yatırım fonları ve ortaklıkları portföy işletmeciliği kazancı
 Rüçhan hakkı satışı ve emisyon primi kazancı
 Yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kazançlar
 Eğitim, öğretim ve rehabilitasyon(iyileştirme) merkezi kazançları
 İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar
 Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
 OHAL ve kalkınmada öncelikli yörelerde elde edilen kazançlar
 Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
 ARGE indirimi
 Diğer indirimler(uluslararası anlaşmalarda yer alan istisnalar ve Türk Uluslararası
Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi veya devrinden sağlanan kazançlar)
5. İstisnalar Sonrası Kâr/Zarar (3–4)
6. Geçmiş Yıl Mali Zararları (İstisnalar sonrası kârdan büyük olamaz)
7. Zarar Mahsubu Sonrası K/Z (5–6) (bu tutar pozitif çıkarsa yatırım indirimi
uygulanır ancak uygulanacak yatırım indirimi bu tutarı aşamaz)
8. Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (-)
 Risturnlar
 Bağış ve yardımlar
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 Eğitim ve sağlık tesisleri ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar
 Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar
 Sponsorluk harcamaları
 Yatırım indirimi
 Diğer indirimler ( temettü ikramiyeleri)
9. KV Matrahı (7–8)
KV Beyannamesinin üst bölümünde;
1 ve 2 no’lu satırlara; mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü ile il veya ilçesi
yazılmaktadır.
3 no’lu satıra; mükellefiyet şekli işaretlenir.( tam ya da dar mükellefiyet)
4 no’lu satıra; vergilendirme dönemi yazılmaktadır.
5 no’lu satıra; vergi kimlik numarası bu satıra yazılmaktadır.
6 no’lu satıra; kurum sicil numarası yazılmaktadır. Vergi Dairesi Kodu boş bırakılır.
Tablo–1 Kurumun Kimlik ve Adres Bilgileri
1 no’lu satıra; mükellefin unvanı yazılmaktadır.
2 no’lu satıra; kurumun hukuki yapısı (Anonim şirket, Limited şirket gibi)
yazılmaktadır.
3 no’lu satıra; kurumun faaliyet konusuna göre faaliyet kodu yazılmaktadır.
4 no’lu satıra; adres değişikliği olup olmadığına ilişkin kutu işaretlenir.
5 no’lu satıra; kurum kanuni ya da iş merkezi adresi yazılmaktadır.
6 no’lu satıra; kurumun bulunduğu ülke yazılmaktadır.
7 no’lu satıra; varsa e-posta adresi yazılmaktadır.
8 no’lu satıra; kurumun telefon ve faks numaraları yazılmaktadır.
Tablo–2 Dar Mükellefin Temsilcisinin Kimlik ve Adres Bilgiler
Dar mükellefiyet söz konusu ise bununla ilgili olarak Tablo–2 doldurulur.
Tablo–3 Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı
225

Bu tabloda; var ise kuruma bağlı işyerlerinin çeşitlerinin karşısına adetleri ve toplam
işyeri sayısı yazılmaktadır.
Tablo–4 Geçmiş Yıl Zararları
Geçmiş son beş yıla ilişkin zararlar ve bunların toplamı bu tabloda gösterilir.
Tablo–5 Kazanç ve Matrah Bildirimi
29 no’lu satıra; varsa Ticari Bilanço Kârı yazılmaktadır.
30 no’lu satıra; varsa Ticari Bilanço Zararı yazılmaktadır.
31 no’lu satıra; kanunen kabul edilmeyen giderler (kâr’a eklenmek üzere)
yazılmaktadır.
32 no’lu satıra; önceki yıl ayrılan finansman fonu (kâr’a eklenmek üzere) yazılır
33 -46 no’lu satırlara; kurum kazancı zarar dahi olsa yazılması gereken istisna ve
indirimler yazılmaktadır.
47 no’lu satıra; kurum kârına; 29 no’lu satırdaki kurum kârına, 31 ve 32 no’lu
satırlardaki ilaveler de eklenerek yazılmaktadır. (29+31+32). Kurum karı yoksa sadece 31 ve
32’nin toplamı yazılmaktadır.
48 no’lu satıra; kurum zararına (ticari bilanço zararı) istisna ve indirimler eklenerek
(30+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46) yazılmaktadır.
49 no’lu satıra; 46’ncı satırdaki zarar, istisna ve indirimler toplamı 45.satırdaki kâr ve
ilaveler toplamından fazla ise aradaki fark zarar olarak yazılmaktadır.
50 no’lu satıra; 45’nci satırdaki kâr ve ilaveler toplamı 46. satırdaki zarar, istisna ve
indirimler toplamından fazla ise aradaki fark kâr olarak yazılmaktadır.
51 no’lu satıra; beyannamenin 1’nci sayfasında Tablo–4 Geçmiş Yıl Zararları
Tablosunda 28’nci satırda yer alan geçmiş yıl zararları aktarılır.
52 no’lu satıra; istisnadan kaynaklanan geçmiş yıl zararları yazılmaktadır.
53 no’lu satıra; 51 ve 52’nci satırlardaki tutarların toplamı, bu satıra mahsup edilecek
geçmiş yıl zararları olarak yazılmaktadır.
54 no’lu satıra; 50 no’lu satırda bulunan kârdan mahsup edilecek toplam, geçmiş yıl
zararları çıkarılarak indirime esas tutar olarak yazılmaktadır.(50–53)
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler
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67 no’lu satıra; 54 no’lu satırda kalan tutar varsa; bu tutara ulaşıncaya kadar bu
tablodaki(55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 no’lu satırlardan indirime devam
edilir. İndirimlerin toplamı bu satıra yazılmaktadır.
68 no’lu satıra; 54 no’lu satırdaki indirime esas tutardan 67 no’lu satırdaki indirimler
toplamı çıkarılarak, dönem safi(net) kurum kazancı bulunur ve bu satıra yazılmaktadır.
69 no’lu satıra; 49 no’lu satırda zarar bulunmuşsa; bu tutar gelecek yıla devreden cari
yıl zararı olarak yazılmaktadır.
70 no’lu satıra; varsa safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı
yazılmaktadır.
71 no’lu satıra; işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farkları yazılmaktadır.
72 no’lu satıra; işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farkları üzerinden hesaplanan
KV yazılır(71 * %20).
73 no’lu satıra; Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan
yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen ya da tamamen işletilmesine başlanılan
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar
üzerinden KV’ne tabi tutulmaktadır(KVK 32/A). Söz konusu vergi indirimi uygulanacak
kazançlar karşılık gelen KV matrahı bu satıra yazılmaktadır.
74 no’lu satıra; 73 no’lu satırda söz konusu olan indirim oranı yazılmaktadır.
75 no’lu satıra; 73 no’lu satırdaki matraha, 74 no’lu satırdaki oran uygulandığında
bulunan indirimli KV yazılır(73 * 74).
76 no’lu satıra; aşağıdaki koşulları yerine getiren işletmelerin KV matrahları
yazılmaktadır.
Özellikle tekstil, hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette
bulunanlardan; üretim tesislerini Bakanlar Kurulu’nca belirlenen illere 31.12.2010
tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu
illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap
döneminden itibaren beş yıl süreyle KV oranının % 75'ine kadar indirimli
uygulanmaktadır. Bu maddeden GÇV mükellefleri de yararlanmaktadır(KVK
Geçici Mad:4).
KOBİ birleşmelerinden 31.12.2009 tarihine kadar yararlanan işletmeler için de KV
oranının % 75'ine kadar indirimli uygulamaktadır(KVK Geçici Mad:5/11).
77 no’lu satıra; 76 no’lu satırda belirtilen matrahlara uygulanacak vergi oranı
yazılmaktadır.
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78 no’lu satıra; 76 ve 77 no’lu satırlara göre hesaplanacak indirimli KV tutarı
yazılmaktadır.
79 no’lu satıra; 73 ve 76 no’lu satırlardaki KV matrahlarının toplamı, 68 no’lu
satırdaki Safi Kurum Kazancından düşülerek yazılmaktadır.
80 no’lu satıra; 79 no’lu satırdaki Genel Orana Tabi Matrah %20 ile çarpılarak
Hesaplanan KV olarak bu satıra yazılır(79 * %20).
Tablo–6 Vergi Bildirimi
81 no’lu satıra; 68 ve 71 no’lu satırların toplamı yazılmaktadır. Ancak 71 no’lu
satırdaki enflasyon düzeltme farkları içinde bulunulan dönem itibariyle söz konusu
olamayacağından sıfır(0) kabul edilecektir.
82 no’lu satıra; 81 no’lu satırda belirtilen KV matrahı, %20 ile çarpılarak bulunan tutar
Hesaplanan KV olarak bu sütuna yazılmaktadır.
83, 84 ve 85 no’lu satırlara mahsup edilecek vergiler yazılmaktadır. Bunlar sırasıyla;
yabancı ülkelerde ödenen vergilerden mahsup edilecek olanlarla, dönem içinde kesinti
yoluyla muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenenlerden ve geçici vergilerden
oluşmaktadır.
86 no’lu satıra; mahsup edilecek 83, 84 ve 85 no’lu satırların toplamı yazılmaktadır.
87 no’lu satıra;82 no’lu satırdaki indirim sonrası KV’nden 86 no’lu satırdaki mahsup
edilecek vergiler toplamı düşülerek, ödenmesi gereken KV hesaplanır ve bu satıra
yazılmaktadır.
88 no’lu satıra; eğer 86 no’lu satırdaki mahsup edilecek vergiler toplamı 82 no’lu
satırdaki indirim sonrası KV’nden büyük çıkarsa, aradaki fark bu satıra yazılmaktadır. Bunun
anlamı; ödenmesi gereken indirim sonrası KV’nin mahsup edilecek vergiler toplamından
küçük olması ve iadesi gereken KV’nin bulunması demektir. 88 no’lu satıra yazılacak tutar,
hiçbir şekilde 84 ve 85 numaralı satırların toplamını aşamaz.
89 no’lu satıra; 88 ve 85 no’lu satırların farkı bulunur ve iadesi gereken KV olarak bu
satıra yazılmaktadır. Ancak iadesi gereken KV’nin(88) geçici vergi toplamından(85) büyük
olması gerekir. Tersi durumda bu satıra ve 90 no’lu satıra herhangi bir şey yazılamaz.
90 no’lu satıra; 88 no’lu satırdaki tutar ile 89 no’lu satırdaki tutar arasında bulunan
fark, iadesi gereken geçici vergi olarak yazılmaktadır.
Tablo–7 Ek Bilgiler
91 no’lu satıra; mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yalnız yeni
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamı indirim
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konusu olmaktadır(KVK Mad:10/1-a). KV matrahı yeterli olmadığı için gelecek yıla
devredilecek söz konusu harcamalar bu satıra yazılmaktadır.
92 no’lu satıra; aşağıdaki Ar-Ge harcamaları KV matrahı yeterli olmadığı durumlarda
gelecek yıla devredilmektedir:
 Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları
kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından ArGe projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından ya
da uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi
işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlarca
gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı
 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge
merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla
göre artışının yarısı(5746 Araştırıma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Mad:3/1)
93 no’lu satıra; 91 ve 93 no’lu satırların toplamı yazılmaktadır.
94 no’lu satıra; 4842 sayılı Kanun’la, GVK’ nun kaldırılan 19’ncu maddesinde yer
alan yatırım indirimi istisnası yeniden düzenlenerek teşvik belgesi alma zorunluluğu
kaldırılmış, bölge ve sektör ayrımına dayalı farklı yatırım indirimi oranı uygulamasına son
verilmiş ve yatırım indirim oranı %40 olarak belirlenmiştir. Ayrıca yatırım indirimi
istisnasından yararlanan kazançlar üzerinden yapılan vergi kesintisi kârın dağıtımı aşamasına
çekilmiş ve kesinti oranı düşürülmüştür. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen
istisna tutarı, izleyen yıllarda VUK’nun hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılarak söz konusu satıra yazılmaktadır.
95 no’lu satıra;24.04.2003 tarihinden önce teşvik belgesi almak üzere başvuruda
bulunmuş olan mükelleflerin, bu yatırımlarını söz konusu tarihten önce geçerli olan hükümler
çerçevesinde tamamlayabilmelerine ve önceki dönemlerde hak kazandıkları ancak ilgili
yıllarda kazançlarının yetersiz olması nedeniyle indiremedikleri istisna tutarı bu satıra
yazılmaktadır.
96 no’lu satıra; 94 ve 95 no’lu satırlardaki yatırım indirimleri toplamı yazılmaktadır.
Tablo–8 Damga Vergisi
Bu tabloya beyanname ve beyanname ekinde verilen belgelere ilişkin damga vergisi
hesaplanarak yazılmaktadır.
Tablo–9 Beyannameyi İmzalayan SM ya da SMMM’nin Kimlik Bilgileri
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Bu bölümde varsa beyannameyi imzalayan SM veya SMMM’nin kimlik bilgileri, kaşe
ve imzası bulunmalıdır.
Tablo–10 Beyanname Eklerini Tasdik Eden YMM’nin Kimlik Bilgileri
Bu bölümde varsa beyanname ve eklerini tasdik eden YMM’nin kimlik bilgileri,
mühür ve imzası bulunur.
Tablo–11 Beyannameye Eklenen Bildirim ve Belgeler
Bu tabloda beyannameye eklenen belgelerin yanına kaç adet eklendiği ve
beyannamenin en alt bölümünde beyannamenin hangi sıfatla verildiği işaretlenerek belirtilir.
Düzenleme tarihi yazılarak imzalanır. KV beyannamesine eklenecek bildirim ve belgeler
aşağıdaki gibidir:
 Ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ya da işletme hesabı özeti
 Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler
 Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler
 Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortaklarının adları,
unvanları ve ikamet adresine ait bildirim
 Muhasebe sistemi genel tebliğleri uyarınca temel mali tabloların(bilanço, gelir
tablosu) yanı sıra diğer mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerce
düzenlenen kâr dağıtım tablosu
 Beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle düzenlenen liste ve diğer ekler
 Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim (ortakların kimlik
bilgileri ve hisse oranları, belgeyi düzenleyenin adı, soyadı ile tarih yazılır ve
imzalanır)
 Transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilere ve işlemlere ilişkin liste
 Örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgiler
 Yabancı para pozisyonlarına ilişkin bilgiler
 Beyanname ve ekleri ile ilgili damga vergileri

8.2. Geçici Vergi
KV mükellefleri, Türkiye’de ticari ve zirai kazanç elde eden dar mükellef kurumlar da
dâhil olmak üzere, cari vergilendirme döneminin KV’ne mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi
Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin KV oranında geçici vergi(GÇV) ödemek
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zorundadırlar (KVK. Mad:32/2). Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar
mükellef kurumlara da aynen uygulanır(GVK mükerrer md:120).
Geçici vergi ödemekle yükümlü olanlar tam ve dar mükellefiyete tabi kurumlardır. Söz
konusu kurumlar GVK’nda sayılan gelir unsurlarından elde ettikleri tüm kazançlar kurum
kazancı olarak sayılmaktadır(KVK. Mad:6).
Geçici vergiler, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemleri itibariyle beyan
edilmektedir. Buna göre dört hesap dönemi söz konusudur.





1. Dönem: Ocak-Şubat-Mart
2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran
3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül
4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık

Beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas
alınmaktadır. Özel hesap dönemine sahip olan mükellefler için geçici vergi dönemleri ise özel
hesap döneminin başlangıcından itibaren yine üçer aylık dönemlerden oluşmaktadır.
İşin bırakılması, vergilendirme döneminin değişmesi ve tasfiye gibi durumlarda, geçici
verginin üç aylık uygulama özelliği ortadan kalkacaktır.
Geçici vergi, 1033 numaralı Geçici Vergi Beyannamesi(GÇVB) ile KV
mükelleflerince beyan edilmektedir. Mükellef tarafından hesaplanan geçici vergi, üç aylık
dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü günü akşamına kadar GÇVB ile beyan edilmeli ve 17’nci
günü akşamına kadar da ödenmelidir.
Ödeme Tarihleri
1. Dönem için: 17 Mayıs akşamına kadar
2. Dönem için: 17 Ağustos akşamına kadar
3. Dönem için: 17 Kasım akşamına kadar
4. Dönem için: İzleyen yılın 17 Şubat akşamına kadar

8.3. Vergi Kesintileri
KV mükellefleri tarafından bir hesap dönemi içinde elde edilen bir kısım kazançlar
üzerinden vergi kesintisi yapılmaktadır(KVK Mad:15). Bu kesintiler tam ve dar mükellefiyet
durumlarında farklılıklar göstermektedir.
KV, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınmaktadır.
KV mükelleflerince, cari vergilendirme döneminin KV’ne mahsup edilmek üzere
GVK’ nunda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin KV oranında geçici vergi olarak ödenir.
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Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellefiyete tâbi kurumlara da
ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olmak üzere aynen uygulanır(KVK Mad:32).
KVK’na madde 15’e göre vergi kesintisine tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlar GVK’
nun 94’ncü maddesi uyarınca ayrıca vergi kesintisi yapılamamaktadır. Aynı şekilde GVK’
nun Geçici 67’nci maddesine göre vergi kesintisi uygulanan kazanç ve iratlar üzerinden de
KVK’ nun 15’nci maddesi uyarınca ayrıca vergi kesintisi yapılamamaktadır. Bu bölümde,
sadece tam mükelleflerin KV’nin hesaplanması ve ödenmesi konularına yer verilmiştir.

8.3.1. GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Vergi Kesintileri
GVK’na göre kurumların elde ettiği aşağıda sayılan kazanç ve iratlar üzerinden vergi
kesintisi yapılmaktadır(GVK Geçici Mad: 67):
a) Her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan
gelirler(Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen hariç)
b) Her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım
taahhüdü ile elde edilmiş ya da elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler
c) Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemlerden elde
edilen kazançlar
d) Mevduat Faizleri
e) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi
karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma
hesabı karşılığında ödenen kâr payları
f) SPK’na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları borsa yatırım fonları, konut
finansman fonları, varlık finansman fonları ile menkul kıymetler yatırım
ortaklıklarının KDV’nden istisna edilmiş olan portföy kazançları (dağıtılsın ya da
dağıtılmasın).
g) Menkul kıymet ya da diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden
sağlanan gelirler
h) Menkul kıymetlerin ya da diğer sermaye piyasası araçlarının alımı, satımı itfası
dolayısıyla oluşan getirileri ile menkul kıymetler ile sermaye piyasası araçlarının
dönemsel getirileri
i) SPK’na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları borsa yatırım fonlarının
katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinden elde edilen gelirler(01.10.2006
tarihinden başlayarak)
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j) Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin alım satımından elde
edilen gelirler(01.10.2006 tarihinden başlayarak)

8.3.2. KVK’ nun 15’nci Maddesi Kapsamında Vergi Kesintileri
KVK’nın 15’nci maddesine göre tam mükellefiyete tabi kurumlara yapılacak bazı
ödemeler üzerinden, ödeme yapılan hak sahibinin KV’ne mahsuben %15 vergi kesintisi
yapılması öngörülmüştür.

8.4. Vergi Kesintisi Yapmakla Yükümlü Olanlar
Aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar 15’nci maddede belirtilmiş olan ödemeler
üzerinden vergi kesintisi yapmak zorundadırlar:
a) Kamu idare ve kuruluşları
b) İktisadî kamu kuruluşları
c) Diğer kurumlar
d) Ticaret şirketleri
e) İş ortaklıkları
f) Dernekler
g) Vakıflar
h) Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri
i) Kooperatifler
j) Yatırım fonu yönetenler
k) Gerçek gelirlerini beyan etmeye zorunlu olan ticaret ve serbest meslek sahipleri
l) Ziraî kazançlarını bilânço ya da ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden
çiftçiler

8.4.1. Vergi Kesintisi Yapılacak Kazanç ve İratlar
Söz konusu kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir:
a) GVK’ nunda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve
onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri
b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemeleri
233

c) Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarından sağlanan gelirler
d) Mevduat faizleri
e) Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları
f)

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları

g) Repo gelirleri
h) Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr payları
i)

Türkiye’de Kurulu;

1. Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
doğan kazançları,
2. Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere
dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan
kazançları,
3. Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
5. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
6. Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları

8.4.2. Vergi Kesintilerine İlişkin Beyannamenin Verilme Yeri,
Zamanı ve Ödenmesi
KVK’nın 15’nci maddesine göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri
bağlı oldukları vergi dairesine, muhtasar beyanname ile vergilendirme dönemini izleyen ayın
başından 23. günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar(VUK 371 sıra no’lu GT).
Muhtasar beyanname ile bildirilen vergilerin, beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına
kadar ödenir(KVK Mad:21).
Diğer taraftan, daha önce belirttiğimiz KVK 5/1-d maddesine göre KV’nden istisna
edilen kazançlar üzerinden yapılacak vergi kesintisinin, KV beyannamesinin verildiği döneme
ait muhtasar beyanname ile beyan edileceği öngörülmüştür(KVK Mad:15).
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8.4.3. Vergi Kesintilerine İlişkin Muhtasar Beyannamenin İçeriği
KV kesintisine ilişkin muhtasar beyannamede yer alması gereken bilgiler aşağıdaki
gibidir:
 Kesintiyi yapanın adı ve soyadı ya da unvanı ile iş adresi
 Beyannamede gösterilen kesintinin yapıldığı ay
 Vergi mükellefi olan yabancı kurumun unvanı ve iş merkezi adresi
 Ödenen tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın çeşidi
 Ödenen tahakkuk ettirilen kazanç iradın miktarı
 Yapılan vergi kesintisinin miktarı
 Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi kesenin imzası
 Beyannamenin verildiği vergi dairesinin adı

8.5. Kâr Dağıtımında Gelir ve KV Kanunlarına Göre Yapılacak Vergi
Kesintisi
KV mükellefleri tarafından gerçekleştirilen kâr dağıtımı sırasında yapılacak vergi
kesintisine ilişkin olarak KVK’ nun madde 15/2 ve yine aynı kanunun 30/3 bentlerinde söz
konusu kesintiler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
KVK’ nun yukarıda sayılan maddelerine göre;
 KV’den muaf olan kurumlara
 Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç
olmak üzere dar mükellef kurumlara
 KV’den muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK’ nun 75/2’nin 1,2 ve 3’üncü
maddelerindeki kâr payları üzerinden
KVK’na göre vergi kesintisi yapılacaktır. Söz konusu kesinti Bakanlar Kurulu Kararı
ile %15 olarak belirlenmiştir.
Diğer taraftan GVK’ nun 94/6-b maddesine göre;
 Tam mükellef gerçek kişilere,
 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
 GV’nden muaf olanlara,
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 Dar mükellef gerçek kişilere ve
 GV’nden muaf olan dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan,
GVK’ nun 75/2(1, 2, 3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından da % 15 vergi
kesintisi yapılmaktadır.
Kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi, kazancın istisna olup olmadığına bakılmaksızın,
kârın dağıtılması aşamasında yapılacaktır.
GVK geçici 62’nci maddesine göre KV mükelleflerinin aşağıda belirtilmiş olan
kazançlarının dağıtımı halinde vergi kesintisi yapılmamaktadır;
a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde
ettikleri kazançlarından
b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona
eren hesap dönemlerinde elde edilen, KV’nden istisna edilmiş kazançlarından
c) Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tâbi tutulmuş kazançlarından,
Türk Ticaret Kanunu(TTK) madde 523’e göre ise; kanuni ve esas sözleşmede
öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı
belirlenememektedir.
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Uygulamalar
1) FASELİS AŞ’nin 2014 hesap dönemi 4. geçici vergi dönemi ticari kazancı
840.000 TL’dir. Aynı dönemde kanunen kabul edilmeyen giderleri 72.000 TL ve kazancının
160.000 TL’si tam mükellef bir kurumdan aldığı iştirak kazancından oluşmaktadır.
Çözüm:
Şirketin indirebileceği geçmiş yıl zararı 140.000 TL olup, 2014 Aralık ayında elde
ettiği menkul kıymet gelirleri üzerinden de 24.000 TL vergi kesintisi yapılmıştır. Şirketin
2014 yılının birinci geçici vergi döneminde ödediği geçici vergi tutarı 80.000 TL’dir. İkinci
ve üçüncü vergi dönemlerinde beyan edilen matrah birinci vergi döneminin altında kaldığı
için ödenecek geçici vergi söz konusu değildir.
FASELİS AŞ’nin 2014 hesap dönemi geçici vergi beyanındaki bilgiler aşağıdaki gibi
olacaktır:
1- Ticari Kazanç
2- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

840.000 TL
72.000 TL

3- Zarar Olsa da İndirilecek İstisnalar (İştirak Kazançları)

160.000 TL

4- Kâr(=1+2-3);(840.000 + 72.000 – 160.000)

752.000 TL

5-Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları

1.050.000
TL
140.000 TL

6- Geçici Vergi Matrahı (=4-5);(752.000 – 140.000)

612.000 TL

7- Hesaplanan Geçici Vergi(=6 * %20);(612.000 * 0,20)

122.400 TL

8- Önceki Dönemde Ödenen Geçici Vergi

80.000 TL

9- Ödenmesi Gereken Geçici Vergi(=7-8);(122.400 – 80.000)

42.400 TL

10- Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı(Menkul kıymet geliri üzerinden)

24.000 TL

11- Ödenecek Geçici Vergi(=9-10);(42.400 – 24.000)

18.400 TL
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GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

(KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN)
Vergilendirme Dönemi 01/01/2014- 31/12/2014
1
2
3
4X
Geçici Vergi Dönemi

1

.....................................................................
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

2

.....................................................................

TEM

AĞU

EYL

EKİ

KAS

ARA

1033

X

İL-İLÇE

Kurumun ve ya Dar Müke lle fin Te msilcisinin(*)

3
4

Vergi Kimlik Numarası
Soyadı

5
6

Unvanı

Kurum Sicil No.

FASELİS A.Ş.

Adı
Kanuni M erkezi veya İşyeri Adresi

Posta Kodu

İl/İlçe

T el.No:

Fax No:
(Alan Kodu)

TABLO - 1

(Alan Kodu)

MATRAH BİLDİRİMİ

ZARAR

(Kr)

(Türk Lirası)

7

Ticari Bilanço Karı veya Zararı

8

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

9

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler

KAR

(Türk Lirası)

,
160.000

,

10 Kar ve İlaveler Toplamı (7+8)

12 Zarar (11-10)
13 Kar (10-11)

140.000

14 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları

AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1a)

18
19
20

İNDİRİMLER

17

Sponsorluk Harcamaları
Bağış ve Yardımlar
Yatırım İndirimi (**)

22

Diğer İndirimler

23 TOPLAM (16+17+18+19+20+21+22)
24 Dönem Zararı (12)

,

612.000

,

,
,
612.000 ,
,
,
,
,
,
,
612.000 ,
122.400 ,

612.000

25 Safi Geçici Vergi Matrahı (15-23)
26 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
27 Geçici Vergi Matrahı (25+26)
28 KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah (***)
29 KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
30 KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Geçici Vergi (28x29)
31 KVK'nın Geçici 4 ve Geçici 5 inci Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah (****)
32 KVK'nın Geçici 4 ve Geçici 5 inci Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
33 KVK'nın Geçici 4 ve Geçici 5 inci Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Geçici Vergi (31x32)
34 Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı [27-(28+31)]
35 Hesaplanan Genel Orana Tabi Geçici Vergi (34x%20)

TABLO - 2

752.000

,
,
,
,
,
,
,
,
,

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3)

21

,

,

15 İndirime Esas Tutar (13-14)
Risturnlar

912.000

,
160.000 ,

160.000

11 Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı (7+9)

16

(Kr)

,
72.000 ,

840.000

VERGİ BİLDİRİMİ
(T ürk Lirası)

37 Hesaplanan Geçici Vergi (30+33+35)
(T ürk Lirası)

Örnek No: 1973-d D.M.O. Basım İşl.Md. - 2010

38 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi

(Kr)

80.000

,

39 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi (37-38)
40 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi T utarı
41 Mahsup Edilecek T evkifat T utarı
42 Mahsup Edilecek Vergiler T oplamı (38+40+41)

Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen
Vergi T utarı

45 Sonraki Döneme Devreden T evkifat T utarı

42.400

,

18.400

,

,
24.000 ,
104.000

,

43 Ödenecek Geçici Vergi(37-42)
44

(Kr)

,
122.400 ,

612.000

36 Geçici Vergi Matrahı (27)

,
,

46 Damga Vergisi

,
PARASIZDIR

(*) Dar mükellefin temsilcisinin T.C. vatandaşı gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.
(**) Yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerde geçici vergi oranı %30 olarak dikkate alınacaktır.
(***) Bu satırın doldurulması sırasında "Açıklamalar" kısmında yer alan 3 numaralı bölümün dikkate alınması gerekmektedir.
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11) TURA Anonim şirketinin 2014 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde
hesaplanan geçici vergi tutarları ve GÇV’ye tabi kazançlar üzerinden yapılan kesinti tutarları
aşağıdaki gibidir. Buna göre dönemler itibariyle işletme tarafından ödenmesi gereken ve
ödenecek GÇV tutarlarını hesaplayınız.
1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

4. Dönem

200.000

350.000

450.000

640.000

Önceki Dönemde Hesaplanan GÇV

0

200.000

350.000

450.000

GÇV’ye Tabi Kazançlar Üzerinden
Yapılan Kesinti

40.000

50.000

64.000

96.000

Hesaplanan GÇV

Çözüm:
1. ve 2. Dönem İçin:
1. Dönem

2. Dönem

Hesaplanan GÇV

200.000

350.000

Ödenmesi Gereken GÇV

200.000
40.000

150.000
(350.000-200.000)
50.000

160.000
(200.000-140.000)

100.000
(150.000-50.000)

GÇV’ye Tabi Kazançlar
Üzerinden Yapılan Kesinti
Ödenecek GÇV

3. ve 4. Dönem İçin:
3. Dönem
Hesaplanan GÇV
Ödenmesi Gereken GÇV
GÇV’ye Tabi Kazançlar
Üzerinden Yapılan Kesinti
Ödenecek GÇV

4. Dönem

450.000

640.000

100.000
(450.000-350.000)
64.000

190.000
(640.000-450.000)
96.000

36.000
(100.000-64.000)

94.000
(190.000-96.000)
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Uygulama Soruları
1)
Geçici Vergi, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi beyannameleri arasındaki farklar
nelerdir? Araştırınız.
2)

İnternet ortamında gönderilebilecek beyannameleri araştırınız.

3)

KV Beyannamesine eklenecek bildirim ve belgeler nelerdir?

4)
GVK 67’nci madde ve KVK’ nun 15’nci Maddesi Kapsamındaki vergi
kesintilerini karşılaştırınız. Ortak noktalarını belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde KV beyannamesi ve içeriği, safi kârın ve dağıtılabilir kârın
hesaplanması, KV ile ilgili olan Geçici Verginin özelliği, hesaplanması, beyannamesinin
düzenlenmesi, beyan ve ödeme dönemleri ele alınmıştır. Diğer taraftan KV’si mükelleflerinin;
GV 67’nci ve KV 15. Madde kapsamında yapmaları gereken vergi kesintileri, kesintisi
yapmakla yükümlü olan kurumlar ve bununla ilgili olarak düzenlenecek Muhtasar
beyannamenin içeriği, beyanname verme ve ödenme süresi kapsamlı örnekler eşliğinde
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
Ortaklarının tamamı gerçek kişi olan DÜDEN AŞ’nin 2014 hesap dönemi ticari kârı
30.000.000 TL’dir. Aynı döneme ilişkin şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri toplamı
ise 1.600.000 TL’dir. Ödenmiş sermayesi 4.000.000 TL olan şirket, 2014 yılı kârının
tamamının dağıtımına karar verdiğine göre aşağıdaki 5 soruyu cevaplayınız
1)

İşletmenin KV matrahı nedir?

a)

30.000.000 TL

b)

28.400.000 TL

c)

31.600.000 TL

d)

33.200.000 TL

e)

36.320.000 TL

2)

İşletmenin hesaplanan KV tutarı nedir?

a)

6.000.000 TL

b)

5.680.000 TL

c)

6.640.000 TL

d)

6.320.000 TL

e)

7.264.000 TL

3)

İşletmenin ayıracağı Birinci Tertip Yedek Akçe tutarı nedir?

a)

1.467.000 TL

b)

1.278.000 TL

c)

1.200.000 TL

d)

1.174.000 TL

e)

1.184.000 TL

4)

İşletmenin ayıracağı İkinci Tertip Yedek Akçe tutarı nedir?

a)

1.351.000 TL

b)

2.026.909 TL
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c)

3.059.000 TL

d)

4.056.000 TL

e)

585.000 TL

5)

İşletmenin Dağıtılabilir Kârı ne kadardır?

a)

17.398.727 TL

b)

20.469.091TL

c)

22.496.000 TL

d)

23.680.000 TL

e)

31.600.000 TL

6)
(Z) Limited şirketinin 2014 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde
hesaplanan ve ödenen geçici vergi tutarları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin 2.
Dönemde ödenmesi gereken GÇV’si ne kadardır?
1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

4. Dönem

100.000

150.000

225.000

320.000

Önceki Dönemde Hesaplanan GÇV

0

100.000

150.000

225.000

GÇV’ye Tabi Kazançlar Üzerinden
Yapılan Kesinti

20.000

25.000

32.000

48.000

Hesaplanan GÇV

a)

250.000 TL

b)

150.000 TL

c)

100.000 TL

d)

50.000 TL

e)

25.000 TL

7)
6. Sorudaki verilerden yararlanarak 2. Dönemde ödenecek GÇV tutarını
hesaplayınız.
a)

12.500 TL

b)

25.000 TL
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c)

50.000 TL

d)

100.000 TL

e)

150.000 TL

8)

Üçer aylık dönemler itibariyle ödenen geçici verginin vergi oranı nedir?

a)

10%

b)

15%

c)

20%

d)

25%

e)

27%

9)
Özel matraha tabi bir işletmenin hesap dönemi 1 Temmuz’da başlamaktadır.
Buna göre Sorudaki verilerden yararlanarak 3. Dönemde ödenecek GÇV tutarını hesaplayınız
a)

84.000 TL

b)

62.000 TL

c)

50.000 TL

d)

47.000 TL

e)

43.000 TL

10)
1. Dönemde hesaplanan GÇV tutarı 300.000 TL, 2. Dönemde hesaplanan GÇV
tutarı 380.000 TL ve yine 2. Dönemde GÇV’ye tabi kazançlar üzerinden yapılan kesintisi
80.000 TL olan bir işlertmenin, 2. Dönemde ödenecek GÇV tutarını hesaplayınız.
a)

0 TL

b)

80.000 TL

c)

100.000 TL

d)

220.000 TL

e)

300.000 TL

Cevaplar
1) c , 2) d , 3) e , 4) b , 5) a , 6) d , 7) b , 8) c , 9) e , 10) a
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9. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL
UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çeşitli kuruluşların KV matrahlarının hesaplanmasını, kâr dağıtımını ve
düzenlemeleri gereken beyannameler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

246

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir kurumun kârı niçin dağıtılır?

2)

Kâr dağıtımı nasıl yapılır.

3)

Kâr dağıtımı nasıl beyan edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çeşitli kurumlar için KV
matrahının hesaplanması,
kâr dağıtımı ve
düzenlenmesi gereken
beyannameler

Çeşitli kurumlar için KV
matrahını hesaplamayı, kâr
dağıtımını ve ilgili
beyannameleri düzenlemeyi
öğrenir.

Tamamen çözümlü
uygulamalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Birinci Tertip Yedek Akçe



İkinci Tertip Yedek Akçe



Birinci Tertip Temettü



Kurumlar Vergisi Matrahı



Safi Kâr
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Giriş
Ülkemizde çok değişik sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar bulunmaktadır. Bu
kurumların faaliyet dönemleri sonunda oluşacak kurum kârlarını ya da zararlarını beyan
etmeleri gerekir. Bu beyanı beyanname yoluyla gerçekleştirirler. Kurum kazançları KV
beyannamesi ile beyan edilmektedir. Söz konusu beyanname düzenlenmeden önce Ticari
Bilanço Kârından hareketle, KV matrahının hesaplanması gerekmektedir. Eğer kâr dağıtımı
yapılmasına karar verildiyse, KV hesaplanarak, geriye kalan tutar üzerinden Birinci Tertip
Yedek Akçe, Birinci Tertip Temettü, İkinci Tertip Yedek Akçe hesaplandıktan sonra kalan
üzerinden Gelir Vergisi kesintisinin nasıl hesaplandığı ayrıntılı olarak incelenecektir.
Uygulamalarda şirketlerin gerçek isimleri değiştirilerek günlük hayattan örnekler
kullanılacaktır.
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9.1. Serbest Bölge Kazançlarında KV Matrahının Hesaplanması
ZEUGMA A.Ş. 2014 yılında elektronik eşya satışı nedeniyle 175.000 TL hâsılat elde
etmiş ve bunun için toplam 80.000TL’lik masrafa ve gidere katlanmıştır. Söz konusu
işletmenin serbest bölgede bulunan şubesinden ise 32.000 TL’lik maliyet ve gidere karşılık
65.000 TL’lik hâsılat elde edilmiştir. Buna göre ZEUGMA AŞ’nin KV matrahı aşağıdaki gibi
hesaplanacaktır.
İLGİLİ TOPLAMLAR
2014 Hâsılat Toplamı
2014 Maliyet ve Giderler Toplamı
TİCARİ BİLANÇO KÂRI
Serbest Bölge Kazancı

ZEUGMA AŞ
175.000
80.000
95.000
-

Şubesi
65.000
32.000
33.000
33.000

KV MATRAHI

GENEL
TOPLAM
240.000 TL
112.000 TL
128.000 TL
33.000 TL
95.000 TL

5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici madde 3/a’ya göre; kurulan serbest
bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; bu bölgelerde
gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, faaliyet ruhsatlarında
belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir ya da KV’nden muaftır. Dolayısıyla serbest bölge
kazancı matrahtan düşülmüştür.

9.2 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmenin
KV Matrahının Hesaplanması
ODTÜ Teknoloji Geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren DİRENÇ AŞ’nin 2014
yılında bu bölgedeki istisna kapsamındaki faaliyeti 300.000 TL zararla, bölge dışındaki,
faaliyetleri nedeniyle ise 700.000 TL kazancı bulunmaktadır.
GVK Madde 37, 61; KVK Madde 8, 13; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Madde 8, Geçici Madde 2’ye göre; istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde bu
zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. Kurumun ödeyeceği KV aşağıdaki
gibi hesaplanır:
Teknoloji Geliştirme bölgesi dışındaki kazancı
Teknoloji Geliştirme bölgesindeki zararı
Ticari Bilanço Kârı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
KV MATRAHI (400.000 + 300.000)
Hesaplanan KV (700.000 * 0,20)

700.000 TL
(300.000)TL
400.000 TL
300.000 TL
700.000 TL
140.000 TL
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9.3. Ortaklarının Tamamının Gerçek Kişi Olduğu Bir Anonim
Şirketin KV Matrahının Hesaplanması ve Beyannamelerinin Düzenlenmesi
Ortaklarının tamamı gerçek kişi olan ÖZBAKIR AŞ’nin 2014 hesap dönemi ticari kârı
45.000.000TL, kanunen kabul edilmeyen giderlerinin toplamı 2.400.000TL dir. Şirketin
ödenmiş sermayesi 6.000.000TL olup, 2014 yılı kârının tamamının dağıtımına karar
verilmiştir.

Ticari Bilanço Kârı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
KV Matrahı (45.000.000 + 2.400.000)
Hesaplanan KV (47.400.000 * 0,20)
Kalan(45.000.000 – 9.480.000)
I. Tertip Yedek Akçe(35.520.000 * 0,05)
Kalan(35.520.000 – 1.776.000)
I. Tertip Temettü(6.000.000* 0,05)
II. Tertip Yedek Akçe[(33.744.000 – 300.000)/11]
Kâr Dağıtımı Ver. Kes. Mat.(33.744.000 –3.040.364)
Hesaplanan GV Kesintisi(30.703.636 * 0,15)
Dağıtılabilir Net Kâr(30.703.636 -4.605.545,40)

45.000.000 TL
2.400.000 TL
47.400.000 TL
9.480.000 TL
35.520.000 TL
1.776.000 TL
33.744.000 TL
300.000 TL
3.040.364 TL
30.703.636 TL
4.605.545,40 TL
26.098.090,60 TL



33.744.000 – 300.000=33.444.000 TL’dir. Bu tutarın içinde 10 birim kâr payı ve bunun %10’una karşılık gelen
bir birim yedek akçe payı yer almaktadır. Toplamda 11 birimlik bir pay söz konusu olmaktadır. Bir birimin
payını bulmak için 33.444.000 TL’yi 1/11 ile çarpmak ya da 11’e bölmek gerekmektedir. Sonuç olarak;
33.444.000 /11 = 3.040.364 TL bulunur.
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KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
4
1

VERGİLENDİRME
DÖNEMİ

…………………………………….

VD KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

0 1

0 1

2 0

1 4

3 1

1 2

2 0

1 4

1010

2 1

2014

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
2

………………………………………..
İL - İLÇE

3

MÜKELLEFİYET ŞEKLİ

Tam

X

ÖZ B A K I R

1

Unvanı

2

Hukuki Yapısı

3

Faaliyet Kodu

5

Kanuni veya
İş Merkezinin

8

Telefon No.

1 1 2 1 2 1 2 1

6

KURUM SİCİL NO.

1 7 4 5 6 0

S A N . V EV E T İT Cİ .C A. Ş .A Ş

1

2
4

Adres Değişikliği

Var

Yok

Mahalle
-

Adresi

Ülkesi

VERGİ KİMLİK NO.

KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

TABLO - 1

6

Dar

5

5

Cadde / Sokak

Kapı No

Posta Kodu

Daire No

İlçe Adı

İl Kodu

7

E-Posta
Adresi

Faks No.

Cep Tel. No.

8
(Alan Kodu)

(Alan Kodu)

DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

TABLO - 2
9

Soyadı (Unvanı)

9

10

Adı

10

11

Vergi Dairesi

12

Vergi Kimlik No.(*)

14

Adresi

11
13 Adres Değişikliği

14

Cadde / Sokak

Kapı No

Posta Kodu
E - Posta Adresi

16

Telefon No.

Y ok

Mahalle

-

15

Var

Daire No

İlçe Adı

İl Kodu
15
Faks No.

16
(Alan Kodu)

Cep Tel. No.
(Alan Kodu)

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

TABLO- 3
Şube

Çıkış Yeri

Ajanlık

İmalat Yeri

Satış Yeri

Sair

17 TOPLAM

17

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

TABLO - 4

(Yeni Türk Lirası)

(YKr)

18

2009 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

18

19

2009 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

19

20

2010 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

20

21

2010 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

21

22

2011 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

22

23

2011 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

23

24

2012 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

24

25

2012 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

25

26

2013 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

26

27

2013 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

27

28

TOPLAM

.

.

.

,

28

(*)T.C. v atandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, y abancı kimlik numarası bulunan y abancı gerçek kişilerde y abancı kimlik numarası y azılacaktır

BU BEYANNAME MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEM İLE OKUNAKLI BÜYÜK HARFLERLE VEYA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR.
Örnek No. : 1906 - aj

PARASIZDIR

D.M.O. Basım İşl. Md. - 2013
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05

TABLO - 5

KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ
ZARAR

KAR

30
31
32

İLAVELER

29

KURUM
KAZANCI

(Türk Lirası)

.

Ticari Bilanço Karı
(Türk Lirası)
Ticari Bilanço Zararı

.

.

(Kr)

4 5.0 0 0.0 0 0,0 0

29

(Kr)

.

,

30

.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

.

Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu

2.4 0 0.0 0 0,0 0
.

.

,

31
32

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a)

.

.

.

,

33

34

Yurtdışı İştirak Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-b)

.

.

.

,

34

Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak
Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)

.

.

.

,

35

Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç)

.

.

.

,

36

Y. Fon ve Ort. Portföy İşl.Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d)

.

.

.

,

37

Taşınmaz v e İşt. His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. v e R.
Hakları Stş.Kazancı (K.V.K.Mad. 5/1-e)

.

.

.

,

38

Bankl.Vey a TMSF'y e Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş.
v e İşt.His ile Kur.Sen.,İnt.Sen.Ve R.Hakları Sat.Kaz.
(K.V.K.Mad.5/1-f )

.

.

.

,

Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g)

.

.

.

,

.

.

.

,

41

.

.

.

,

42

.

.

.

,

43

.

.

.

,

44

.

.

.

,

45

.

.

.

,

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

33

45
46

Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan
Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h)
Eğ. Öğ. Kur. İle Rehabilitasyon Mrkz. Kazançları
(K.V.K. Mad. 5/1-ı)
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen
Kazançlar
Türk Ulusl. Gemi Sic. Kay. Gemi İşl. Ve Devr.
Sağlanan Kazançlar
Diğer İndirimler ve İstisnalar

(33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ve 46) No.lu Satırlar Kurum Kazancı Zarar Olsa
Dahi Doldurulacaktır.

39
40

46

.

4 7.4 0 0.0 0 0,0 0

47

Kar ve İlaveler Toplamı (29+31+32)

48

Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler Toplamı
(30+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46)

.

.

.

,

48

49

ZARAR (48 - 47)

.

.

.

,

49

50

KAR (47 - 48)

51

Diğer Geçmiş Yıl Zararı

.

.

.

,

51

52

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararı

.

.

.

,

52

53

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı (51+52)

.

.

.

,

53

54

İndirime Esas Tutar (50-53)

.

.

4 7.4 0 0.0 0 0,0 0

4 7.4 0 0.0 0 0,0 0

47

50

54

Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)

.

.

.

,

55

56

AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)(**)

.

.

.

,

56

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)(**)

.

.

.

,

57

Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b)

.

.

.

,

58

Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)

.

.

.

,

59

Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)

.

.

.

,

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (K.V.K.
Mad. 10/1-d)

.

.

.

,

B.K.K. Uy arınca Başbakanlık Aracılığıy la Y apılan Bağış v e
Y ardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e)

.

.

.

,

Türkiy e Kızılay Derneğine v e Y eşilay Cemiy etine Y apılan
Nakdi Bağış v e Y ardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-f )

.

.

.

,

Girişim Sermay esi Fonu (K.V.K. Mad. 10/1-g)

.

.

.

,

64

Türkiy e'den Y urtdışı Mukim Kişi v e/v ey a Kurumlara Verilen
Hizmetlerden Sağlanan Kazançların %50'si(K.V.K.Mad.10/1-ğ)

.

.

.

,

65

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile Expo 2016 Antalya
Ajansına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

.

.

.

,

66

Yatırım İndirimi İstisnası (***)

.

.

.

,

67

Diğer İndirimler

.

.

.

,

68

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

55

TOPLAM (55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68)

(54) No.lu Satırda Kalan Tutar
Varsa, Bu Tutara Ulaşıncaya Kadar
(55, 56, 57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 ve 68)
No.lu
Satırlardan İndirimlere Devam Olunur.

60
61
62
63

69

(**)Dev reden AR-GE indirimi bulunması halinde 93 v e 94 numaralı satırların doldurulması zorunludur.
(***) Dev reden y atırım indirimi istisnasının bulunması halinde, 96 v e 97 nolu satırların doldurulması zorunludur.
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06

(Türk Lirası)

.

(Kr)

4 7.4 0 0.0 0 0,0 0

70

DÖNEM SAFİ KURUM KAZANCI (MATRAH) (54 - 69)

71

GELECEK Y ILA DEVREDEN CARİ Y IL
ZARARI (49)

72

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında
Elde Edilen Kısmı

.

.

.

,

72

73

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltme Farkları

.

.

.

,

73

74

İşletmeden Çekilen Enf.Düz.Farkları Üzerinden
Hesaplanan Kurumlar Vergisi(73 x % 20)

.

.

.

,

74

75

K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

.

.

.

,

75

76

K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

,

76

77

K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Kurumlar Vergisi (75x76)

.

.

.

,

77

78

K.V.K.nın Geçici 4. Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

.

.

.

,

78

79

K.V.K.nın Geçici 4. Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

,

79

80

K.V.K.nın Geçici 4. Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Kurumlar Vergisi (78x79)

.

.

.

,

80

81

Genel Orana Tabi Matrah [70 - (75 + 78)]

.

.

.

,

81

82

Hesaplanan Genel Orana Tabi Kurumlar Vergisi (81 x %20)

.

.

.

,

82

.

.

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI [(70+73)=(73+75+78+81)]

84

HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ (74+77+80+82)

87
88

MAHSUP
EDİLECEK
VERGİLER

83

86

,

71

VERGİ BİLDİRİMİ

TABLO - 6

85

.

70

.
.

.
.

(Türk Lirası)

(Kr)

.
.
,
4 7 4 0 0 0 0 0 0 0
.
.
,
9 4 8 0 0 0 0 0 0

83
84

Y abancı Ülkelerde Ödenen
Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım

.

.

.

,

85

Y ıl İçinde Kesinti Y oluy la Ödenen
Vergiler

.

.

.

,

86

Geçici Vergi

.

.

.

,

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER TOPLAMI (85+86+87)

.
.

87

.

.

.

,

88

.

.

.

,

89

.

.

,

90

9 4 8 0 0 0 0 0 0

89

ÖDENMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ (84 - 88)

90

İADESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ
VE/VEY A GEÇİCİ VERGİ (88-84)(****)

91

İADESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ
(90-87)

.

.

.

,

91

92

İADESİ GEREKEN GEÇİCİ VERGİ (90-91)

.

.

.

,

92

.

TABLO - 7

EK BİLGİLER
(Türk Lirası)

(Kr)

93

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)

.

.

.

,

93

94

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

.

.

.

,

94

95

Gelecek Yıla Devreden Toplam AR-GE İndirimi

.

.

.

,

95

96

G.V.K. Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası

.

.

.

,

96

97

G.V.K. Geçici Madde 61'e göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası

.

.

.

,

97

98

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası

.

.

.

,

98

(****) 90 numaralı satıra yazılacak tutar, hiçbir şekilde 86 ve 87 numaralı satırların toplamını aşamaz.

255

07

DAMGA

TABLO - 8

VERGİSİ
SAYI

TUTAR
(TL.)
(Kr)

TL.

60,50

6 0,5 0

99

100 Ayrıntılı Bilanço

35,00

3 5,0 0

100

101 Ayrıntılı Gelir Tablosu

16,90

1 6,9 0

101

102 İşletme Hesabı Özeti

16,90

,

102

Beyanname

99

.

103 T O P L A M

103

BEYANNAMEYİ İMZALAYAN SM VEYA SMMM'NİN KİMLİK BİLGİLERİ

TABLO - 9
Vergi Kimlik No.

104

1 1 2,4 0

105

Telefon No.

107

Cep Tel. No.

(T .C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T .C.kimlik numarası yazı lacaktı r.)

Kaşe No.

106

(Alan Kodu)

108
#
109

Adı - Soyadı

108

E - Posta Adresi

109

Kaşe

İmza

BEYANNAME VE EKLERİNİ TASDİK EDEN YMM'NİN KİMLİK BİLGİLERİ

TABLO - 10
Vergi Kimlik No.

110

111

Telefon No.

113

Cep Tel. No.

(T .C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T .C.kimlik numarası yazı lacaktı r.)

Mühür No.

112

(Alan Kodu)

114

Adı - Soyadı

114

115

E - Posta Adresi

115

Mühür

BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER

TABLO - 11

Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu veya İşletme
Hesabı Özeti

Beyannamedeki Tabloların Yetersizliği Nedeniyle Ayrıca
Düzenlenen Liste ve Diğer Ekler

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler

Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin
Bildirim

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler

ADET

ADET

İmza

Ortakları Arasında Dar Mükellef Ortağı Bulunan
Kurumların Bu Ortaklarının Adları, Unvanları ve
İkametgah Adreslerine Ait Liste
116

Transfer Fiyatlandırması. Kontrol Edilen Yabancı Kurum
ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form
Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Kanuni Temsilci

116

Tarih

2 2

0 4

2 0 1 5

İmza
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MU H T ASAR

1003

B EYAN N AME

(GVK 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile KVK
15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

BÜYÜK MÜKELLEFLER

1

YILI 2014

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

2

OCA

ŞUB

MAR

TEM

AĞU

EY L

AYLIK
NİS X
EKİ

ÜÇ AYLIK
MAY

HAZ

V.D. KODU

KAS

ARA

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

VERGİ
SORUMLUSUNUN

İL-İLÇE

3

Vergi Kimlik No. (T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)

4

E-Posta Adresi

6

Soyadı

1121212121
5

Telefon No.
(Telefon)

(Alan Kodu)

ÖZBAKIR SAN. VE TİC. AŞ.
Unvanı

7

Adı

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

TABLO - 1

ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ TUTARI

ÖDEMELERİN TÜR KODU (*)

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ TUTARI

(Türk Lirası)

(Türk Lirası)

(Kr)

30.703.636

(Kr)

,

4.605.545 ,

9

,

,

9

10

,

,

10

11

61

8

8

,

,

11

12

,

,

12

13

,

,

13

14

,

,

14

15

,

,

15

16

,

,

16

TOPLAM

17

30.703.636

a

,

4.605.545 ,

b

17

18-a

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

,

18-a

18-b

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

,

18-b

18-c

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

,

18-c

Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı [17b- (18a+18b+18c)]

MAHSUP EDİLEN
VERGİLER

19

4.605.545 ,

19

,

20

20

KVK 34/8 Maddesi Uyarınca KVK 15/3 Maddesine Göre Yapılan
Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları

21

Men.Kıy .Y at.Fonları İle Men. Kıy . Y at. Ort. GVK Geç. Md. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiy e Mahsup
Edilecek Tev kif atTutarı

21

22

Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi

22

23

Mahsup Edilecek Toplam Vergi (20+21+22)

23

AYLIK

ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI (***)
3 AYLIK
1.Ay

2.Ay

3.Ay

Asgari Ücretli

Diğer Ücretli
TOPLAM

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

TABLO - 2

Vergi Tevkifatı (0003 / 0011)

Örnek No. : 1910-y

D.M.O.Basım Müessesesi -2009

(Türk Lirası)

(Kr)

1

Matrah (17a)

4.605.545 ,

2

Tahakkuk Eden (19)

4.605.545 ,

3-a

Mahsup (23)

3-b

Tecil Edilecek Tutar (****)

4

Ödenecek (2-3a)

5

İade edilecek (3a-2)

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi (1046)
(Türk Lirası)
6

(Kr)

29 ,

Ödenecek

90

,
Beyannameye Ait Damga Vergisi (1048)

,
4.605.545 ,

(Türk Lirası)

7

Ödenecek

(Kr)

29

,

90

,

VERGİ SORUMLUSUNUN

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik No.
(T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)

Adı ve Soyadı

ÖZBAKIR SAN. VE TİC. AŞ.

E-Posta Adresi
Adı ve Soyadı

İmzası
İmzası
Tarih

Tarih

(*)
Ödemelerin türlerine göre kodları arka say f adaki cetv elde belirtilmiştir.
“w w w .gib.gov.tr”
( **) a- 5084 Sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirimin (6) no.lu satırında yer alan tutarların toplamı bu satırda gösterilecektir.
b- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu uyarınca yapılacak terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir.
c- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin bildirimde her bir işçi için hesaplanan terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir. (Bildirimin (ı) sütunu toplamı)
(***) GVK 98 inci maddesine göre aylık veya üç aylık beyanname verenler çalıştırılan işçi sayısı olarak ilgili alanları dolduracaktır.
(****) 1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği kapsamında tecil edilecek tutar. Aylık gelir vergisi tevkifat tutarlarına ilişkin bildirimin (g) sutununda yer alan tutarlar.

OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR

PARASIZDIR
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ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE

TABLO - 3

İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (*)
ÖDEMENİN

ÖDEME YAPILANIN
Adı ve Soyadı (Unvanı)
Adresi

Tür

Vergi Kimlik No.

Kodu

HA KKI ERSİN ÖZBA KIR
A HMET KUTSİ ÖZBA KIR

(Türk Lirası)

61
61

Birden Fazla Takvim Yı lı na Yaygı n İnşaat ve Onarı m İşleri Dolayı sı yla
Yapı lan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)

031

Birden Fazla Takvim Yı lı na Yaygı n İnşaat ve Onarı m İşleri İle Uğraşan
Kurumlara Yapı lan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)

032

70 inci Maddede Yazı lı Mal ve Hakları n Kiralanması Karşı lı ğı Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/5)

041

Kooperatiflere Ait Taşı nmazları n Kiralanması Karşı lı ğı Yapı lan
Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)

042

PAYLARI

ÖDENEN KAR

Tam Mükellef Kurumlar Tarafı ndan Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve
Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağı tı lan 75 inci
Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayı lan Kar Payları
(GVK Md. 94/6-b-ii)

062

Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağı tı lan 75 inci Maddenin (1), (2) ve
(3) Numaralı Bentlerinde Sayı lan Kar Payları (KVK Md. 15/2)

065

Yatı rı m İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)

071

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Kamu Ortaklı ğı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul
Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)

081

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Kamu Ortaklı ğı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul
Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)

082

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul Kı ymetlerden Sağlanan
Gelirler (KVK Md.15/1-c)

083

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilerek Satı n Alı nan Hayvanlar ve
Bunları n Mahsulleri ile Kara ve Su Avcı lı ğı Mahsulleri İçin Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)

091

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilmeksizin Satı n Alı nan Hayvanlar ve
Bunları n Mahsulleri ile Kara ve Su Avcı lı ğı Mahsulleri İçin Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)

092

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilerek Satı nAlı nan Diğer Zirai
Mahsuller İçin Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (**)

093
094
095

Zirai Faaliyet Kapsamı nda İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapı lan
Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)

096

TL Mevduat Hesapları na Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)

101

Döviz Tevdiat Hesapları na Yürütülen Faizler ile Katı lı m Bankaları nca
Döviz Katı lma Hesapları na Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

102

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar
Ortaklı ğı Belgesi ve Katı lı m Bankaları nca Kar ve Zarara Katı lma
Hesabı Karşı lı ğı nda Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)

111

121

İNŞAAT

MESLEK

061

KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI

O56

YAYGIN

O55

Konut Finansmanı Fonu ile Varlı k Finansmanı Fonu Kazançları (GVK
Geç. Md. 67/8)

YILLARA

Gayrimenkul Yatı rı m Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)

SERBEST

O54

GAYRİMENKUL
SERMAYE
İRATLARI

Girişim Sermayesi Yatı rı m Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)

KURUMLARIN
DAĞITTIKLARI
KAR PAYLARI

O53

DİĞER ÖDEMELER

YATIRIM FONU
VEYA ORT.
KAZANÇLARI
KURUMLARIN DAĞITTIKLARI
KAR PAYLARI
YAT.
İND.
HER NEVİ TAHVİL
FAİZLERİ
ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER

O52

Altı n ve Kı ymetli Madenlere Dayalı Yatı rı m Fonu veya Ort. Portföy
Kazançları (KVK Md. 15/3)

Ticaret Borsaları nda Tescil Ettirilmeksizin Satı n Alı nan Diğer Zirai
Mahsuller İçin Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (***)
Zirai Faaliyet Kapsamı nda İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman
İdaresine Karşı Taahütte Bulunan Kurumlara Yapı lan Ödemeler (GVK
Md. 94/11-c-i)

YAPILAN ÖDEMELER

022

Tam Mükellef Kurumlar Tarafı ndan, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir
ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf
Olanlara Dağı tı lan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı
Bentlerinde Sayı lan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)

MEVDUAT
FAİZLERİ
FAİZSİZ

0

,

(Kr)

2.302.772 ,
2.302.772 ,

70
70

KODU

GVK' nı n 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK
Md. 94/15-a)

131

GVK’ nı n 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan
Ödemeler (GVK Md. 94/15-b)

132

GVK’ nı n 75/15 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan
Ödemeler (GVK Md. 94/15-c)

133

Telif ve Patent Hakları Satı şı Dolayı sı yla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara
Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/4)

141

Milli Piyango İdaresince Çı karı lan Biletleri Satanlar İle Diğer Kişilerce
Çı kartı lan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapı lan Komisyon, Prim vb.
Ödemeler (GVK Md. 94/10-a)

142

4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara
Yapı lan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)

143

PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon
Bedeli (GVK Md. 94/12)

144

Esnaf Muaflı ğı ndan Yararlananlara Mal ve Hizmet Alı mları Karşı lı ğı nda
Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a, c, d)

145

Esnaf Muaflı ğı ndan Yararlananlara Hurda Mal Alı mları Karşı lı ğı nda
Yapı lan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)

146

Diğerleri

151

Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yı lı na Yaygı n İnşaat ve
Onarı m İşleri İle İlgili Olarak Yapı lan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)

221

Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapı lan Serbest Meslek
Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)

231

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)

232

Finansal Kiralama Kapsamı ndaki Gayrimenkul
Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)

241

Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)

242

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu
Ortaklı ğı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul
Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)

251

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince Çı karı lan Menkul Kı ymetlerden Sağlanan Gelirler
(KVK Md. 30/1-ç)

252

Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)

253

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar
Ortaklı ğı Belgesi ve Katı lı m Bankaları nca Kar ve Zarara Katı lma Hesabı
Karşı lı ğı nda Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

254

GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazı lı Menkul Sermaye İratları (KVK
Md. 30/1-ç)

256

Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)

257

Diğer Menkul Sermaye İratları
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Her Nevi Alacak Faizleri (KVK
Md. 30/1-ç)

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)

SİGORTA

021

ŞİRKETLERİ

18 inci Madde Kapsamı na Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)

TARAFINDAN

012

DİĞER ÖDEMELER

011

Diğer Ücretler ile Ücret Sayı lan Ödemeler (GVK Md. 94/1)

BES VE DİĞER ŞAHIS

Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)

Men. Kı y. Yatı rı m Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md.
67/8)

VERENLERE

,

ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ

KODU

K U R U M L A R V E R G İ S İ K A N U N U N U N 30 U N C U M A D D E S İ N E G Ö R E Y A P I L A N Ö D E M E L E R

KİRA

YILLARA
YAYGIN İNŞAAT

SERBES
T
MESLEK

ÜCRET

ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ

OLARAK KREDİ

(Türk Lirası)

(Kr)

15.351.818
15.351.818

ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ

TABLO - 4

REPO

KESİLEN VERGİ TUTARI

Gayrisaf i Tutarı

Vergi Dairesi ve

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)' ya
Göre Ödenecek Alacak Faizleri

262

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)' ye
Göre Ödenecek Alacak Faizleri

263

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)' ye
Göre Ödenecek Vade Farkları

264

2009/14593 Sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)' ye
Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri

265

Tam Mükellef Kurumlar Tarafı ndan, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar
Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağı tı lan GVK' nun 75 inci
Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayı lan Kar Payları (KVK
Md. 30/3)

271

Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarı lan Tutarlar (KVK Md. 30/6)

272

Gayrimaddi Hakları n Satı şı , Devir ve Temliki Karşı lı ğı nda Ödenen
Bedeller (KVK Md. 30/2)

281

Yetkili Makamları n İzni İle Açı lan Sergi ve Panayı rlarda Yapı lan Ticari
Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)

282

Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet
Gösterenlere Yapı lan Ödemeler (KVK Md. 30/7)

283

Diğerleri

284

(*) Bu bildirimde yer alan satırların yetmemesi halinde, aynı bilgileri içeren bir liste eklenecektir.
(**) 552 Sayılı Yaş Sebze v e Meyv e Ticaretinin Düzenlenmesi v e Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine göre toptancı hallerinde satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna
yazılacaktır.
(***) 552 Sayılı KHK'nin 18 inci maddesine göre toptancı halleri dışında satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna yazılacaktır.
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Uygulama Soruları
AKAR AŞ’nin 2014 hesap dönemi bilgileri aşağıdaki gibidir:
2014 yılı Ticari Bilanço Kârı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
Önceki Yıldan Devreden Zarar
İndirime Esas Tutar
Ödenmiş Sermaye

12.000.000 TL
1.600.000 TL
1.300.000 TL
1.500.000 TL
10.800.000 TL
5.000.000 TL

Buna göre;
4)

KV Matrahını hesaplayınız.

Çözüm:
2014 yılı Ticari Bilanço Kârı

12.000.000 TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

1.600.000 TL

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

1.300.000 TL

Önceki Yıldan Devreden Zarar

1.500.000 TL

Kurumlar Vergisi Matrahı
(12.000.000 + 1.600.000) – 1.300.000 -1.500.000=

5)

10.800.000 TL

Safi Kârı hesaplayınız

Çözüm:
Kurumlar Vergisi Matrahı
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
(10.800.000*0,20)
Safi Kâr
(10.800.000 – 2.160.000=)

6)

10.800.000 TL
2.160.000 TL
8.640.000 TL

1. Tertip Yedek Akçe tutarını hesaplayınız.

Çözüm:
Safi Kâr

8.640.000 TL

Önceki Yıldan Devreden Zarar

1.500.000 TL

1. Tertip Yedek Akçe
[(8.640.000 – 1.500.000)*0,05=]

357.000 TL
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7)

1. Temettü tutarını hesaplayınız.

Çözüm:
Ödenmiş Sermaye
1. Temettü
5.000.000 *0,05=

8)

5.000.000 TL
250.000 TL

2. Tertip Yedek Akçe tutarını hesaplayınız.

Safi Kâr

8.640.000 TL

Önceki Yıldan Devreden Zarar

1.500.000 TL

1. Tertip Yedek Akçe

357.000 TL

2. Tertip Yedek Akçe
(8.640.000 -1.500.000 -357.000)/11 =

616.636 TL
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değişik kurum ve kuruluşlara ilişkin olarak, KV matrahlarının hesaplanması, indirim
ve istisnalardan sonra ödeyecekleri KV’sinin hesaplanması ve şirket ortaklarına kârın dağıtımı
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kâr dağıtımında birinci ve ikinci tertip yedek akçeler ile birinci
temettülerin nasıl hesaplanacağı da ayrıca gerçek örneklerden hareketle gösterilmiştir. Bütün
bu hesaplamaların sonucunda bazı örneklerde KV ve Muhtasar beyannameler düzenlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Ticari Bilanço Kârı 50.000.000 TL ve Kanunun Kabul Edilmeyen Giderleri
2.500.000 TL ise KV mahrahı nedir?
a)

47.000.000 TL

b)

47.500.000 TL

c)

50.000.000 TL

d)

45.000.000 TL

e)

52.000.000 TL

2)

Kurum kazançlarına uygulanan KV oranı yüzde kaçtır?

a)

10

b)

15

c)

20

d)

25

3)
KV’nde iki çeşit mükellefiyet vardır. Bu ifedeyi aşağıdaki seçeneklere göre
cevaplandırıınız.
a)

Doğrudur.

b)

Yanlıştır.

4)
40.750.000 TL’lik bir tutar üzerinden ayrılması gereken birinci tertip yedek
akçe tutarı nedir?
a)

4.075.000 TL

b)

4.750.000 TL

c)

6.112.500 TL

d)

2.037.500 TL

e)

8.150.000 TL

5)
kadardır?
a)

Ödenmiş sermayesi10.000.000 TL olan bir şirketin birinci tertip temettüsü ne

2.500.000 TL
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b)

2.000.000 TL

c)

1.500.000 TL

d)

1.000.000 TL

e)

500.000 TL

6)
veremezler.

KV mükellefleri gelir vergisi mükellefleri gibi muhtasar beyanname

a)

Doğrudur

b)

Yanlıştır

7)
Şirketin ödenmiş sermeyesi ise 11.000.000 TL dir.22.550.000 TL’lik bir tutar
üzerinden yaklaşık ne kadarlık bir tutarda ikinci tertip yedek akçe ayırabilir?
a)

500.000 TL

b)

1.000.000 TL

c)

2.000.000 TL

d)

2.500.000 TL

e)

3.000.000 TL

8)

2014 yılına ilişkin KV beyannamesi en geç hangi tarihe kadar verilmelidir?

a)

31 Aralık 2014

b)

25 Şubat 2015

c)

25 Mart 2015

d)

25 Nisan 2015

e)

26 Nisan 2015

9)
Dar mükellefiyette muhtasar beyanname de söz konusu olduğunda KV
beyannamesi ertesi yılın en geç hangi tarihine kadar verilmelidir?
a)

26 Nisan

b)

25 Nisan

c)

20 Nisan
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d)

25 Nisan

e)

30 Nisan

10)
Dağıtılabilir net kârı 2.550.000 TL olan bir işletmenin muhtasar beyaname ile
beyan edeceği tutar ne kadardır?
a)

7.500.000 TL

b)

6.088.500 TL

c)

5.000.000 TL

d)

4.000.000 TL

e)

3.000.000 TL

Cevaplar
1) b , 2) c , 3) a , 4) d , 5) e , 6) b , 7) c , 8) d , 9) a , 10) e
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10. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN AYRINTILI
UYGULAMA

265

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde KV’nin hesaplanması ve ilgili beyannamelerin doldurulması üzerine çok
çeşitli istisnaların ve muafiyetlerin yer aldığı geniş bir uygulamanın çözümü yapılacaktır.

266

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Emisyon Primi nedir ve bilançoda nerede gösterilir?

2)

Temettü ne demektir, nasıl hesaplanır ve işletmeler neden temettü ayırırlar?

3)

Yedek akçe nedir? Hangi tutar üzerinden ayrılır? Kaç çeşidi vardır?

4)
Temettü ve yedek akçe arasındaki farklar nelerdir? Bilançoda nasıl
gösterilirler?
5)

İşletmelerin temettü ve yedek akçe ayırmaları zorunlu mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çok çeşitli muafiyet ve
istisnaların yer aldığı bir
örnekte KV matrahının
hesaplanması, kâr dağıtımı
ve düzenlenmesi gereken
beyannameler

Çok çeşitli muafiyet ve
istisnaların bulunması
durumunda KV matrahının
hesaplanması, varsa kâr
dağıtımı ve ilgili
beyannameleri
düzenleyebilme.

Çözümlü uygulamalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İştiraklerden Kâr Payı



Rüçhan Hakkı



Serbest Bölgeler



Ödenmiş Sermaye
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Giriş
Bu bölümde çok çeşitli muafiyet ve istisnaların bulunması durumunda KV matrahının
hesaplanması, kâr dağıtımının hesaplanması ve bunlarla ilgili beyannameleri düzenleyebilme
konuları ele alınacaktır. Ancak daha önceki yıllara ait kâr dağıtımı da söz konusu olabilir. Kâr
dağıtımı yapılmadan önce safi kâr bulunur. Bunun üzerinden 1.Tertip yedek akçe, 1. Temettü
ve 2. Tertip yedek akçe hesaplanarak dağıtılabilir brüt kâr’a ulaşılır. Tam mükellef kurumlara
dağıtılacak kâr düşüldükten sonra kalan stopaj matrahı üzerinden de gelir vergisi hesaplanır.
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10.1. Muafiyet ve İstisnaların Olması Durumunda KV Matrahının
Hesaplanması
KARINCA AŞ’nin 2014 hesap dönemi verileri aşağıdaki gibidir:
Ticari Bilanço Kârı
6.250.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
1.125.000 TL
İşletmenin önceki yıllardan devreden geçmiş yıl zararları
1.050.000 TL
2009 yılından
600.000 TL
2010 yılından
450.000 TL
Ticari Kâr’ın;
Ortağı olduğu tam mükellef bir kurumun dağıttığı kâr payı
900.000 TL
Ortağı olduğu tam mükellef bir kurumun kârına katılma olanağı veren İntifa
495.000 TL
senetlerine düşen kâr payı
Yurtdışı iştiraklerden elde edilen kâr payı
255.000 TL
Yurtdışındaki işyerinden elde edilen kâr
600.000 TL
Emisyon priminden
150.000 TL
Taşınmaz satışından
300.000 TL
Rüçhan Hakkı kupon satışından
180.000 TL
Yurtdışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kâr
240.000 TL
Serbest bölgedeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kâr
105.000 TL
AR-GE faaliyetleri için sağlanan kredinin aktifleştirilen faiz gideri
45.000 TL
Türk Eğitim Derneğine yapılan bağış
60.000 TL
Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk
90.000 TL
Harcamaları Ajansına yapılan bağış
Keşan Belediyesine yapılan bağış
120.000 TL
2006 yılı kârı(180.000 TL’lik bölümü serbest bölge kârından, 95.000 TL’lik
675.000 TL
bölümü ise istisna dışı faaliyetlerden kaynaklanmaktadır)
İşletme 2014 Nisan ayında 2006 yılı dağıtılmamış kârı ile 2014 yılı kârının çalışanlarına
dağıtacağı kısım ve yasal zorunluluklar gereği dağıtması olanaksız olan tutar dışındaki
kalanını ortaklara dağıtmaya karar vermiştir.
İşletme 2014 yılı içinde tahakkuk eden 420.000 TL’lik geçici vergiyi ödemiştir.
Çeşitli işlemler nedeniyle bankalarca 30.000 TL vergi kesintisi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu işletme çalışanlarına 2014 yılı kârından 150.000 TL ödeme yapmayı
kararlaştırmış ve Nisan ayı içinde ödemiştir.
Yurt dışından elde edilen iştirak kârı üzerinden yabancı ülkede 82.500 TL vergi ödenmiştir.
Kurumun ödenmiş sermayesi 15.000.000 TL’dir.
Kurum Ortaklarının Statü ve Payları aşağıdaki gibidir:
ORTAK
BATI HODİNG
CANDEĞER HOLDİNG
DİLGE A.Ş.
Türkiye’de işyeri ve Daimi Temsilcisi Olmayan EVCAN A.Ş.
GÜNEŞ Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı(vergi muafiyeti var)
HÜRCAN HÖYÜK Türkiye’de yerleşik Gerçek Kişi

HİSSE
ORANI
%40
%10
%10
%10
%10
%10
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GAZAL GÖKÇE Hollanda da yerleşik Gerçek Kişi
%10
Yukarıdaki verilere göre işletmenin KV ve stopaj matrahları aşağıdaki gibidir(çifte
vergilendirme anlaşmaları dikkate alınmamıştır):
Ticari Bilanço Kârı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a)
Kâra katılma İntifa Senetleri Kâr Payı(KVK Mad:5/1a–2)
Yurtdışı İştirak Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-b)
Emisyon Prim İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-ç)
Rüçhan Hakkı Kupon Satış İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)
(180.000 * %75 = 135.000 TL)

6.250.000 TL
1.125.000 TL
900.000 TL
495.000 TL
255.000 TL
150.000 TL
135.000 TL

Taşınmaz Satış Kazanç İstisnası(K.V.K. Mad. 5/1-e)
225.000 TL
(300.000 *%75= 225.000 TL)
Yurtdışındaki İşyerinden Elde Edilen Kazanç (K.V.K. Mad. 5/1-g)
600.000 TL
Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşi Kazanç İstisnası(K.V.K. Mad. 5/1-h)
240.000 TL
Serbest Bölge Kazancı
105.000 TL
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
3.105.000 TL
Kâr ve İlaveler Toplamı (6.250.000 + 1.125.000)
7.375.000 TL
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları(2009 ve 2010)
1.050.000 TL
Diğer İndirimler(Personele Ödenen Temettü İkramiyesi)
150.000 TL
İndirime Esas Tutar
3.070.000 TL
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)
270.000 TL
Türk Eğitim Derneğine yapılan nakdi bağış
60.000 TL
Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk
90.000 TL
Harcamaları Ajansına yapılan bağış
Keşan Belediyesine yapılan ayni bağış1
Ar-Ge Harcamaları(K.V.K. Mad. 10/1-a)
VERGİ BİLDİRİMİ
KV Matrahı(3.070.000–270.000–45.000)
Hesaplanan KV (2.755.000 X %20)
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Geçici Vergi
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım2
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenmesi Gereken KV (551.000–450.000)

120.000 TL
45.000 TL
2.755.000 TL
551.000 TL
420.000 TL
30.000 TL
0 TL
450.000 TL
101.000 TL

İndirilecek bu bağış tutarı kurum kazancının % 5’i ile sınırlıdır. Üst sınırın belirlenmesinde esas alınan kurum
kazancı: Ticari Bilanço Kârı –(iştirak kazançları istisnası + Geçmiş yıl zararları)işleminden çıkan tutardır.
6.250.000–1.395.000+1.050.000)=3.805.000 TL 3.805.000*%5=190.250 TL’sidir. Örneğe göre belediyeye
yapılan 120.000 TL’lik ayni bağış, 190.250 TL’lik üst sınırı aşmadığından tamamı kurum kazancından
indirilebilecektir.
1

Yurtdışı iştirakinden elde ettiği kâr payı KV’den istisna edildiğinden, yurt içinde ödenecek KV’den
indirilemez.
2
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KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
4
1

VERGİLENDİRME
DÖNEMİ

…………………………………….

VD KODU

0

1

0

1

2

0

1

4

3

1

1

2

2

0

1

4

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

1010

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
2

………………………………………..
İL - İLÇE

3

MÜKELLEFİYET ŞEKLİ

Tam

Dar

Unvanı

2

Hukuki Yapısı

3

Faaliyet Kodu

5

Kanuni veya
İş Merkezinin

K

Ülkesi

8

Telefon No.

6

KURUM SİCİL NO.

2014

A

R I

N C A

A. Ş.

1

2
4

Adres Değişikliği

Var

Yok

Mahalle
-

Adresi

6

VERGİ KİMLİK NO.

KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

TABLO - 1
1

5

5

Cadde / Sokak

Kapı No

Posta Kodu

Daire No

İlçe Adı

İl Kodu

7

E-Posta
Adresi

Faks No.

Cep Tel. No.

8
(Alan Kodu)

(Alan Kodu)

DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

TABLO - 2
9

Soyadı (Unvanı)

9

10

Adı

10

11

Vergi Dairesi

12

Vergi Kimlik No.(*)

14

Adresi

11
13 Adres Değişikliği

14
Kapı No

Posta Kodu
E - Posta Adresi

16

Telefon No.

Y ok

Mahalle

- Cadde / Sokak

15

Var

Daire No

İlçe Adı

İl Kodu
15
Faks No.

16
(Alan Kodu)

Cep Tel. No.
(Alan Kodu)

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

TABLO- 3
Şube

Çıkış Yeri

Ajanlık

İmalat Yeri

Satış Yeri

Sair

17 TOPLAM

17

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

TABLO - 4

(Yeni Türk Lirası)

(YKr)

18

2009 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

19

2009 Yılı Diğer Zararlar

.

. 6

20

2010 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

21

2010 Yılı Diğer Zararlar

.

. 4

22

2011 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

23

2011 Yılı Diğer Zararlar

.

.

24

2012 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

24

25

2012 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

25

26

2013 Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar

.

.

.

,

26

27

2013 Yılı Diğer Zararlar

.

.

.

,

27

28

TOPLAM

.

.

.

,

28

0

0. 0

,
0

.
5

0. 0
.

0, 0

18

0

19

,
0

0, 0

20

0

21

,

22
23

(*)T.C. v atandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, y abancı kimlik numarası bulunan y abancı gerçek kişilerde y abancı kimlik numarası y azılacaktır

BU BEYANNAME MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEM İLE OKUNAKLI BÜYÜK HARFLERLE VEYA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR.
Örnek No. : 1906 - aj

PARASIZDIR

D.M.O. Basım İşl. Md. - 2013
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TABLO - 5

KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ
ZARAR

KAR

30
31
32

İLAVELER

29

KURUM
KAZANCI

(Türk Lirası)

.

Ticari Bilanço Karı
(Türk Lirası)
Ticari Bilanço Zararı

.

.

(Kr)

6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 29

(Kr)

.

,

30

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

.

Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu

.

1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 31

.

.

,

32

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a)

.

1.3 9 5.0 0 0,0 0

33

34

Yurtdışı İştirak Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-b)

.

.2 5 5.0 0 0,0 0

34

Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak
Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)

.

.

35

Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç)

.

.1 5 0.0 0 0,0 0

36

Y. Fon ve Ort. Portföy İşl.Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d)

.

.

37

Taşınmaz v e İşt. His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. v e R.
Hakları Stş.Kazancı (K.V.K.Mad. 5/1-e)

.

.3 6 0.0 0 0,0 0

Bankl.Vey a TMSF'y e Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş.
v e İşt.His ile Kur.Sen.,İnt.Sen.Ve R.Hakları Sat.Kaz.
(K.V.K.Mad.5/1-f )

.

.

Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g)

.

.6 0 0.0 0 0,0 0

.

.2 4 0.0 0 0,0 0

41

.

.

42

.

.1 0 5.0 0 0,0 0

43

.

.

.

,

44

.

.

.

,

45

.

.1 5 0.0 0 0,0 0

3.2 5 5.0 0 0,0 0

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

33

45
46

Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan
Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h)
Eğ. Öğ. Kur. İle Rehabilitasyon Mrkz. Kazançları
(K.V.K. Mad. 5/1-ı)
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen
Kazançlar
Türk Ulusl. Gemi Sic. Kay. Gemi İşl. Ve Devr.
Sağlanan Kazançlar
Diğer İndirimler ve İstisnalar

.
.

.

.

,
,

,

38
(33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ve 46) No.lu Satırlar Kurum Kazancı Zarar Olsa
Dahi Doldurulacaktır.

,

Kar ve İlaveler Toplamı (29+31+32)

48

Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler Toplamı
(30+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46)

.

49

ZARAR (48 - 47)

.

50

KAR (47 - 48)

51

Diğer Geçmiş Yıl Zararı

.

52

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararı

.

53

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı (51+52)

.

54

İndirime Esas Tutar (50-53)

.

.

7 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 47
48

,

49

.

4 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 50

1.0 5 0.0 0 0,0 0

.

.

40

46

.

47

39

51

,

52

1.0 5 0.0 0 0,0 0

53

.

3 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 54

Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)

.

.

56

AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)(**)

.

.

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)(**)

.

.

.

,

57

Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b)

.

.

.

,

58

Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)

.

.1 2 0.0 0 0,0 0

Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)

.

.

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (K.V.K.
Mad. 10/1-d)

.

.

.

,

B.K.K. Uy arınca Başbakanlık Aracılığıy la Y apılan Bağış v e
Y ardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e)

.

.

.

,

Türkiy e Kızılay Derneğine v e Y eşilay Cemiy etine Y apılan
Nakdi Bağış v e Y ardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-f )

.

.

.

,

Girişim Sermay esi Fonu (K.V.K. Mad. 10/1-g)

.

.

.

,

64

Türkiy e'den Y urtdışı Mukim Kişi v e/v ey a Kurumlara Verilen
Hizmetlerden Sağlanan Kazançların %50'si(K.V.K.Mad.10/1-ğ)

.

.

.

,

65

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile Expo 2016 Antalya
Ajansına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

.

.

Yatırım İndirimi İstisnası (***)

.

Diğer İndirimler

.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

55

.

,

55

4 5.0 0 0,0 0

6 0.0 0 0,0 0

9 0.0 0 0,0 0

56

59

(54) No.lu Satırda Kalan Tutar
Varsa, Bu Tutara Ulaşıncaya Kadar
(55, 56, 57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 ve 68)
No.lu
Satırlardan İndirimlere Devam Olunur.

60
61
62
63

66
67

.

TOPLAM (55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68)

.

,

3 1 5.0 0 0,0 0

68
69

(**)Dev reden AR-GE indirimi bulunması halinde 93 v e 94 numaralı satırların doldurulması zorunludur.
(***) Dev reden y atırım indirimi istisnasının bulunması halinde, 96 v e 97 nolu satırların doldurulması zorunludur.
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(Türk Lirası)

.

(Kr)

2.7 5 5.0 0 0,0

0

70

DÖNEM SAFİ KURUM KAZANCI (MATRAH) (54 - 69)

71

GELECEK Y ILA DEVREDEN CARİ Y IL
ZARARI (49)

72

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında
Elde Edilen Kısmı

.

.

.

,

72

73

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltme Farkları

.

.

.

,

73

74

İşletmeden Çekilen Enf.Düz.Farkları Üzerinden
Hesaplanan Kurumlar Vergisi(73 x % 20)

.

.

.

,

74

75

K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

.

.

.

,

75

76

K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

,

76

77

K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Kurumlar Vergisi (75x76)

.

.

.

,

77

78

K.V.K.nın Geçici 4. Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

.

.

.

,

78

79

K.V.K.nın Geçici 4. Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

,

79

80

K.V.K.nın Geçici 4. Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Kurumlar Vergisi (78x79)

.

.

.

,

80

81

Genel Orana Tabi Matrah [70 - (75 + 78)]

.

.

.

,

81

82

Hesaplanan Genel Orana Tabi Kurumlar Vergisi (81 x %20)

.

.

.

,

82

.

.

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI [(70+73)=(73+75+78+81)]

84

HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ (74+77+80+82)

87

MAHSUP
EDİLECEK
VERGİLER

83

86

,

70
71

VERGİ BİLDİRİMİ

TABLO - 6

85

.

.
.

Y abancı Ülkelerde Ödenen
Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım

.

.

Y ıl İçinde Kesinti Y oluy la Ödenen
Vergiler

.

.

.

Geçici Vergi

.

.4 2 0 . 0 0 0,0 0

.
.

(Türk Lirası)

(Kr)

.
.
,
2 7 5 5 0 0 0 0 0
.
.
,
5 5 1 0 0 0 0 0

,

83
84
85

3 0 . 0 0 0,0 0

86

.
.

87

.

.

.

.

.

.

.

,

4 5 0 0 0 0 0 0
.
,
1 0 1 0 0 0 0 0

88

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER TOPLAMI (85+86+87)

89

ÖDENMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ (84 - 88)

90

İADESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ
VE/VEY A GEÇİCİ VERGİ (88-84)(****)

91

İADESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ
(90-87)

.

.

.

,

91

92

İADESİ GEREKEN GEÇİCİ VERGİ (90-91)

.

.

.

,

92

TABLO - 7

.

,

88
89
90

EK BİLGİLER
(Türk Lirası)

(Kr)

93

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)

.

.

.

,

93

94

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

.

.

.

,

94

95

Gelecek Yıla Devreden Toplam AR-GE İndirimi

.

.

.

,

95

96

G.V.K. Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası

.

.

.

,

96

97

G.V.K. Geçici Madde 61'e göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası

.

.

.

,

97

98

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası

.

.

.

,

98

(****) 90 numaralı satıra yazılacak tutar, hiçbir şekilde 86 ve 87 numaralı satırların toplamını aşamaz.
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DAMGA

TABLO - 8

VERGİSİ
SAYI

TUTAR
(TL.)
(Kr)

TL.

99

Beyanname

60,50

6 0,5 0

99

100

Ayrıntılı Bilanço

35,00

3 5,0 0

100

101

Ayrıntılı Gelir Tablosu

16,90

1 6,9 0

101

102

İşletme Hesabı Özeti

16,90

1 6,9 0

102

103

T O P L AM

1 2 9,3 0

103

.

BEYANNAMEYİ İMZALAYAN SM VEYA SMMM'NİN KİMLİK BİLGİLERİ

TABLO - 9
Vergi Kimlik No.

104

105

Telefon No.

107

Cep Tel. No.

(T .C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T .C.kimlik numarası yazı lacaktı r.)

Kaşe No.

106

(Alan Kodu)

108
#
109

Adı - Soyadı

108

E - Posta Adresi

109

Kaşe

İmza

BEYANNAME VE EKLERİNİ TASDİK EDEN YMM'NİN KİMLİK BİLGİLERİ

TABLO - 10
Vergi Kimlik No.

110

111

Telefon No.

113

Cep Tel. No.

(T .C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T .C.kimlik numarası yazı lacaktı r.)

Mühür No.

112

(Alan Kodu)

114

Adı - Soyadı

114

115

E - Posta Adresi

115

Mühür

BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER

TABLO - 11

Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu veya İşletme
Hesabı Özeti

Beyannamedeki Tabloların Yetersizliği Nedeniyle Ayrıca
Düzenlenen Liste ve Diğer Ekler

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler

Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin
Bildirim

ADET

ADET

İmza

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler
Ortakları Arasında Dar Mükellef Ortağı Bulunan
Kurumların Bu Ortaklarının Adları, Unvanları ve
İkametgah Adreslerine Ait Liste

116

Transfer Fiyatlandırması. Kontrol Edilen Yabancı Kurum
ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form
Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

116

Kanuni Temsilci

Tarih
2

0. .0

İmza
4. 2

0

1

5
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Dağıtılan 2014 Yılı Kârı İçin Yapılacak Vergi Kesintisi
26- Safi Kâr (=1-14-20); (6.250.000–1.050.000–551.000)

4.649.000 TL

27- I. Tertip Yedek Akçe: (=26*0,05)

232.450 TL

28- I. Temettü: (Ödenmiş sermayenin %5’i≫=15.000.000 * 0,05 )

750.000 TL

29- TTK gereğince Emisyon Primi dağıtılamaz, ancak Olağanüstü
Yedek olarak ayrılır. (=6)

150.000 TL

30- KVK md:5/1-e gereğince Dağıtılması Mümkün Olmayan Taşınmaz
Satışı Kazancı ve Rüçhan Hakkı Kupon Satış Kazancı İstisnası

360.000 TL

Tutarı Toplamı (=7+8); (225.000+135.000)
31- Personele Dağıtılacak Temettü İkramiyesi(=15)

150.000 TL

32- II. Tertip Yedek Akçe: (=26-27-28-29-30-31) / 11
[(4.649.000 – 232.450 – 750.000 - 150.000 – 360.000–150.000=)

273.323 TL

3.006.550 / 11]
33- 2014 Yılı Dağıtılabilir Brüt Kâr Tutarı(=26-27-29-30-31-32)
3.483.227 TL
(4.649.000 –232.450–150.000–360.000–150.000–273.323)
34- Vergi Kesintisi Yapılmayacak Bölüm(Kârın %60’ı tam mükellef
kurumlara dağıtılıyor) (=33*0,60); (3.483.227 *0,60)
35-Vergi Kesintisi Yapılacak Bölüm(=33-34);
(3.483.227 *%40)
36-Stopaj Matrahı
37-Hesaplanan Gelir Vergisi Kesintisi (=36*0,15);(1.393.291 *%15)

2.089.936 TL

1.393.291 TL

1.393.291 TL
208.993,65 TL
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Dağıtılan 2014 Yılı Kârından KARINCA AŞ’nin Ortaklarından Yapılması Gereken
Vergi Kesintisi ve Net Dağıtılacak Kâr Payları Listesi
Ortak

Toplam
Hisse Dağıtılacak
Oranı Brüt Kâr
A= 3.483.227 TL

Vergi
Kesintisi
B= A * %15

KUZEY HOLDİNG

%40

1.393.291

ÖNER HOLDİNG

%10

348.323

ÖZGÜR AŞ

%10

348.323

0,00

348.323

BATIKAN A.Ş. (Türkiye’de
işyeri ve Daimi
Temsilcisi Olmayan)

%10

348.323

52.248,45

296.074,55

KARDELEN Eğitim ve
Yardımlaşma Vakfı
(vergi muafiyeti olan)

%10

348.323

52.248,45

296.074,55

BABÜR ÇETİN (Türkiye’de
%10
yerleşik Gerçek Kişi)

348.323

52.248,45

296.074,55

AYHAN BAKIR
(Hollanda da yerleşik
Gerçek Kişi)

348.323

52.248,45

296.074,55

%10

0,00

Net
Dağıtılacak
Kâr Payı (TL)
C= A - B

0,00

1.393.291

348.323
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Dağıtılan 2006 Yılı Kârı İçin Yapılacak Vergi Kesintisi
1- Dağıtılabilir Toplam 2006 Yılı Kârı

675.000 TL

2- Dağıtılacak Kâr

675.000 TL

3- II. Tertip Yedek Akçe (=1/11);(675.000/11)

61.364 TL

4- Yasal Yedek Sonrası Dağıtılabilir Kâr

613.636 TL

5- G.M:62 Kapsamında Olup Vergi Kesintisi Yapılmayacak Bölüm
(Serbest Bölge Kazancı)

180.000 TL

6- Stopaj Matrahı(serbest bölge kazancı hariç)(=1-3-5)
433.636 TL

(675.000 – 61.364 -180.000)
7- Vergi Kesintisi Yapılmayacak Bölüm
(Tam mükellef kurumlara dağıtılanın kârın %60’ı)

260.182 TL

(6*%60); (433.636 *0,60)
8-Vergi Kesintisi Yapılacak Bölüm
(Tam mükellef kurumlara dağıtılan kârın %40’ı)

173.454 TL

(=6*%40) ya da (=6-7) (433.636 *0,40)
9-Stopaj Matrahı
10-Hesaplanan Gelir Vergisi Kesintisi(173.454 *%15)

173.454 TL
26.018,10 TL

Ödemelerin Gayri Safi Tutarı= 1.393.291 + 173.454 = 1.566.745 TL
Toplam Vergi Kesintisi = 208.993,65 +26.018,10 = 235.011,75 TL
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MU H T ASAR

1003

B EYAN N AME

(GVK 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile KVK
15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

YILI 2014

1
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

2

AYLIK

ÜÇ AYLIK

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

V.D. KODU

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

ARA

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

VERGİ
SORUMLUSUNUN

İL-İLÇE

3

Vergi Kimlik No. (T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)

4

E-Posta Adresi

6

Soyadı

5

Telef on No.
(Telefon)

(Alan Kodu)

KARINCA A.Ş.
Unvanı

7

Adı

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

TABLO - 1

ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ TUTARI

ÖDEMELERİN TÜR KODU (*)

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ TUTARI

(Türk Lirası)

61

8

(Türk Lirası)

(Kr)

1.566.745

0

,

(Kr)

235.011 ,

75

8

9

,

,

9

10

,

,

10

11

,

,

11

12

,

,

12

13

,

,

13

14

,

,

14

15

,

,

15

16

,

,

TOPLAM

17

1.566.745

a

0

,

235.011

b

,

16

75

17

18-a

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkif atın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

,

18-a

18-b

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkif atın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

,

18-b

18-c

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkif atın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)

,
235.011

Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı [17b- (18a+18b+18c)]

MAHSUP EDİLEN
VERGİLER

19

,

18-c

75

19

20

KVK 34/8 Maddesi Uyarınca KVK 15/3 Maddesine Göre Yapılan
Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları

,

20

21

Men.Kıy .Y at.Fonları İle Men. Kıy . Y at. Ort. GVK Geç. Md. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiy e Mahsup
Edilecek Tev kif atTutarı

,

21

22

Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi

,

22

23

Mahsup Edilecek Toplam Vergi (20+21+22)

,

23

ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI (***)
AYLIK
3 AYLIK
1.Ay

2.Ay

3.Ay

Asgari Ücretli

Diğer Ücretli
TOPLAM

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

TABLO - 2

Vergi Tevkifatı (0003 / 0011)

Matrah (17a)

2

Tahakkuk Eden (19)

(Kr)

1.566.745

235.011 ,

Tecil Edilecek Tutar (****)

4

Ödenecek (2-3a)

,

5

İade edilecek (3a-2)

,

Mahsup (23)

3-b

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi (1046)
(Türk Lirası)

,

,
,

3-a

75

VERGİ SORUMLUSUNUN

6

(Kr)

29 ,

Ödenecek

90

Beyannameye Ait Damga Vergisi (1048)
(Türk Lirası)

7

Ödenecek

(Kr)

29

,

90

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik No.
(T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)

Adı ve Soyadı

Örnek No. : 1910-y

D.M.O.Basım Müessesesi -2009

(Türk Lirası)

1

KARINCA A.Ş.

E-Posta Adresi
Adı ve Soyadı

İmzası
İmzası
Tarih

Tarih

Ödemelerin türlerine göre kodları arka say f adaki cetv elde belirtilmiştir.
“w w w .gib.gov.tr”
a- 5084 Sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirimin (6) no.lu satırında yer alan tutarların toplamı bu satırda gösterilecektir.
b- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu uyarınca yapılacak terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir.
c- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin bildirimde her bir işçi için hesaplanan terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir. (Bildirimin (ı) sütunu toplamı)
(***) GVK 98 inci maddesine göre aylık veya üç aylık beyanname verenler çalıştırılan işçi sayısı olarak ilgili alanları dolduracaktır.

(*)
( **)

(****) 1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği kapsamında tecil edilecek tutar. Aylık gelir vergisi tevkifat tutarlarına ilişkin bildirimin (g) sutununda yer alan tutarlar.

OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR

PARASIZDIR
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Uygulamalar

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı AYDER AŞ’nin 2014 hesap dönemi
bilgileri aşağıdaki gibidir:
1- 2014 yılı Ticari Bilanço Kârı
2- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
ZARAR OLSA BİLE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
3- İştiraki olan KAÇKAR AŞ’den olan kazanç istisnası (KVK 5/1-a)
4- 2014 yılında KVK Mad:5/1-e kapsamında taşınmaz satışından elde
edilen kâr
4A- İstisnası (800.000 * %75)
5- KHK’nın 10’ncu maddesi kapsamında yapılan Ar-Ge harcamaları
6- KÂR VE İLAVELER TOPLAMI(=1+2)
7- CARİ YILA AİT ZARAR, İSTİSNA VE İNDİRİMLER TOPLAMI
(=3+4A+5)
8- İşletmenin mahsup edilecek önceki yıldan devreden 2011 yılı zararı
9- İndirime Esas Tutar(=6-7-8)
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK
İSTİSNA VE İNDİRİMLER
10- Ardeşen Belediyesine yapılan makbuz karşılığı bağış(hesap dönemi
sonunda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmıştır)
Bağışın üst sınırı: (Kurum kazancının %5’i)
[(11.000.000 – 300.000 – 1.200.000) * 0,05 = 475.000]
2009 yılından kalan dağıtılabilir kârı:
Rüçhan hakkı kupon satış kazancı
KVK Geç. Mad: 28 gereği yapılan gayrimenkul satış kârı
Yurtdışı inşaat ve onarım işleri

11.000.000 TL
600.000 TL
300.000 TL
800.000 TL
600.000 TL
400.000 TL
11.600.000 TL
1.300.000 TL
1.200.000 TL
9.100.000 TL

250.000 TL

1.800.000 TL
500.000 TL
900.000 TL
400.000 TL

AYDER AŞ’nin ödenmiş sermayesi 4.000.000 TL dir. Mart 2015 tarihinde yapılan
genel kurulunda 2009 ve 2014 yılları kârının tamamının dağıtmasına karar verilmiştir. İşletme
ortaklarının tamamı tam mükellef gerçek kişidir. Söz konusu kazançların tamamı dönem
kârına eklenmiştir.
1)

2014 yılı KV Matrahını hesaplayınız.

2)

Hesaplanan KV’sini hesaplayınız.

3)

2014 Kâr Dağıtım Tablosunu düzenleyiniz ve ödenecek GV’ni hesaplayınız.

4)

2009 dağıtılabilir kârını hesaplayınız.

5)

Muhtasar beyanname matrahını ve ödenecek toplam GV tutarını hesaplayınız.
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Çözüm:
111- Kurumlar Vergisi Matrahı (=9-10)

8.850.000 TL

212- Hesaplanan Kurumlar Vergisi (=11*0,20)

1.770.000 TL

32014 KÂR DAĞITIM TABLOSU
Safi Kâr: 11.000.000 – 1.770.000 =
I. Tertip Yedek Akçe: (9.230.000 – 1.200.00) * 0,05 =
I. Temettü: Ödenmiş sermayenin %5’i: 4.000.000 * 0,05 =
II. Tertip Yedek Akçe:
–1.200.000-401.500-250.000)/11)]
[(9.230.000
– 600.000
2014
Yılı Kârı
Dağıtımına
İlişkin Kesinti Matrahı
9.230.000
600.000 –1.200.000 – 401.500 – 616.227 =
Toplam
Stopaj –Matrahı:
HESAPLANAN GV: 6.412.273 * 0,15 =

9.230.000 TL
401.500 TL
200.000 TL
616.227 TL
6.412.273 TL
6.412.273 TL
961.841 TL

42009 Yılı Kârı Dağıtımına İlişkin Kesinti Matrahı
2009 Yılı Dağıtılabilir Kârı (1.800.000 – 900.000 )=

900.000 TL

52014 Yılı Kârı:
9.230.000 TL
Dağıtılabilir Brüt Kâr Payı Tutarı: 9.230.000 + 900.000 =
10.130.000 TL
6.412.273 + 900.000 = 7.312.273 TL GV Matrahı
7.312.273 * 0,15 = 1.096.840, 95 TL vergi
Muhtasar Beyanname için Damga Vergisi=

29,90 TL

TOPLAM = 1.096.870,85 TL

*

KVK Mad:5/1-e uyarınca istisnadan yararlanılan 900.000 TL’lik tutarın kâr olarak ortaklara dağıtılması söz konusu
değildir.
** KVK Geçici 28’nci madde kapsamındaki kârlar dağıtılamamaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Birinci Tertip Yedek Akçe ayırmak için hangi tutarların bilinmesi gerekir?

2)
Sadece rakip işletmenin finansal tablolarına sahip bir kişi, rakip işletmenin ne
kadar 1. Tertip yedek akçe ayırdığını belirleyebilir mi?
3)

Ödenmiş sermaye bilançoda nerede yer alır?

4)

Dağıtılan kârlar bilançoda yer alır mı?

5)

İkinci tertip yedek akçe ayrılırken ilgili tutar niçin 11 sayısına bölünür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geniş kapsamlı muafiyet ve istisnalar ile önceki yıllara ait zarar ve
kârların yer alması durumunda KV matrahının nasıl hesaplanacağı öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)
Ticari bilanço kârı 7.350.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 1.400.000
TL ve cari yıla ait istisna ve indirimler toplamı 2.650.000 TL olan bir işletmenin KV matrahı
ne kadardır?
a)

3.300.000 TL

b)

4.700.000 TL

c)

5.950.000 TL

d)

6.100.000 TL

e)

8.750.000 TL

2)
Ticari bilanço kârı 5.650.000 TL, cari yıla ait istisna ve indirimler toplamı
1.650.000 TL ve personele ödenen temettü ikramiyesi 200.000 TL olan bir işletmenin KV
matrahı ne kadardır?
a)

5.450.000 TL

b)

4.200.000 TL

c)

4.000.000 TL

d)

3.900.000 TL

e)

3.800.000 TL

3)
Ticari bilanço kârı 3.350.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 1.200.000
TL, rüçhan hakkı kupon satış tutarı 200.000 TL olan bir işletmenin KV matrahı ne kadardır?
a)

4.350.000 TL

b)

4.400.000 TL

c)

4.500.000 TL

d)

4.550.000 TL

e)

4.600.000 TL

4)
Ticari bilanço kârı 4.550.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 1.150.000
TL, taşınmaz satış kazancı 300.000 TL olan bir işletmenin, KV matrahı ne kadardır?
a)

6.000.000 TL

b)

5.925.000 TL
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c)

5.475.000 TL

d)

5.450.000 TL

e)

5.100.000 TL

5)
Geçmiş yıl zararı 950.000 TL, ticari bilanço kârı 6.250.000 TL, kanunen kabul
edilmeyen giderleri 1.100.000 TL ve Rize Belediyesine yaptığı bağış tutarı 300.000 TL olan
bir işletmenin, KV matrahı ne kadardır?
a)

6.135.000 TL

b)

6.300.000 TL

c)

6.700.000 TL

d)

7.350.000 TL

e)

8.000.000 TL

6)
Gayrimenkul satış kazancı 400.000 TL, ticari bilanço kârı 5.000.000 TL,
geçmiş yıl zararı 550.000 TL, iştirak kazancı istisnası 1.600.000 TL ve Kadıköy Belediyesi’ne
yaptığı bağış tutarı 150.000 TL olan bir işletmenin KV matrahını hesaplayınız?
a)

2.270.000 TL

b)

2.307.500 TL

c)

2.707.500 TL

d)

2.825.800 TL

e)

2.936.870 TL

7)
Türk Eğitim Derneğine 100.000 TL, Expo 2016 Antalya Ajansına 120.000 TL
ve Siirt Belediyesine 180.000 TL bağış yapan bir işletmenin ticari bilanço kârı 3.000.000
TL’sidir. Buna göre KV matrahından düşülecek toplam bağış ve yardımların tutarı nedir?
a)

400.000 TL

b)

380.000 TL

c)

370.000 TL

d)

360.000 TL

e)

350.000 TL
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8)
Ticari bilanço kârı 7.350.000 TL, önceki yıldan devreden zararı 850.000 TL
ve hesaplanan KV 630.000 TL olan bir işletmenin ayıracağı 1. Tertip yedek akçe tutarı nedir?
a)

587.000 TL

b)

463.850 TL.

c)

352.780 TL

d)

293.500 TL

e)

250.800 TL

9)
1. Tertip yedek akçe tutarı 325.000 TL, 1. Temettü tutarı 650.000 TL,
personele dağıtılacak temettü tutarı 200.000 TL ve safi kâr’ı 3.958.000 TL olan bir
işletmenin ayıracağı 2. Tertip yedek akçe tutarı nedir?
a)

0,60

b)

0,40

c)

0,00

d)

0,50

e)

253.000 TL

10)

1. Temettü tutarı 800.000 TL olan bir işletmenin ödenmiş sermayesi nedir?

a)

16.000 TL

b)

18.000 TL

c)

22.000 TL

d)

28.000 TL

e)

30.000 TL

Cevaplar
1) d , 2) e , 3) b , 4) c , 5) a , 6) b , 7) c , 8) d , 9) e , 10) a
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11. KATMA DEĞER VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ
BEYANNAMELERİ

288

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde KDV’nin konusu, mükellefi ve vergi sorumlusunun kim olduğu, KDV
kesintisi yapma yetkisi verilen kurumlar, kesintiye tabi işlemlerin kapsamı ve KDV’nde
istisnalar konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ülkemizde KDV alınmayan mal ve hizmet var mıdır?

2)

Temel gıda maddelerinden alınan KDV oranı nedir?

3)

Eğitim hizmetleri KDV’ye tabi midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Katma Değer Vergisi

KDV’nin konusu, kapsamı,
mükellefi mükelefi,
sorumlusu, istisnalar ile
kısmi KDV kesintisi yapılan
teslim ve hizmetler ve
kesintiyi yapmakla yükümlü
kurumları öğrenir.

Kanunlar, genel tebliğler,
çözümlü problemler ve
alıştırmalarla konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Katma Değer Vergisi



1 No’lu KDV beyannamesi



2 No’lu KDV beyannamesi



Tevkifat ya da Kesinti



İstisnalar
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Giriş
Türkiye’de gerçekleşmesi koşuluyla hemen hemen tüm teslim ve hizmetlerden devlet
tarafından KDV alınmaktadır. KDV’ye tabi işlemlerde, satıcı verginin mükellefi olmaktadır
ve ilgili KDV tutarını(hesaplanan KDV) 1 no’lu KDV beyannamesiyle beyan etmek
zorundadır. İlgili kanun kapsamına giren istisnalar varsa, KDV’nin hesaplanmasına esas olan
matrahtan söz konusu tutarları düşebilmektedir. Bazı teslim ve hizmetlerde ise mükellefin
yanı sıra alıcıya da vergi sorumlusu görevi verilmiştir. Alıcı yapılan teslim ve hizmetin
çeşidine göre satıcıya ödeyeceği KDV’nin(hesaplanan KDV) bir kısmını, KDVK gereği
kesmek zorunda ve bu tutarı da KDV 2 Beyannamesiyle beyan etmek durumundadır.
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11.1. KDV’nin Konusu
Türkiye'de yapılmış olması koşuluyla aşağıdaki işlemler KDV’nin konusunu
oluşturmaktadır:
1.
Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler,
2.

Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3.

Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon
hizmetleri
b) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Millî Piyango dâhil), at yarışları ve
diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması
c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel
sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar düzenlenmesi ve
gösterilmesi
d) Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları dışında, müzayede mahallerinde ve
gümrük depolarında yapılan satışlar
e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları
f) Aşağıda yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratlar(GVK
md:70)
1) Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri
dâhildir), maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim
yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunları bütünleyen parçaları ve
ayrıntıları
2) Voli(balık ağlarının bırakıldığı yerler) mahalleri ve dalyanlar (balıkların geçiş
yerlerine kurulan deniz yüzeyine yakın yosunlu geniş ve gezici balık ağlarının
bırakıldığı yerler)
3) Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen gayrimenkulü bütünleyen parçaları ve
ayrıntıları ile tesisat, demirbaş eşyası ve döşemeleri
4) Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar
5) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, buluş yapan kişi ya da kişilere ait
ihtira beratı (buluş belgesi, alâmetifarika) ticari marka, ticaret unvanı, her çeşit
teknik resim, desen, model, plân ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü
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bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait
bilgilerle gizli bir formül ya da bir yöntemi üzerindeki kullanma hakkı ya da
kullanma imtiyazı gibi haklar)
6) Telif hakları
7) Gemi ve gemi payları (motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile
çeşitli motorlu yükleme ve boşaltma araçları
8) Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile
bunların eklentileri.
g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile
bunların oluşturdukları birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her çeşit
mesleki kuruluşlara ait ya da tabi olan ya da bunlar tarafından kurulan ya da
işletilen kurumlar ile döner sermayeli kuruluşların ya da bunlara ait ya da tabi
diğer kurumların ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî özellikteki teslim ve hizmetleri.
h) Rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla isteğe bağlı mükellefiyetler şeklide
vergilendirilecek teslim ve hizmetler
Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve
niteliği GVK hükümlerine göre; GVK’nda açıklık bulunmadığı hallerde, TTK ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenmektedir.
Bu faaliyetlerin kanunların ya da resmî makamların gösterdiği gerek üzerine
yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiiyetinde bulunup
bulunmamaları, ikametgâh ya da işyerlerinin ya da kanunî merkez ya da iş merkezlerinin
Türkiye'de olup olmaması işlemlerin içeriğini değiştirmemekte ve vergilendirmeye engel
oluşturmamaktadır.
İthalatın; kamu sektörü, özel sektör, herhangi bir gerçek ya da tüzelkişi tarafından
yapılması, herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeyi
etkilemektedir(KDVK md:1).

11.1.1. Teslim ve Teslim Sayılan Durumlar
KDV’nin konusunu oluşturan öğelerden ilki olan teslim; bir mal üzerindeki tasarruf
hakkının sahip ya da onun adına hareket edenlerce, alıcıya ya da adına hareket edenlere
devredilmesidir.
Aşağıda belirtilmiş olan durumlar açık bir teslimi ifade etmektedir:
a) Bir malın alıcı ya da onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere ya da kişilere
verilmesi teslim sayılmaktadır. Malın alıcıya ya da onun adına hareket edenlere
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gönderilmesi durumunda, malın nakliyesinin başlatılması ya da nakliyeci ya da
sürücüye verilmiş olması da mal teslimidir.
b) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki ya da daha fazla kişi tarafından zincirleme
sözleşme yapılmak suretiyle, malın el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye
devredilmesi durumunda, aradaki safhaların her biri ayrı birer teslim sayılmaktadır.
c) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimi
kapsamındadır.
d) Kap ve ambalajlar ile döküntü ve ikincil maddelerin geri verilmesinin alışılmış
olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır.
Bunların yerine aynı cins ve özellikleri taşıyan kap ve ambalajlar ile döküntü
ikincil maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
Bu anlamda “trampa” da ise iki ayrı teslim söz konusu olmaktadır.
Aşağıdaki durumlarda da teslim gerçekleşmiş sayılmaktadır(KDVK md:3):
1. Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki
amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret,
prim, ikramiye, hediye ve bağış gibi adlandırmalarla verilmesi
2. Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her
ne suretle olursa olsun kullanılması ya da sarfı
3. Mülkiyeti koruma koşuluyla yapılan satışlarda kullanım hakkının(zilyetliğin) devri
olarak tanımlanabilir.

11.1.2. Hizmet ve Hizmet Sayılan Durumlar
KDV’nin konusunu oluşturan diğer öğe olan hizmet; teslim ve teslim sayılan durumlar
ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerden oluşmaktadır(KDVK md:4).
Bu işlemler bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, üretmek, onarmak,
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı
taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilmektedir.
Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi ya da diğer bir hizmet olması durumunda,
bunların her biri ayrı bir işlem olup, hizmet ya da teslim hükümlerine göre ayrıca
vergilendirilmektedirler.
Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin ya da diğer
tarafların karşılıksız yararlandırılması da hizmet sayılmaktadır(KDVK md:5). Ancak, bunun
için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir (KDVK md: 6).
 İşlemlerin Türkiye'de yapılması
296

 Malların teslim anında Türkiye'de bulunması
 Hizmetin Türkiye'de yapılmasını ya da hizmetten Türkiye'de faydalanılması

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde,
hizmetin ancak Türkiye’de yapılan kısmı bu kapsamda değerlendirilmektedir (KDVK md: 7).

11.2. KDV’nde Mükellef ve Vergi Sorumlusu
KDV’nin mükellefleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir(KDVK md:8):
 Mal teslimi ve hizmet sağlayanlar
 İthalatta mal ve hizmet ithal edenler
 Transit taşımalarda gümrük ya da geçiş işlemine tabi olanlar
 PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları
 Spor-Toto, piyango (Millî Piyango dâhil) ve benzeri oyunlarda, oyunların örgüt
müdürlükleri
 At yarışları ve diğer ortak bahis ve şans oyunlarını düzenleyenler
 Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların
katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar düzenleyenler ya da
bunları gösterenler
 GVK’ nun 70’nci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler
 İsteğe bağlı mükellefiyette, istekte bulunanlar
KDV’ne tabi işlemlere taraf olanlar açısından, vergi sorumluluğu aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir(KDVK md:9):
Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye
Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi
işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu olmaktadırlar.
Fiilî yâda kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu ya da belgesiz
hizmet satın alındığının belirlenmesi durumunda, bu alışlar nedeniyle doğan KDV
kaybı, belgesiz mal bulunduran ya da hizmet satın alan mükelleften aranmaktadır.
Belgesiz mal bulundurdukları ya da hizmet satın aldıkları belirlenen mükelleflere, bu
mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin sunumu için belirlenen tarihten başlayarak 10 günlük
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bir süre verilmektedir. Bu süre içinde alış belgelerinin sunulmaması durumunda, belgesi
sunulmayan mal ve hizmetlerin belirleme tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan
KDV, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına idarece(resen) hesaplanmaktadır. Hesaplanan
KDV’ye ayrıca vergi kaybı cezası da uygulanmaktadır.
Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi
inceleme raporuna dayanılarak KDV hesaplaması yapıldığı takdirde, kayıp vergi ve buna
ilişkin cezalardan alıcılar sorumlu tutulmamaktadır.
 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün
senetlerinin, ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait KDV’nin ödenmesinden
lisanslı depo işleticileri sorumludur.

11.3. KDV Kesintisi Yapma Yetkisi Verilen Kurum ve Kuruluşlar
Kısmi KDV kesintisi yapma yetkisi verilen kuruluşlar aşağıdaki gibidir(KDVK
91’no’lu GT)
a) KDV mükellefleri
b) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların oluşturdukları birlikler
c) Döner sermayeli kuruluşlar
d) Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları
e) Kamu kurumu özelliğindeki meslek kuruluşları
f) Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç)
g) Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
h) Bankalar ve özel finans kurumları, Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi
Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)
i) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
Teşekkülleri)

İktisadi

Kuruluşları, İktisadi

Devlet

j) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
k) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil tüm
borsalar,
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l) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler

11.4. KDV Kesintisi Uygulanacak Hizmetler ve Kesinti Oranları
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar, aşağıdaki belirtilen hizmetlerden (birbirlerine
karşı yaptıkları hariç) KDV kesintisi yapmak zorundadırlar(KDVK 91’no’lu GT):
a) Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri
b) Danışmanlık ve Denetim hizmetleri
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
d) Yemek servis ve Organizasyon Hizmetleri
e) Özel Güvenlik hizmetleri
f) Yapı denetim hizmetleri
g) Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim
İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
h) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri
i) Spor Kulüplerinin Reklam ve isim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
j) Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
k) Servis Taşımacılığı Hizmeti
l) Her Türlü Baskı ve Basım İşleri Hizmetleri
m) Diğer Hizmetler

11.5. Kesintiye Tabi İşlemlerin Kapsamı
Kesinti kapsamına giren söz konusu işlemlerin tamamı hizmet özelliği taşımaktadır.
Teslim özelliği taşıyanlar bu bölümdeki kesinti uygulaması kapsamına alınmamıştır. KDVK
‘nun 2’nci maddesinde tanımı verilen "teslim" özelliği taşıyan işlemler kesinti uygulaması
kapsamına girmemektedir. Bu nedenle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların, kesinti
kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dâhil olmak üzere piyasadan yapacakları
her türlü mal alımında kesinti uygulanmayacaktır.
Kapsam içinde bulunan hizmetleri yapanların; bu amaçla kullandıkları mal, madde ve
malzemelere ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmemekte, kesinti, kullanılan malzemelere ait
tutarlar da dâhil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.
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a) Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje
Hizmetleri
Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane,
köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil
hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve
dekupaj gibi her çeşit inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, kazanım, nakliye,
tamamlama, (boya badana dâhil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj,
yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve kesintiye tabi
tutulmaktadır.
Diğer taraftan, yapım işleri ile birlikte yürütülen mimarlık ve mühendislik, etüt ve
proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plânı hizmetleri ve benzeri
hizmetlere de kesinti uygulanmaktadır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak
danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde 91 no’lu Genel Tebliğin A/5-f
bölümü kapsamında değerlendirilmektedir.
Yükleniciler tarafından tamamen ya da kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) ya da
daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde ise, işi devreden her
yüklenicinin, kendisine yapılan hizmete ait KDV üzerinden kesinti yapması uygun
bulunmuştur. Alt yüklenicilere uygulanan kesinti, yapım işinin asıl yüklenicisinden kesinti
yapılmasına engel oluşturmamaktadır. Söz konusu işlere ilişkin ödemelerin toplamı üzerinden
alıcılar tarafından hesaplanan KDV’den 2/10 oranında kesinti yapılmaktadır(117 seri no’lu
KDV GT-3.2.1).
b) Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık ve denetim hizmetleri
üzerinden de hesaplanan KDV’nin 9/10’u oranında kesinti yapılmaktadır.
Söz konusu kurum ve kuruluşlara sunulan piyasa etüt- araştırma ve uzman incelemesi
hizmetleri ile bu kuruluşlara yapılan eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında
değerlendirilmektedir.
Avukatların hukuki anlaşmazlıklarla ilgili olarak yargı kurumları nezdinde ya da yargı
kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler,
prensip olarak kesinti kapsamına girmemektedir. Ancak avukatların verdikleri danışmanlık
hizmetleri kesintiye tabidir.
Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer
alıyorsa ve bu hizmetler ayrıca ücretlendirilemiyorsa, yapılan toplam ödeme üzerinden kesinti
yapılacaktır.
Diğer taraftan uluslararası gözetim şirketleri tarafından yapılan gözetim hizmetleri
denetim hizmeti olarak kabul edilmekte ve kesintiye tabi tutulmaktadır(117 seri no’lu KDV
GT-3.2.2).
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c) Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım
Hizmetleri
Vergi kesintisi yapmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlarda hizmetlerin
yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım
hizmetlerine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan KDV’nin 5/10’u oranında kesinti
yapılmaktadır. Bakımı yapılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların belli aksam ve
parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçası kabul edilmektedir.
Bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait bazı parçaların
değiştirilmesi, işin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara
ait bakım ve onarım hizmetleri işçilik hizmetlerinin yanı sıra, bu hizmetin gereği olarak
yapılan mal, malzeme ve parça teslimlerini de içermektedir(117 seri no’lu KDV GT-3.2.3).
d) Yemek Servis Hizmetleri
Yemek servis hizmetleri; söz konusu kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta,
müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek gereksinimlerini karşılamak amacıyla
yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır. Ayrıca bu kuruluşların kokteyl, davet, toplu
yemek vb. hizmet alımları da hesaplanan KDV’nin 5/10’u oranında kesintiye tabidir.
Bu amaçla yapılan hizmet alımlarının ilgili kurum ya da kuruluşlara ait bir yerde
hazırlanması (pişirilmesi) ya da tüketilmeye hazır halde bulundurulması kesinti
uygulanmasına engel oluşturmamaktadır.
Bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dâhil işyerlerinde yeme
içme hizmeti teminine olanak veren yemek (karne-bilet) çeklerinin bedeli üzerinden
hesaplanan KDV kesintiye tabi tutulmamaktadır. Ancak, yemek servis hizmetinin, hizmeti
alan kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan işletme tarafından verilmesi
durumunda aynı kesinti oranı uygulanmaktadır.
Diğer taraftan kesinti yapan kuruluşların, kendi personeli tarafından hazırlanacak
yemekler için, piyasadan satın alınan yiyecek madde ve malzemeleri kesintiye tabi
değildir(117 seri no’lu KDV GT-3.2.4).
e) Özel Güvenlik Hizmetleri
Özel güvenlik hizmetleri genel olarak; sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma,
yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri almakla sorumludurlar. Bu sektörde faaliyet
gösteren işletmeler, kendilerine bağlı güvenlik görevlileri aracılığı söz konusu faaliyetlerinin
yanı sıra giriş çıkış kontrolü, danışma hizmeti, santral, trafik hizmeti, değerli evrak, nakit,
maden gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere taşınması, ikaz-ihbar, ilk yardım, alarm
izleme ve koruma hizmetlerini de sunmaktadırlar. 91 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde
sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik
hizmetlerinin tamamında kesinti oranının 9/10 olarak uygulanması uygun görülmüştür(117
seri no’lu KDV GT-3.2.5).
301

f) Yapı Denetim Hizmetleri
Yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri tevkifatın kapsamını
oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV
tevkifatı uygulanacaktır.
Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin
kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti satın alan ve adına yapı
denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanacaktır.
Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmektedir.
Ancak yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi ya da
arsa sahibi adına düzenlenmektedir. Bu durumda ruhsat sahibinin Tebliğin (3.1.2.) bölümü
kapsamında olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılacaktır(117 seri no’lu
KDV GT-3.2.6).
g) Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı
Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere
hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Bu anlamda deriden mamul giyim
eşyalarına ilişkin fason işler de dâhil olmak üzere fason tekstil ve hazır giyim işleri, fason
çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı dikim işleri ile (tadilat ve onarım hizmetleri
hariç) bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri bu kapsama girmektedir. Söz konusu aracılık
hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır(117 seri
no’lu KDV GT-3.2.7).
h) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri
Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli
dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel
oranda KDV'ye tabidir. Söz konusu hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV
tevkifatı uygulanmaktadır.
Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon
tutarına ait KDV üzerinden 9/10 oranında tevkifat uygulanacaktır(117 seri no’lu KDV GT3.2.8).
i) Spor Kulüplerinin Reklam ve isim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dâhil); sponsorluk yoluyla ya da reklâm
almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dâhil) suretiyle reklâm geliri, spor
müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,
toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin
verilmesinden dolayı da isim hakkı geliri elde etmektedirler.
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KDV'ye tabi olan söz konusu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV'nin 9/10'u işlemin
muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını
kullananlar vb.) tarafından 9/10 tevkifata tabi tutulmaktadır(117 seri no’lu KDV GT-3.2.9).
j) Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler aşağıdaki gibi
özetlenmiştir:
 Bina temizliği
 Sokak temizliği
 Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının yok edilmesi
 Çöp toplama ve toplanan çöplerin yok edilmesi
 Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği ve bakımı,
 Haşere mücadelesi,
 Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği vb.
Bina temizliğine; binaların eklentileri dâhil iç ve dış cephesinin temizliği ve her çeşit
mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde ya da dışında yaptırılanlar
temizliği dâhildir. Ayrıca, havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların kuru temizlettirilmesi
ya da yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında kesintiye tabi tutulmaktadır. Ancak,
temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge vb. malzemenin piyasadan satın alınması
aşamasında kesinti uygulanmayacağı açıktır.
Diğer taraftan, sorumlu tutulan kurum ve kuruluşların park ve bahçeler ile bulvar, orta
kaldırım, göbek, insanların eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları
alanların(rekreasyon) ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması ve haşere
mücadelesine ilişkin hizmet alımları da kesinti kapsamındadır.
Temizlik hizmetleri işlerinde, hesaplanan KDV’nin % 70'si (7/10)oranında kesinti
yapılmaktadır(117 seri no’lu KDV GT-3.2.10).
k) Servis Taşımacılığı Hizmeti
Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergâh
dâhilinde taşınması amacıyla gerçekleştirilen taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.
Taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır(117 seri
no’lu KDV GT-3.2.11).
l) Her Türlü Baskı ve Basım İşleri Hizmetleri
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“Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete,
bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli
kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve
tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü
(cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin
edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm
kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve
yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat
uygulamasına engel değildir(117 seri no’lu KDV GT-3.1.2/b).
Yukarıda sayılan işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada
satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında ise tevkifat uygulanmayacaktır.
Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı
uygulanmaktadır(117 seri no’lu KDV GT-3.2.12).
m) Diğer Hizmetler
KDV mükellefleri tarafından, yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmetlerde, söz
konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır(117
seri no’lu KDV GT-3.2.13).

11.6. Kesinti Uygulamasındaki Sınırlar
91 no’lu Genel Tebliğ kapsamına giren her bir işlemin bedeli, VUK'na göre o yıl için
geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan KDV kesintiye tabi
tutulmamaktadır.
Fatura düzenleme sınırı 01.01.2015 den başlayarak KDV hariç 880 TL olduğundan, bu
yılın sonuna kadar 880 TL’yi geçmeyen işlemler için kesinti uygulanması söz konusu
değildir. Ancak, söz konusu tutarı aşan işlemlere ait KDV’nin kesinti zorunluluğundan
kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden
kesinti yapılacaktır.

11.6.1. Kesinti Yapılan Mükelleflerin Yapacakları İşlemler
A) Kesinti kapsamına giren hizmetleri yapan mükellefler düzenleyecekleri faturada
işlem bedelini, hesaplanan KDV’yi, kesinti miktarını ve tahsil edilecek toplam tutarı
göstereceklerdir. Bu fatura satıcı açısından, işlem üzerinden kesinti uygulandığını gösteren
belge özelliğini de taşımaktadır.
B) Mükellefler kesinti uygulanan işlem bedelinin tamamını ilgili dönem KDV
beyannamesinin 6’ncı satırına dâhil edeceklerdir. Beyannamenin "matrahın oranlara göre
dağılımı" başlıklı satırlarında önce kesintiye tabi olmayan normal işlemler beyan edilecek,
sonraki satırlarda kesinti uygulanan işlem bedelinin yine tamamı beyan edilecektir. "oran"
sütununa kesinti oranına göre 5/10, 9/10 ya da 7/10 şeklinde yazılacaktır. Bu bölümdeki
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"vergi" sütununa bu oranlara göre hesaplanacak tutar yazılacaktır. Buna göre, vergi
sütununda, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin kesintiye tabi tutulmayan kısmı yer
alacaktır. Kesintiye ait alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler, harcamaların yapıldığı
dönemlerde indirimleri söz konusu olabilecektir.
C) Kesintiye tabi hizmetleri gerçekleştiren mükelleflerin iade istemeleri durumunda
hizmetin yapıldığı dönem beyannamesinin 49’ncu satırına hizmet bedelini, 50’nci satırına ise
sorumlular tarafından kesilen KDV tutarını yazacaklardır. İade olarak istenecek tutar kesilen
vergi esas alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenilecek KDV hiçbir şekilde kesilen
vergiden fazla olmayacaktır. Ayrıca iade talep eden mükelleflerden istenecek olan "yüklenilen
vergiler listesi" iadenin, kesilen vergi tutarına göre belirlenmesine engel oluşturmamaktadır.
D) İade isteğinde bulunan mükelleflerin, dilekçelerine kesinti uygulanan işleme ait
faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerh taşıyan örneklerini ya da bu faturaların
dökümünü içeren bir liste ile yüklenilen vergilerin listesini de eklemeleri gerekmektedir.

11.6.2. Vergi Sorumlusu Olan Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak
İşlemler
Genel bütçeli daireler yaptıkları vergi kesintisi için beyanname verme yükümlülükleri
bulunmamaktadır. Katma bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşların ise yaptıkları
kesintiler için beyanname düzenleyerek ilgili vergi dairelerine yatırmaları
zorunludur(Muhasebat Genel Tebliği sıra no:18/2)
Genel bütçeli idareler dışındaki kuruluşların tamamı ise kestikleri vergiyi vergi
sorumlularına ait 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyan edip kanuni süresi içinde vergi
dairelerine yatıracaklardır. Sorumlu sıfatıyla beyanname sadece işlemin yapıldığı dönemde
verilecek bu kuruluşlardan her ay beyanname istenmeyecektir.
Öte yandan, bankaların 2 numaralı KDV beyannamesini kurumlar vergisi yönünden
bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ancak, bu uygulamanın yaratacağı
sorunlar dikkate alınarak isteyen bankaların kestikleri KDV’yi şube bazında da beyan edip
ödemeleri uygun bulunmuştur(KDVK md:43/6).
2 no’lu KDV beyannamesinin 7’nci satırından itibaren önce; var olan 91 no’lu Tebliğ
kapsamı dışındaki işlemlerden doğan kesinti tutarları yazılacaktır. Sonraki satırlara ise Tebliğ
kapsamındaki işlemler, "matrah" sütununa kesintiye tabi işlem bedelinin tamamı, "oran"
sütununa kesinti oranı % 50 olan işlemler için "% 9", kesinti oranı 1/3 olan işlemler için de
"%6" yazılması gerekmektedir. Vergi sütununda da bu oranlara göre hesaplanacak vergi tutarı
gösterilecektir.
2 no’lu KDV beyannamesinde herhangi bir şekilde indirim yapılması söz konusu
olmadığından, kesilen verginin aynı tutarda vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Ancak
kesinti uygulayan kurumun KDV mükellefiyetinin bulunması ve bu hizmeti indirim hakkı
tanınan işlemlerde kullanacak olması durumunda, hizmet bedelinin satıcıya ödenen kısmı ile
305

birlikte 2 no’lu beyanname ile beyan edilen kesinti tutarının 1 no’lu beyannamede indirim
konusu yapılabileceği açıktır. Hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin satıcıya ödenen
kısmı takvim yılı aşılmamak koşuluyla hizmet faturasının defterlere kaydedildiği dönemde,
sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 no’lu beyannamenin ait olduğu dönem için verilen
1 no’lu beyannamede indirim konusu yapılacaktır.

11.7. KDV’nde İstisnalar
KDV’nde istisnalar altı ana başlıkta düzenlenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
a. İhracat İstisnası
b. Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna
c. Taşımacılık İstisnası
d. Diplomatik İstisnalar
e. İthalat İstisnası
f. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla
g. Diğer İstisnalar

11.7. 1.İhracat İstisnası
Mal ve hizmet ihracatında aşağıdaki teslim ve hizmetler KDV dışında tutulmuştur
(KDVK md:11):
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı
olmak şartıyla uluslararası roaming(dolaşım ortaklığı) anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki
müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri
b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri
malların teslimi anında KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura ya da
belgenin sunumu durumunda tahsil edilen KDV iade edilmektedir.
Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık
faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere
katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV’nin,
karşılıklı olmak kaydıyla iade edileceği ifade edilmektedir.
Aynı şekilde; Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak
306

VUK’nun madde 232’de yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan (2015 için 880 TL) sınırın
üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV yapımcılara iade edilmektedir.
c) İhraç edilmek koşuluyla üreticiler tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait
KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem
beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince hesaplanarak tahakkuk
ettirilmekte ve ertelenmektedir.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini izleyen aybaşından başlayarak 3 ay
içinde ihraç edilmesi durumunda, ertelenmiş olan vergi iptal edilmektedir.
İhracatın yukarıdaki koşullara uygun gerçekleştirilmemesi durumunda, ertelenen
vergi, tahakkuk ettirildiği tarihten başlayarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun(AATUHK) madde 51'e göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil edilmektedir.
Ancak, ihraç edilmek koşuluyla teslim edilen malların VUK’ nunda belirtilen
mücbir(zorlayıcı) sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi durumunda, ertelenen vergi ertelendiği
tarihten başlayarak, ilgili dönemler için geçerli erteleme faizi ile birlikte tahsil edileceği ifade
edilmektedir(AATUHK md:48).
Vergi Usul Kanunu’nda zorlayıcı sebepler aşağıdaki gibi ifade edilmektedir(VUK
md:13):
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede
ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su
basması gibi afetler
3. Kişinin iradesi dışında gerçekleşen ve göz önünde bulunmayan zorunluluklar
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve belgelerinin elinden
çıkmış bulunması
İhracatın, yukarıda sayılan zorlayıcı sebepler ya da beklenmedik durumlar nedeniyle
üç ay içinde gerçekleştirilememesi durumunda, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten
başlayarak on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca ya da Bakanlığın
uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.
Üreticilere iade edilecek KDV, ihraç edilen mala ilişkin üretici satış bedeline göre
hesaplanan vergiden, üretici aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin
düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamamaktadır.
Üreticilere söz konusu vergi iadesi ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra
yapılmaktadır. İade ya da ertelenen vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde
yer alan bilgiler karşılaştırılmak suretiyle hesaplanmaktadır.
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11.7.2. Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda
İstisna
Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olmak üzere, aşağıdaki
teslim ve hizmetler KDV kapsamı dışında bırakılmıştır(KDVK md:13):
1. Faaliyetleri kısmen ya da tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçların kiralanması ya da çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, söz
konusu araçların teslimi, bu araçların üretim ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve
hizmetler. Söz konusu teslim ve hizmetlerle ilgili bunlarda yapılan değişiklik, onarım ve
bakım şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri bu araçların üretimi ve inşası olanlara bu
araçların üretim ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler.
2.

Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

3. Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu
hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere
yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık
yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler
4. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve
teçhizat teslimleri
5. Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının
inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan ya da yaptıran mükellefler
ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri
6. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik
gereksinimleri için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı,
roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile
bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve
modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve özellikleri yukarıda sayılan
kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.
7. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda ekli (II) sayılı listede yer alan malların,
Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi
8. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin,
ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda
izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi
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11.7.3. Taşımacılık İstisnası
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan transit taşımacılık işlerinde,
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri KDV kapsamı dışında
bırakılmıştır(KDVK md:14). Bu istisna; ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de
bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak koşuluyla tanınmıştır.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında ve Gümrük Kanunu’nun ihracat
rejimi kapsamında; yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu
ünitesine sahip yarı römorkların depolarına yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin
teslimi de vergiden istisnadır(KDVK md:14).

11.7.4. Diplomatik İstisnalar
Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına
yapılan teslim ve hizmetler ve uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan
uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler KDV dışında
bırakılmıştır(KDVK md:15).

11.7.5. İthalat İstisnası
İthalatla ilgili olmak koşuluyla aşağıdaki teslim ve hizmetler KDV’den ayrı
tutulmuştur.(KDVK md:16):
1. Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,
2. Gümrük Kanununun 167’nci maddesinin 5a numaralı bendi ile 7 numaralı fıkrası
dışında, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin
hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf ya da ayrı tutulan eşyanın ithali
3. Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve
serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar
Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması ya da asli
kısmına bir ek yapılması durumunda eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dâhil
edilmemektedir.

11.7.6. Kültür ve Eğitim, Sosyal, Askeri Amaçlı İstisnalar
Bu kapsamda yer alan istisnalar; kültür ve eğitim amacı, sosyal amaç, askeri amaç
taşıyanlar ve diğer olmak üzere dört grup altında toplanmaktadır(KDVK md:17):
a)

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:
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Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil
ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluşları, kamu kurumu özelliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar,
kanunla kurulan ya da tüzel kişiliğe sahip emekli ve yardım sandıkları, kamu yararına olan
dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ile Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti
tanınan vakıfların;
 İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yapılan
teslim ve hizmetleri
 Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor
tesisleri işletmek ya da yönetmek suretiyle yaptıkları kültür ve eğitim faaliyetlerine
ilişkin teslim ve hizmetleri
b)
Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:
1) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahethane, klinik, dispanser,
prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline ayrılmış bankalar, anıtlar, botanik
ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları
gibi kuruluşlar, öğrenci ya da yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız
fakir aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek ya da yönetmek suretiyle yaptıkları
kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis
ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler.
2) Özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki
kapasitelerinin % 10'unu, öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili
dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini geçmemek
üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine
bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet sağlayanlar.
3) Birinci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her çeşit
mal teslimi ve hizmet sağlayanlar ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde
bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi.
4) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile
yabancı hayır ve yardım kurumlarına, birinci maddedeki kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak
yaptıkları teslim ve hizmetler.
5) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz
kültür varlıklarının rölöve(yeniden bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü
yeniden çıkarma), restorasyon(yenileme) ve restitüsyon(yeniden tasarlama) projeleriyle sınırlı
olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin
uygulanması kapsamında yapılacak teslimler.
6) Kamu kurumu özelliği taşıyan meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine
verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile
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bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların, bu kuruluşlar tarafından teslimi
(motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç).
c. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar:
Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları
teslim ve hizmetler bu gruptaki istisnaları oluşturmaktadır.

11.7.7. Diğer İstisnalar
KDVK’ da belirtilmiş olan diğer istisnalar aşağıdaki gibidir:
1. GVK’na göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler
tarafından yapılan teslim ve hizmetler
2. GVK’na göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile yine GVK’ nun
66'ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve
hizmetler
3. GVK’ nun 81’inci maddesinde belirtilen işlemler ile KVK’na göre yapılan devir
ve bölünme işlemleri
4. İktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile
Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların
yapacağı GVK’ nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri
5. Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta
aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta işlemleri ile KVK’ nun 7/24 numaralı bendinde
belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,
6. Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
7. Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,
safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi,
tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile metal, plastik,
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi
8. Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan
ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal
kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler
9. Serbest bölgelerde verilen hizmetler
10. Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması
hizmetleri
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11. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla
oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri
12. 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması hakkındaki
Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin; bankalar, özel finans kurumları
ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan mal ve hakların teslimi ile finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları
hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların
teminatını oluşturan mal ve hakların teslimi (her aşamada müzayede yerlerindeki satışlar
dâhildir).
13. Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından teslimi ve bu Fonun devraldığı
alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların teslimi ve temettü
hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin fon
alacaklarının tahsili amacıyla teslimi (her aşamada müzayede yerlerindeki satışlar dâhildir).
14. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri
15. Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği
gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında
işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış
yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması
16. Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma
izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi
teslimleri
17. Kurumların aktifinde ya da belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az
iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir
ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve
iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimleri(her aşamada müzayede yerlerindeki satışlar
dâhildir)
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışında
sayılmaktadır. Söz konusu kıymetlerin elde edilmesi sırasında yüklenilen ve teslimin yapıldığı
döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin
Gelir ya da Kurumlar Vergisi matrahının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınmaktadır.
18. Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her
türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları
19. SPK’ nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat
gösterilen ya da ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi ile bu şekilde alınan
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konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ya da ipotek
finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (her aşamada müzayede yerlerindeki satışlar
dâhildir)
20. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen
ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alımsatımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimleri
21. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine
devri ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri

11.8. KDV’nde İstisnadan Vazgeçme ve İstisna Sınırı
KDV’de istisnadan yararlanan mükellefler, ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle
başvurarak, belirtecekleri işlem çeşitleri için vergiye tâbi tutulmalarını isteyebilmektedirler.
Bu istek, dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra yapılan işlemlerin tümünü kapsaması
gerekmektedir. Ancak dilekçe verildiği tarihte devam etmekte olan işlemler için bu istek
dikkate alınmamaktadır(KDV md:18).
Kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek ya da yönetmek suretiyle yaptıkları
teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, kültür ve eğitim amacı, sosyal amaç
askeri amaç taşıyan istisnalarının tamamı ile diğer istisnaların (e) bendinde yazılı olan
istisnalar için vazgeçme hükmü uygulanmamaktadır.
İstisnadan vazgeçeceklerin istekleri üzerine, istek tarihinden başlayarak vergi
mükellefiyetleri vergi dairesince, yeniden düzenlenmektedir. Bu şekilde mükellef olanlar üç
yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce
mükellefiyetten çıkma isteğinde bulunmadıkları takdirde, mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile
uzatılmış sayılmaktadır. KDV’nde diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu
vergi bakımından geçersizdir(KDV md:19).

313

Uygulamalar
1)
İl Özel İdare binasının güçlendirilmesi için, malzeme maliyeti hariç sadece
işçilik müteahhide ait olmak üzere 5 milyon TL’lik ihale gerçekleştirilmiştir. Kum, çimento,
tuğla, demir vb. malzemeler 7milyon TL’sine yine ihale yoluyla satın alınmıştır. Buna göre
yapılacak kesinti tutarı nedir?
Çözüm:
Bu işleme göre, İdare inşaat malzemelerinin alımı için herhangi bir kesinti
uygulamayacaktır. Ancak müteahhidin 5 milyon TL’lik hizmetine karşılık gelen KDV
üzerinden 2/10 oranında kesinti yapılacaktır.
2)
Üniversite binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 8 milyon TL’lik
ihale, kıyafet, el feneri, düdük vb. malzemeler de dâhil edilerek özel bir güvenlik işletmesine
verilmiştir. Buna göre yapılacak vergi kesintileri ve beyanları konusunda ne söylenebilir?
Çözüm:
GÜVENLİK İŞLETMESİNİN FATURA BİLGİLERİ
İşlem Bedeli
Hesaplanana KDV(%18)

8.000.000 TL
1.440.000 TL
TOPLAM

(-) Kesilen KDV [(%18)*9/10]

9.440.000 TL
1.296.000 TL

Güvenlik işletmesine ödenen KDV (1/10)

144.000 TL

1.440.000-1.296.000=
Tahsil Edilecek Toplam Tutar

8.144.000 TL

milyon
TL’lik toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’den, güvenlik hizmetleri için geçerli olan
9/10’u oranında kesinti yapılacaktır. Bu işlemde malzeme maliyetleri 8 milyon TL’lik toplam
tutardan düşülemeyecektir Güvenlik İşletmesi tarafından 1 no’lu KDV Beyannamesini ile
beyan edilecek KDV tutarı 144.000 TL (1.440.000 – 1.296.000) dir.
Üniversite ise 2 no’lu KDV beyannamesinde ise 1.296.000 TL beyan edecektir.
3) 2.000 TL tutarında ve %18 KDV’ye tabi ki bir fason tekstil işi beyan edilirken;
Hesaplanan KDV tutarı ne olur?
Çözüm:
Hesaplanan KDV ={(İşlem bedeli) x [KDV oranı x (1-kesinti oranı)] }
{(2.000) x [0, 18 x (1–5/10)]} = 180 TL olarak belirlenecektir.
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Uygulama Soruları
1)
Kısmi vergi kesintisi uygulanan hizmetlerde, kesinti sınırı ne kadardır? Bu sınır
ayrıca size hangi sınırları hatırlatmaktadır?
2)
Üretip pazarladığı pantolonların bir bölümünü fason olarak ürettiren bir
mükellef, aynı zamanda ihracatçı firmalara fason olarak erkek takım elbisesi üretmektedir. Bu
durumda nasıl bir KDV kesinti uygulaması yapılacaktır?
3)
(C) Organizasyon A.Ş. (KS) kamu kurumu ile kurumun 20. kuruluş yıldönümü
kutlaması organizasyonunu düzenlemek için anlaşmıştır. Kutlama başka bir ilde
gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecektir. (C) bu kutlama için katılımcıların konaklamaları dâhil
bir otelle anlaşmıştır. Bu durumda (C) nin, (KS)'ye fatura edeceği toplam tutar üzerinden
yapılacak kesintiyi ya da tevkifatı tartışınız.
4)
Üniversite hastanelerinde yatan hastalar için, üniversitenin kendi çalışanları
tarafından yemek üretilmesi halinde yapılacak KDV kesintisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde KDV’nin konusu, mükellefi ve vergi sorumlusunun kim olduğu, KDV
kesintisi yapma yetkisi verilen kurumlar, kesintiye tabi işlemlerin kapsamı ve KDV’nde
istisnalar konuları ele alınmıştır. Satıcıların tahsil ettikleri KDV’den dolayı düzenlemeleri
gereken KDV 1 beyannamesiyle, vergi kesintisi yapan kurum ve kuruluşların, kestikleri
tutarları beyan ettikleri KDV 2 beyannamesinin nasıl doldurulacağına ilişkin şimdilik kolay
sayılabilecek örnekler yapılmıştır. Bu konudaki ayrıntılı örnekler ileriki bölümlerde ele
alınacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

KDV’nde istisnalar altı ana başlıkta düzenlenmiştir.

b)
Bir malın alıcı ya da onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere ya da kişilere
verilmesi açık bir teslim sayılır.
c)

Trampa da ise iki ayrı teslim söz konusudur.

d)

Vakıf üniversiteleri KDV kesintisi yapma hakkı verilen kuruluşlardandır.

e)
Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, hesaplanan KDV
toplamından fazla olduğu durumlarda fark Devreden KDV hesabına kaydedilir.
2)
Teslim; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının sahip ya da onun adına hareket
edenlerce, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesi işlemidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)

Aşağıdakilerden hangisi KDV mükellefi sayılmaz?

a)

Mal teslimi ve hizmet sağlayanlar

b)

İşçi ve memurlar

c)

Transit taşımalarda gümrük ya da geçiş işlemine tabi olanlar

d)

İsteğe bağlı mükellefiyette, istekte bulunanlar

e)

At yarışları ve diğer ortak bahis ve şans oyunlarını düzenleyenler

4)
Danışmanlık ve denetim hizmetleri üzerinden de hesaplanan KDV’den ne
oranda kesinti yapılmaktadır?
a)

50%

b)

60%

c)

70%

d)

80%

e)

90%
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5)
KDV hariç 5.000 TL tutarında ve %18 KDV’ye tabi bir işlem, 7/10 oranında
KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait düzenlenecek fatura tutarının toplamı ne kadardır?
a)

4.730 TL

b)

5.000 TL

c)

5.270 TL

d)

5.630 TL.

e)

5.900 TL

6)
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Türkiye Süper Ligi 2015/2016 futbol
sezonu karşılaşmalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin olarak yayın hakkını ihale
sonucunda (Z) Medya AŞ’ye vermiştir. Yayın hakkı bedelinin, TFF tarafından Türkiye Süper
Liginde mücadele eden (B) Spor Kulübüne aktarılmasına ilişkin olarak, (B) tarafından
düzenlenecek faturada genel oran üzerinden KDV hesaplanacaktır. Bu durumda TFF
tarafından, KDV tutarı hangi oranda kesilir.
a)

60%

b)

75%

c)

90%

d)

60%

e)

50%

7)

KDV hariç 800 TL’yi geçmeyen işlemler için KDV kesintisi uygulanmaz.

a)

Doğru

b)

Yanlış

8)

Vergiye tabi her bir işlem için KDV oranı genel olarak % kaçtır?

a)

1

b)

5

c)

8

d)

10

e)

18

9)

Aşağıdakilerden hangisi KDV’nde uygulanan istisna kapsamında değildir?
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a)

İhracat

b)

Teşvik Belgeli Yatırımlar

c)

Taşımacılık

d)

Sosyal ve kültürel Amaçlarda

e)

İthalatta

10)
Bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, üretmek, onarmak, temizlemek,
muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek
gibi şekillerde gerçekleşen faaliyetlere hizmet denir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

a)

Cevaplar

1) d , 2) a , 3) b , 4) e , 5) c , 6) c , 7) b , 8) d , 9) e , 10) a
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12. KDV MATRAHININ HESAPLANMASI VE BEYANNAMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde KDV matrahının hesaplanması ve 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin
düzenlenmesi, beyannamelerin verilme zamanları ve yerleri konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tüketiciler açısından KDV’nin özellikleri nedir?

2)

Vergi kesintisi ve verginin tevkifatı kavramlarından ne anlıyorsunuz?

3)

Vergilendirmede gerçek usul ve götürü usulden ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

KDV matrahının
hesaplanması ve KDV
beyannamelerinin
özellikleri, düzenlenmeleri,
verilme zamanları ve yerleri

KDV matrahının
hesaplanması ve KDV 1 ve
2 beyannamelerinin
özellikleri ile nasıl
düzlenecekleri,
beyannamelerin verilme
zamanlarını ve yerlerini
öğrenir.

Kanunlar, çözümlü
uygulamalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

323

Anahtar Kavramlar


1 No’lu KDV Beyannamesi



2 No’lu KDV Beyannamesi



Teslim ve hizmetler



KDV Matrahı



Özel Matrah



Gerçek Usulde Vergilendirme



Götürü Usulde Vergilendirme
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Giriş
KDV matrahının hesaplanması hem alıcılar hem de satıcılar için çok önemlidir. Çünkü
her iki grup da gelecek ay içinde ticari işlemler sonucunda aldıkları, sattıkları, kestikleri ve
önceki aylardan alacaklı oldukları KDV tutarlarını beyan etmek zorundadırlar. Bu amaçla
KDV 1 ve 2 beyannamelerini kullanmaktadırlar. Bu beyannamelerin özellikleri,
beyannamelerde belirtilen tutarların hesabı ve beyannamelere göre beyan şekilleri bu
bölümün konularıdır. Ayrıca beyan edilecek KDV tutarlarından yapılacak istisna ve
indirimler de dikkat edilmesi gereken diğer konu başlıklarıdır.
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12.1. KDV’de Matrahın Hesaplanması
KDV Kanunu’nda matrah; teslim ve hizmet işlemlerinde, ithalatta, uluslararası yük ve
yolcu taşımacılığında ve özel matrah olmak üzere dört ana başlıkta incelenmiştir.

12.1.1. Teslim Ve Hizmet İşlemlerinde
Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını oluşturan bedeldir. Bu
bedeli, malı teslim alan ya da kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden,
bu işlemler karşılığında, her ne suretle olursa olsun alınan ya da bunlarca borçlanılan para,
mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile ifade edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin
toplamı alınarak oluşturulmaktadır(KDV md:20).
Belli bir tarifeye göre fiyatı belirlenen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği
durumlarda, tarife ve bilet bedeli KDV dâhil edilerek belirlenir ve vergi müşteriye ayrıca
yansıtılmamaktadır.

12.1.2. İthalatta
İthalatta KDV matrahı, aşağıda belirtilen değerler toplanarak hesaplanmaktadır (KDV
md:21):
a. İthal edilen malın gümrük vergisi hesaplanmasına esas olan kıymeti, gümrük
vergisinin kıymet esasına göre alınmaması ya da malın gümrük vergisinden muaf
olması durumunda sigorta ve navlun bedelleri dâhil CIF (Cost, Insurance &
Freight) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe belirlenecek değeri
b. İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar
c. Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve
ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı,
kur farkı gibi ödemeler

12.1.3. Uluslararası Yük Ve Yolcu Taşımalarında
İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından,
yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta, şahıs ve ton
başına kilometre itibariyle yurt içindeki benzerleri göz önüne alınarak matrahın
hesaplanmasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmıştır(KDV md:22).

12.1.4. Özel Matraha Tabi İşletmelerde
Özel matrah şekilleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir(KDV md:23):
a. Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dâhil her çeşit piyangoda, oyuna ve
piyangoya katılma bedeli matrahtır.
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b. At yarışları ve diğer ortak bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma
karşılığında alınan bedel ile bunların yapıldığı yerlere giriş karşılığında alınan bedel matrahtır.
c. Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel
sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar düzenlenmesi ve
gösterilmesinde, bunların yapıldığı yerlere giriş karşılığında alınan bedel ile bu yerlerde
yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli matrahtır.
d. Gümrük depolarında ve müzayede yerlerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli
ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin,
senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem
gördüğü borsada oluşan değeri matrahtır.
e. Altından üretilen mamul ya da altın içeren ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim
ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

12.2. KDV’de Matraha Dâhil Olan ve Olmayan Öğeler
KDV matrahına aşağıda yazılı öğelerin eklenmesi gerekmektedir(KDV md:24):
a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve
boşaltma giderleri
b. Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim,
harç, pay, fon karşılığı gibi öğeler
c. Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar
altında sağlanan her çeşit menfaat, hizmet ve değerler
Aşağıda yazılı öğeler ise KDV matrahına dâhil değildir(KDV md:25):
a. Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri belgelerde gösterilen ticarî
eğilimlere uygun miktardaki ıskontolar
b. Hesaplanan KDV
Döviz üzerinden yapılan işlemlerde ise döviz kuru vergiyi doğuran olayın oluştuğu
andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilmektedir. Ulusal para cinsinden cari kuru belli
olmayan yabancı paraların Türk Lirası’na çevrilmesine ilişkin esasları belirlemede Maliye ve
Gümrük Bakanlığı yetkilidir(KDV md:26).
Diğer taraftan bedeli bulunmayan ya da bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat,
hizmet gibi paradan başka değerler olması durumunda, matrah olarak, işlemin özelliğine göre
emsal bedeli ya da emsal ücreti esas alınmaktadır(KDV md:27).
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Bedelin emsal bedeline ya da emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu
düşüklüğün mükellefçe haklı bir nedene dayandırılmadığı durumlarda da, matrah olarak yine
emsal bedeli ya da emsal ücreti esas alınmaktadır.
Emsal bedeli ve emsal ücreti VUK’nu hükümlerine göre belirlenmektedir. KDV
uygulaması açısından emsal bedelin belirlenmesinde genel idare giderleri(genel yönetim
giderleri) ve genel giderlerden(genel üretim giderlerinden) mamule düşen payın bedele
eklenmesi zorunludur.
Serbest meslek faaliyetlerinde hizmetin bedeli ya da hizmetin emsal bedeli ise, eğer
bağlı olunan meslek kuruluşlarınca belirlenmiş bir tarife varsa, bu tarifede gösterilen ücretten
düşük olamaz.

12.3. KDV’nde Vergi Oranı
KDV oranı, vergiye tabi her bir işlem için genel olarak % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu
oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde çeşitli mal ve
hizmetler ile bazı malların perakende aşaması için farklı vergi oranları belirlemeye yetkili
kılınmıştır(KDV md:28).

12.4. KDV’nde İndirimler
Mükellefler, yaptıkları işlemler üzerinden hesaplanan KDV’sinden aşağıdaki vergileri
indirebilmektedirler(KDV md:29):
a. Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura
ve benzeri belgelerde gösterilen KDV
b. İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV
c. Götürü ya da telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde
vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki
mallara ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV
Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, mükellefin hesaplanan KDV
toplamından fazla olduğu durumlarda fark sonraki dönemlere devredilen KDV olarak
aktarılmakta ve iade edilmemektedir. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği
takvim yılı aşılmamak koşuluyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği
vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir.
KDVK’ nunda yer alan aşağıdaki işlemler ile ilgili fatura ve benzeri belgelerde yer
alan KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den
indirilmektedir:
 Mal ve hizmet ihracatındaki istisnalar(KDVK md:11),
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 Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili istisnalar(KDVK
md:13),
 Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan transit taşımacılık
işlerindeki istisnalar(KDVK md:14),
 Diplomatik istisnalar,
 Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her
çeşit araç-gereç ve özel bilgisayar programları(KDVK md:17/4-s)
Diğer taraftan indirimin yapılabilmesi için yurt içinden sağlanan ya da ithal edilen mal
ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası ya da benzeri belgeler ve gümrük makbuzu üzerinde
ayrıca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi koşulu
bulunmaktadır.
KDV’nin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen
işlemlerde, vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca
belirlenmektedir(KDV md:34).
Mükellef malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi ya
da diğer nedenlerle matrahta değişiklik olduğu durumlarda, bunlar için borçlandığı vergiyi;
indirme hakkı bulunan vergiyi, değişikliğin içeriğine uygun şekilde ve değişikliğin olduğu
dönem içinde düzeltmesi gerekmektedir. İade edilen malların fiilen işletmeye girmiş olması
ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi zorunludur(KDV md:35).
Maliye Bakanlığı KDV iadesini, hak sahiplerinin aşağıda gerçekleşebilecek borçlarına
mahsup ederek sınırlayabilmektedir(KDV md:32):
a) Vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile

belediyelere olan borçlar
b) Döner sermayeli kuruluşlardan sağladıkları mal ve hizmet bedellerine ilişkin

borçlar
c) Sermayesinin % 51'i ya da daha fazlası kamuya ait olan ya da özelleştirme

kapsamında bulunan işletmelerden sağladıkları mal ve hizmet bedellerine ilişkin
borçlar
Vergiye tabi işlemlerin var olmaması ya da hesaplanan verginin indirilecek vergiden
az olması hallerinde ise indirilemeyen KDV, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca belirlenecek
esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunmaktadır.
Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen ya da tamamen kaldırmaya, yeniden
koymaya ve indirim hakkı kısıtlanan mal ya da hizmetleri belirlemeye yetkili tek
kurumdur(KDV md:36).
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12.5. KDV’nden İndirilemeyecek Vergiler
Aşağıdaki vergiler KDV’nden indirilemez(KDV md:30):
a. Vergiye tabi olmayan ya da vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve
hizmet ifası ile ilgili alış belgelerinde gösterilen ya da bu mal ve hizmetlerin
maliyetleri içinde yer alan KDV
b. Faaliyetleri kısmen ya da tamamen binek otomobillerinin kiralanması ya da çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere
işletmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV
c. Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın zorlayıcı sebep ilân ettiği
yerlerdeki yangın sonucu işe yaramaz hale gelen mallara ait KDV
d. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın belirlenmesinde indirimi
kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV

12.6. KDV’de Vergilendirme Dönemi ve Beyan
KDV’nde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının üçer aylık
dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık brüt satışlarına göre
üç aylık vergilendirme dönemini birer aylık vergilendirme dönemlerine indirmeye yetkili
kılınmıştır(KDV md:39).
Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için söz konusu dönem bir aydır. İthalat,
transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde dönem, gümrük
bölgesine girildiği ya da gümrük bölgesinden çıkıldığı an olmaktadır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplandırmaya ve gruplar için
vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını belirlemeye yetkilidir. Bu durumda üçer aylık
dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması koşulu aranmamaktadır.
KDV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine hesaplanmaktadır(KDV md:39). Bu
beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. Herhangi bir
vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname
vermek zorundadırlar.
İthalattan alınan KDV, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş
beyannamesi verilmeyen durumlar ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler
arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait KDV, mükelleflerin
yapacakları özel beyan üzerine hesaplanmaktadır.
KDV’nin vergi dairesince hesaplanması; beyannamenin verildiği günde, eğer
beyanname posta ile gönderilmişse vergi dairesine geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde
yapılmaktadır.
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12.6.1. KDV Beyannamesinin Verilme Zamanı ve Verginin Ödenmesi
KDV beyannamelerinin, vergilendirme döneminin kapandığı ayı izleyen ilk ayın 24.i
günü akşamına kadar ilgili vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir(KDV md:41).
Beyanname vermek zorunda olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar,
bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 26.günü
akşamına kadar ödemekle yükümlüdürler(KDV md:46).
İthalde alınan KDV, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenmektedir. KDV
beyanının gümrük giriş beyannamesi ya da özel beyanname ile yapılması gerektiği
durumlarda, bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine
verilmelidir.
Beyanname vermek zorunda olmayan mükelleflerin KDV, hesaplanma süresi içinde
ödenmektedir. Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin KDV, GVK’ nun götürü
vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri
çerçevesinde hesaplanarak, tahakkuk ettirilmekte, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri
içinde ödenir.
İşi bırakan mükellefin KDV beyannamesinin ise işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın
yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi zorunludur.

12.6.2. KDV Beyannamesinin İçeriği
KDV’nin beyanı için Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen, gerçek usulde
vergilendirilen mükellefler için 1 no’lu, vergi sorumluları için 2 no’lu KDV beyannameleri
kullanılmaktadır. KDV beyannamesinin formatı ve bulunması gereken zorunlu bilgiler,
değişen ekonomik ve sosyal koşullara göre zaman içinde yeniden belirlenmektedir.
Bilindiği gibi, diğer vergi beyannameleri ile birlikte KDV beyannameleri de,
Eylül/2004 döneminden başlayarak internet ortamında verilmeye başlanmıştır.
Kâğıda basılı beyannameler ile internet ortamında verilen beyannameler arasında
temelde bir farklılık bulunmamaktadır. İnternet ortamında verilen beyannamelerdeki tek
farklılık kesintili işlem, istisna ve diğer işlemlerin bulunmaması durumunda, bu bölümlere
elektronik tablolarda yer verilmemesidir.
Kâğıda basılı olarak hazırlanmış vergi dairesine verilecek KDV beyannamesinde
yazılacak bilgilerin açık, okunaklı ve hatasız olması gerekmektedir. Her bilgi, beyannamede
ait olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılmalıdır. Beyanname mavi veya siyah tükenmez
kalemle okunaklı ve büyük harflerle doldurulmalı ve tutarlar sağa yanaşık olarak yazılmalıdır.
Kâğıt ortamında verilen beyannameler, bağlı olunan vergi dairesine elden ya da posta
yolu ile taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. İnternet ortamında (elektronik
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ortamda) verilen beyannameler ise, İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde
düzenlenip gönderilebilmektedir.
Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler
de beyanname vermek zorundadırlar.

12.6.2.1. Bir No’lu KDV Beyannamesinin İçeriği ve Düzenlenmesi
1 no’lu KDV beyannamesinin 1. sayfası “Matrah ve Vergi Bildirimi” başlığı altında 6
tablodan oluşmaktadır. İstisna, ihraç kaydıyla teslim ve iade hakkı doğuran işlemi
bulunmayan mükellefler için, mükellefiyete ilişkin bilgilerle birlikte sadece bu sayfa
doldurulacaktır.
Beyannamenin 2. sayfasında “İstisnalar, İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İhraç
Kaydıyla Teslimler” başlığı altında yer alan 4 tabloda ise, tam ve kısmi istisna kapsamına
giren işlemler, diğer iade hakkı doğuran işlemler ve ihraç kaydıyla teslimler beyan
edilmektedir.
İnternet ortamında verilen beyannamelerde de, matrah ve vergi bildirimi, indirimler,
bu döneme ait indirilecek KDV tutarının oranlara göre dağılımı, tam veya kısmı istisna
kapsamına giren işlemler ve diğer bilgiler tabloları yer almaktadır.
“İndirimler” başlıklı bölümüne, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara
Göre Dağılımı” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. Böylece, indirilecek KDV’ne ilişkin
matrahların vergi oranlarına göre, (%1, %8 ve %18) ayrıştırılarak beyan edilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
İstisnalar ve iade hakkı doğuran diğer işlemlere ait işlem kodu, ilgili Kanun maddesi
ve işlem türü itibariyle hazırlanan listeler bölüm sonunda yer almaktadır(EK:2) Beyanname
verilirken bu föyün beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır.
En üstteki numarasız bölümlerde yer alacak bilgiler aşağıdaki gibidir:
 Mükellefin vergi numarası
 T.C. vatandaşı olan gerçek kişi mükelleflerin T.C. kimlik numaraları(kurumlar
burasını boş bırakırlar)
 Varsa mükellefin e-mail adresi ve telefon numarası
 Mükellefin soyadı ve adı (mükellef gerçek kişi değilse 4. ve 5. satırlara mükellefin
unvanı yazılır).
Bu bilgilerin yanındaki bölümlerde beyannamenin verildiği döneme ait yıl,
beyannamenin aylık mı, üç aylık mı olduğu ve ilgili ay ismi, kutulara "x" işareti konulmak
suretiyle doldurulur. En sağdaki vergi dairesi kodu boş bırakılmalıdır. 1 no’lu KDV
beyannamesinde yer alan tablolar ve satırlar ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.
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Tablo–1 Kesinti Uygulanmayan İşlemler: Bu bölümde yer alan 6, 8, 10 ve 12 no’lu
satırlar; dönem içinde KDV hesaplanarak KDV’si kesintiye uğramamış mal ve hizmet
teslimlerinin KDV hariç tutarları, sırasıyla %1,%8 ve %18’lik KDV oranlarına göre ayrı ayrı
bu satırlara yazılmaktadır. Özel matrah şekline tabi işlemlerin KDV’ye tabi tutarları da bu
bölümde belirtilmelidir.
7, 9, 11 ve 13 no’lu satırlarda sırasıyla %1, %8, %18 oranlarında hesaplanmış ve
kesintiye uğramamış olan teslim ya da hizmet KDV tutarları yazılmalıdır. KDV oranları üç
adet olduğundan 12 ve 13 numaralı satırlar boş bırakılmalıdır.
Tablo 2 - Kısmi Kesinti Uygulanan İşlemler: Bu tabloda, vergi sorumlusu olan
alıcıların kısmi kesinti uyguladığı işlemler beyan edilecektir. Bunlar; KDVK’ nun 9’ncu
maddesi gereğince, kesinti kapsamına alınan teslim ve hizmetler ile 91 seri no’lu KDV Genel
Tebliği’nin A-3 bölümünde belirtilen hizmetlerdir. Söz konusu hizmetler; daha önce de
belirtildiği üzere yapım işleri ile bu hizmetlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt proje
hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine,
teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, her çeşit yemek servisi,
danışmanlık ve denetim hizmetleridir.
Bu işlemler beyan edilirken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelinin
tamamı, “KDV Oranı” sütuna işlemin tabi olduğu vergi oranı, “Kesinti Oranı” sütununa ise
KDV Genel Tebliğlerinde alıcı için öngörülen kesinti oranı yazılacaktır. “Hesaplanan KDV”
sütununa ise işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamı değil, kesintiden sonra kalan
kısmının yazılması gerekmektedir.
Beyannamenin 14, 16, 18 ve 20 no’lu satırlarda ise aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
 Kısmi kesintiye tabi tutulmuş olan işlemlere ait KDV matrahları,
 Matrahların karşısında işlemin tabi olduğu KDV oranı ( %1, %8, %18) ve
hesaplanan KDV’nin hangi oranda kesintiye tabi tutulduğu (5/10, 7/10, 9/10 gibi)
15, 17, 19 ve 21no’lu satırlarda, kısmi kesintiye konu işlemlere ait olarak hesaplanan
KDV’nin kesintiye uğramış olan tutarları belirtilmelidir.
Hesaplanan KDV aşağıdaki formüllere göre hesaplanmalıdır:
 Kesinti uygulanmayan işlemlerde (matrah x KDV oranı)
 Kısmi kesinti uygulanan işlemlerde [matrah x KDV oranı x (1-kesinti oranı)]
Tablo 3 - Diğer İşlemler: 22 no’lu satıra, 43 numaralı KDV Genel Tebliği
kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslim bedelleri toplamı(yolcu istisnası)
yazılacaktır.
23 no’lu satıra; 22 no’lu satırda söz konusu olan toplamlar üzerinden çeşitli oranlarda
hesaplanmış olan KDV’ler toplamı yazılmaktadır.
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24 no’lu satıra; KDV Genel Tebliği madde 61 kapsamında Türkiye’de ikamet
etmeyenlere yapılan teslim bedelleri toplamı yazılmaktadır.
25 no’lu satıra; 24 no’lu satırdaki teslim bedelleri üzerinden çeşitli oranlarda
hesaplanmış olan KDV’ler toplamı yazılmaktadır.
Teslim ve Hizmet Bedeli sütununa aynı ya da farklı vergi oranlarına tabi teslim
bedellerinin toplamı ve Hesaplanan KDV sütununa ise bu teslim bedelleri üzerinden
hesaplanan KDV toplamı yazılmaktadır.
26 ve 27 no’lu satırların henüz bir işlevi bulunmamaktadır.
28 no’lu satıra; 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 no’lu satırlardaki matrahların
toplamı yazılmaktadır.
29 no’lu satıra 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ve 27 no’lu satırlarda yer alan KDV
tutarlarının toplamı yazılmaktadır.
30 no’lu satır aşağıdaki işlemler için ayrılmıştır:
 Daha önce KDV’si indirilmiş malın iadesi (alış iadesi)
 Daha önce yapılan KDV indiriminin sonradan indirim yasağına girmesi
(madde.30/c)
 İndirim hakkı tanınmayan işlem yapılması nedeniyle daha önce yapılmış olan
KDV indiriminin gerekli olması
 Faturada fazla ya da yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri herhangi bir
nedenle, bu döneme ait hesaplanan KDV’ye eklenmesi gereken tutarların toplamı
31 no’lu satıra 29 ve 30 no’lu satırlardaki rakamlar toplanarak yazılmaktadır.
Tablo - 4 İndirimler: Bu bölümde yer alan satırlara aşağıdaki bilgiler yazılır:
32 no’lu satıra; varsa bir önceki dönemden devreden KDV ( 190.Devreden KDV
hesap bakiyesi) tutarı
33 no’lu satıra beyannamenin ait olduğu dönemde indirilen KDV'lerin toplamı
34 no’lu satıra satılan ve KDV'si daha önce beyan olunan mal ve hizmetin iadesi
(fatura iptali veya iade fatura gelmesi) nedeniyle, indirim suretiyle düzeltilmesi gereken KDV
tutarı
35 no’lu satıra 43 numaralı Genel Tebliğ kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyen
kişilere yapılan ve KDV’si beyan olunan satışlarla ilgili olarak, bu kişilerin malı yurtdışına
çıkarmaları üzerine (aynı anda ya da daha sonra) söz konusu alıcılara mükellef tarafından
yapılan KDV iadeleri yazılmaktadır.
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36 no’lu satıra; Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlardan
doğan indirilecek KDV tutarı yazılmaktadır.
 Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda(KDVK 61 seri
no’lu G.T) yapılan satışlarda özel fatura kullanılmakta ve özel faturalar KDV’siz
düzenlenmektedir. Özel faturalarda KDV gösterilmemesine rağmen bu faturalar
KDV’li düzenlenmiş gibi ilgili oranları üzerinden hesaplanan KDV beyan
edilmektedir. Başka bir deyişle; bu satışa ait olan faturada gösterilmemiş bulunan
KDV, beyannamenin 25. satırında gösterilir.
 Satıcı, onaylı fatura ve döviz alım belgesini sağladığında, daha önce bir anlamda
gereksiz beyan ettiği bu KDV tutarını, 36. satırda indirim olarak gösterebilir. 25.
satırda gereksiz gösterilmiş bulunan KDV tutarı bu beyanname verilinceye kadar
olan sürede onaylı fatura ve döviz alım belgesi sağlanan satışlara ait olup, , aynı
aya ait beyannamenin 36. satırında gösterilerek 25’nci satırdaki KDV’den mahsup
edilmiş olacaktır. Ancak onaylı fatura ve döviz alım belgesi daha sonra
sağlandığında bu gösterim şekli KDV ödemesine de yol açabilmektedir.
 Onaylı fatura ve döviz alım belgesinin temin edilmesine bağlı olarak, daha sonraki
aylara ait beyannamenin 36. satırında gösterilerek indirim konusu yapılabilir.
İndirimle giderilemeyen KDV olursa ve istenirse 9 numaralı tablo doldurulmak
suretiyle iade talebine konu edilebilir.
Tablo - 5 Sonuç Hesapları: 38. satıra;31. satırdaki toplam hesaplanan KDV’den 37.
satırdaki indirimler toplamı düşüldüğünde fark pozitif ise, bu fark 89. satırda yazılı rakam ile
karşılaştırılır. Bunlardan küçük olan rakam (31–37 farkı ya da 89’dan hangisi küçükse) bu
satıra yazılmaktadır.
39. satıra 31 numaralı satırdaki rakamdan 37 ve 38 no’lu satırlardaki rakamlar
çıkarıldığında bulunan sonuç pozitif ise bu tutar ödenecek KDV tutarı olarak yazılmaktadır.
Yani (31–37) – 38 = Pozitif ise 39’a yazılır, negatif ise 39. satır boş bırakılır.
40. satıra; 37’nci satırdaki indirimler toplamı, 31. satırdaki hesaplanan KDV
toplamından büyükse (indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle
giderilemeyen KDV, önce 82 numaralı satırdaki tutarla karşılaştırılır, bunlardan küçük
olanına, varsa 83 numaralı satırdaki rakam eklenerek bulunan tutar 40. satıra yazılmaktadır.
40’ncı satır ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili iade tutarları ile diğer iade hakkı doğuran
işlemlerden kaynaklanan iade tutarının toplamını ifade etmektedir.
41. satıra; 37’nci satırdaki indirimler toplamına 83. satırdaki rakam eklenir. Ulaşılan
tutardan 31. ve 40. satırlardaki rakamlar çıkarılır[(37+83) – (31+40)].
Ulaşılan rakam pozitif ise sonraki döneme Devreden KDV olarak bu satıra
yazılmaktadır.
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Tablo - 6 Diğer Bilgiler: 42. satıra KDV’si perakendeci kârını da kapsayacak şekilde
daha önce ödenmiş olan sigara, gazete-dergi gibi özel matrah şekillerine tabi işlemleri yapan
perakendeci bayiler, bu işlemlerden sağladıkları hâsılatı, bu satırda bilgi olarak gösterirler.
Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dâhil olmayan tutar bu
satırda, bedelin matraha dâhil edilmiş olan kısmı ise tablo 1 de (10. satırda) gösterilecektir.
43. satıra yazılacak tutar, 28, 42, 56, 68 numaralı satırlardaki rakamların toplamıdır.
Bu toplam o dönemdeki KDV’nin konusuna giren istisna edilmiş ya da özellik taşıyan tüm
işlem bedelleri toplamını ifade etmektedir.
44. satır takvim yılı başından ilgili ayın sonuna kadar olan süreye ait 43. satırlar
toplamını gösterir. Ocak ayında 43. ve 44. satırlardaki rakamlar eşittir.
45. satırda ilgili ayda kredi kartı slipi imzalatılmak suretiyle tahsil edilen satış
bedelleri ile kart sahiplerinin imzası olmaksızın onların kredi kartı hesabından düşülen
tutarlar; kart türü, banka ve farklı vergi oranları itibariyle herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan
tek bir rakam olarak bu satırda gösterilir.
Tablo - 7 Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler: KDV Kanununa göre kısmi
istisna kapsamına giren işlemler bu tabloda beyan edilecektir. İşlem kodu, ilgili Kanun
maddesi, işlem bedeli ve yüklenilen vergi tutarı yazılacaktır. Bu kapsama giren istisna
işlemlerin kodu, Kanun maddesi ve işlem çeşidi EK–2 ‘de verilmiştir.
46, 48, 50, 52 ve 54. satırlarda kısmi istisna kapsamına girdiği için KDV
hesaplanmaksızın yapılan işlem bedelleri gösterilir. Kısmi istisna kapsamındaki işlemler KDV
indirim ve iade hakkı vermeyen fakat KDV hesaplanmaksızın yapılan işlemlerdir.
47, 49, 51, 53 ve 55. satırlara 46, 48, 50, 52, 54 numaralı satırlarda tutarları belirtilmiş
olan kısmi istisna kapsamındaki işlemler için yüklenilmiş olan KDV tutarları yazılmaktadır.
56. satıra 46, 48, 50, 52 ve 54 numaralı satırlardaki kısmi istisna kapsamına giren
işlem bedelleri toplamı yazılmaktadır.
57. satıra 47, 49, 51, 53 ve 55 numaralı satırlardaki kısmi istisna kapsamına giren
işlemlerle ilgili olarak yüklenilmiş KDV toplamı yazılmaktadır.
Tablo - 8 Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler: KDV Kanununa göre tam istisna
kapsamına giren işlemler, işlem kodu, ilgili Kanun maddesi, işlem bedeli ve yüklenilen vergi
tutarı bu bölüme yazılacaktır. Bu kapsama giren istisna işlemlerin kodu, Kanun maddesi ve
işlem türü EK-2’de verilmiştir.
Bu işlemler dolayısıyla iade almak istemeyen mükelleflerin “Teslim ve Hizmet
Bedeli” sütununa işlem bedelini, “Yüklenilen KDV” sütununa "0” (sıfır) yazmaları
gerekmektedir.
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58, 60, 62, 64 ve 66. satırlara; tam istisna kapsamına giren, diğer bir deyişle indirim
ve iade hakkı bulunan istisnalar uygulanmak suretiyle yapılan işlem bedelleri yazılmaktadır.
59, 61, 63, 65 ve 67. satırlara hizasındaki istisna işlemle ilgili olarak yüklenilmiş olan
ve iadesi istenen KDV tutarı yazılmaktadır. İade isteme zorunluluğu bulunmamaktadır. İade
almak istemeyenler bu satırların tamamına ya da bazılarına sıfır yazabilirler. Böylelikle KDV
iade haklarını devreden KDV yoluyla kullanacaklarını beyan etmiş olmaktadırlar.
68. satıra; 58, 60, 62, 64 ve 66 numaralı satırlardaki tam istisna kapsamına giren işlem
bedelleri toplamı yazılmaktadır.
69. satıra; 59, 61, 63, 65 ve 67 numaralı satırlardaki tam istisna kapsamındaki
işlemlerle ilgili olarak yüklenilmiş olup iadesi istenen KDV tutarları toplamı yazılmaktadır.
Tablo - 9 Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler:70, 72 ve 74. satırlarda; iade hakkı
doğuran diğer işlemlerle ilgili teslim bedelleri ve bu bedellere ait kod numaraları ile ilgili
madde numaraları gösterilmektedir.
71, 73, 75, 77 ve 79. satırlara iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili olarak İadesi
İstenen KDV tutarları yazılmaktadır. İade hakkını devreden KDV yoluyla kullanmak
isteyenler bu satırlara 0 veya sıfır yazacaklardır.
80. satıra; 70, 72, 74, 76 ve 78 numaralı satırlardaki diğer iade hakkı doğuran işlem
bedelleri toplamı yazılmaktadır.
81. satıra; 71, 73, 75, 77 ve 79 numaralı satırlardaki diğer iade hakkı doğuran
işlemlerle ilgili olarak, iadesi istenen KDV tutarları toplamı yazılmaktadır.
82. satıra 69 ve 81. satırlardaki iadesi istenen rakamlar toplamı yazılmaktadır.
83. satıra ihraç kaydıyla teslime konu edilmiş olup, ertelenmemiş bulunan ve
dolayısıyla ihracat gerçekleştiğinde iadesi gereken KDV’den, bu dönemde iade edilebilir hale
gelmiş ya da ihracı desteklenen kısım yazılmaktadır.
Tablo - 10 İhraç Kaydıyla Teslimler: İhraç kayıtlı teslim, ihracatı yapan bir firmaya
yapılan teslimdir. Mükellef ürettiği malı doğrudan yurt dışına satmıyor, arada başka bir
firmanın ihraç edeceği malı sağlıyorsa, ihraç kaydıyla teslim yapmış demektir.
84, 86 ve 88. satırlarda; KDVK’na göre ihraç kaydıyla yapılan teslim bedelleri, KDV
oranlarına göre ayrıca gösterilerek, karşılarına da hesaplanan (fakat müşteriden tahsil
edilmeyen) KDV tutarları yazılmaktadır.
85 ve 87. satırlara; %1 ya da %8 orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde
ertelenecek KDV çıkmışsa, iade tutarı teslim KDV’si %1 veya %8 oranla hesaplanan tutardan
oluşur. Satıcının bu teslimle ilgili yüklendiği KDV, %1 ya da %8 oranla hesaplanan teslim
KDV’sinden fazla ise bu fazlalık da iade konusu olabilir. Bu fazlalık 85 ve 87 numaralı
satırlara yazılmaktadır.
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89. satıra; 84, 86 ve 88 satırlarda yazılı olan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak
hesaplanmış (fakat müşteriden tahsil edilmemiş) KDV tutarlarının toplamı yazılmaktadır.
90. satıra; 89. satırdaki rakamdan 38’nci satırdaki rakam çıkarıldığında bulunan fark
yazılmaktadır.
91. satıra; bu dönemde ihraç kaydıyla teslim edilmiş olan mallarla ilgili olarak, ihracat
gerçekleştiğinde yüklenim vergi farkı olarak ne kadar iade yapılacağını gösterir.
91. satıra yazılacak rakamı bulabilmek için bu beyannamedeki 85. ve 87. satırlardaki
rakamlar toplanır, bundan 84. ve 86. satırlardaki rakamların toplamı çıkarılır.
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği "x"
işareti konularak belirtilir. Ayrıca beyannameyi verenin bilgileri ve beyanname düzenleme
tarihi bu bölüme yazılmaktadır.
Beyannameyi Düzenleyen Serbest Muhasebeci veya SMMM: Varsa beyannameyi
düzenleyen ya da imzalayan SM ya da SMMM’nin bilgileri ile tarih yazılır ve imzalanır. Eğer
firma YMM’ye tam tasdik yaptırıyorsa ya da SM ya da SMMM imzasına tabi olamayacak
büyüklükte ise ve YMM ile sürekli danışmanlık anlaşması var ise YMM imzası olmalıdır.
1 no’lu KDV Beyannamesinin Ekleri: Beyanname ile birlikte varsa aşağıdaki
listelerin eklenmesi zorunludur:
a) İndirilecek KDV listesi
b) KDV Kanunun 13/f maddesi kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde
kullanılacak mal ve hizmetlere ait liste(EK–3) ile yine Kanunun 13/f maddesi
kapsamında yüklenici işletmelere yapılan teslim ve hizmetlere ait liste(EK–5)
c) İhracat istisnası ile ilgili gümrük beyannamesi ve satış faturaları listesi
d) İade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV listesi

12.6.2.2. İki No’lu KDV Beyannamesinin İçeriği ve Düzenlenmesi
Bakanlık, vergi sorumluları için 2 No.lu KDV beyannamesini düzenlemiştir. 2 No.lu
beyanname, KDV mükelleflerince kullanılan 1 no’lu beyannameye benzer şekilde
tasarımlanmış istisna, indirim ve iade sütunlarına yer verilmiştir. Oysa uygulamada KDV
sorumluluğunu gerektiren işlem, aynı zamanda istisna kapsamına giriyorsa, hiç beyanname
verilmemekte ve beyanname verilmesi de istenmemektedir. Örneğin yurt dışından satın aldığı
malı, Türkiye içindeki bir şehirde bulunan deposuna, yabancı bir nakliyat işletmesine
taşıttıran bir kişi ya da kurum, KDV’den istisna olduğu için 2 no’lu beyannameyi vermesi
gerekmemektedir.
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2 No.lu beyanname, her vergilendirme döneminde verilmemekte, sadece sorumluluk
gerektiren işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmektedir. Sorumluluk gerektiren her bir
işlem için 1 no’lu beyanname dışında ayrıca 2 no’lu beyanname verilecektir.
2 No.lu KDV beyannamesi, KDVK’ nun 9’ncu maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla
KDV ödeyecek olan mükellefler tarafından verilecektir. Bu mükellefler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
a) Yurt dışından hizmet sağlayanlar
b) Tekstil ve hazır giyim sektöründe 51 ve 53 Seri No.lu Tebliğlerde belirtilen şekilde
fason iş yaptıranlar
c) 51 ve 53 Seri no’lu Tebliğlerde belirtilen şekilde hurda metal alımı yapanlar
d) GVK’nin 70. maddesinde sayılan mal ve hakları kiraya verenler ile reklam
verenler (sadece kiraya verenler ile reklam alanların gerçek usulde vergi
mükellefiyeti olmadığı durumlarda)
e) 68 Seri No.lu Tebliğ’de belirtildiği şekilde akaryakıt alımında bulunanlar
f) GVK’nin 18. maddesinde sayılan serbest meslek erbabının bu madde kapsamında
mal teslimi ve hizmet ifasında bulunduğu mükellefler

2 no’lu KDV beyannamesinde;1, 2, 3, 4, 5 no’lu satırlar; vergi sorumlularından istenen
bilgilere ayrılmıştır. Bu bilgilerin yanındaki bölümlerde beyannamenin verildiği döneme ait
yıl, beyannamenin aylık mı, üç aylık mı olduğu ve ilgili ay ismi, kutulara "X" işareti
konulmak suretiyle doldurulur. En sağdaki vergi dairesi kodu boş bırakılmalıdır.
TABLO 1- Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim: 6. satır; üzerinden
vergi kesintisi yapılan bedel yazılmaktadır.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. satırlar; üzerinden vergi kesintisi yapılacak
bedellerin farklı vergi oranlarına tabi olması durumunda, bu bedeller tabi oldukları %1,%8 ve
%18’lik KDV oranlarına göre ayrıştırılarak 7, 9, 11, 13 ve 15. satırlara, kesilen vergiler ise 8,
10, 12, 14 ve 16 no’lu satırlara yazılacaktır.
TABLO 2- Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim: 17. satıra;
Hesaplanan KDV tutarı yazılır (beyannamenin 8, 10, 12, 14 ve 16. satırlarında gösterilen
KDV’lerin toplamı).
18. satıra; vergi kesintisini gerektiren bir durum olmadığı halde, vergi kesintisi
yapanlar ya da yanlışlıkla fazla vergi tevkifatı yapanlar, kestikleri KDV’yi bu satıra
yazacaklardır.
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19. satıra; 17 ve 18. satırlardaki KDV’lerin toplamı olan ödenmesi gereken KDV
yazılacaktır.
20. satıra; beyannamenin hangi sıfatla verildiği yazılmaktadır.
21. satıra; beyannameyi düzenleyen SM veya SMMM’ye ilişkin bilgiler yazılacaktır.
TABLO 3- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim: Beyannamenin arka
yüzündeki bölümüne, kendisinden KDV kesintisi yapılan mükelleflere ait bilgiler
yazılacaktır. Bu bölümde 20 satır bulunmaktadır. Vergi kesintisi yapılan kişi sayısının 20’den
fazla olması durumunda, aynı şekilde oluşturulacak işletmece onaylanan bir liste ya da ikinci
bir beyannamenin arka yüzü doldurulabilecektir.
KDVK’ nun 9’uncu maddesi kapsamında, uygulamada Yurtdışından hizmet ithal
edilmesinden doğan KDV sorumluluğu ile Maliye Bakanlığı’nca oluşturulmuş KDV
sorumlulukları (KDV kesintileri) bulunmaktadır. Her iki sorumluluk çeşidi de 2 no.lu KDV
Beyannamesi ile beyana tabidir. Bu şekilde sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ilgili ayında
KDV mükellefleri tarafından indirim konusu yapılabilmektedir.
Örneğin, Şubat 2011 ayına ait olarak verilen 2 no.lu KDV beyannamesindeki KDV
tutarları, yine Şubat 2011 ayına ait 1 no.lu KDV Beyannamesinin indirim satırında gösterilir.
12.7. Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde KDV’nin Hesaplanması
KV’ne tabi mükellefler için gerçek usulde vergilendirilme söz konusudur (KDV
md:30). Götürü usulde vergilendirme 01.01.1999 yılında kaldırılmıştır.
KDV, mükellefin iş yerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesince hesaplanmaktadır.
Mükellefin, farklı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri bulunuyorsa, KDV, Gelir
ya da Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından
hesaplanmaktadır(KDV md:43).
Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemesi durumunda, KDV beyan üzerine
gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince, ithalattan alınan KDV ile ikametgâhı, kanunî
merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye
ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV’ler ise ilgili
gümrük idaresince hesaplanmaktadır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin, gereğini göz önünde tutarak mükellefin
başvurusu üzerine ya da bakanlıkça vergini hesaplanma yerini belirlemeye yetkili kılınmıştır.
KDV bu vergiyle mükellef gerçek ya da tüzelkişiler adına hesaplanmaktadır. KDVK’da
verginin hesaplanmasında sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir(KDV
md:44):
a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortaklardan herhangi biri
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b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir kişinin bulunamaması durumunda,
mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi
c) Türkiye'de birden fazla temsilcisinin olması durumunda mükellefin tayin edeceği
temsilci
d) Tayin yapılmadığı durumlarda temsilcilerden herhangi birisi
e) Daimî temsilci yoksa işlemleri mükellef adına yapanlar

341

Uygulamalar
1)

Mükellef A ’nın Şubat 2014 dönemindeki işlemleri aşağıdaki gibidir,
- % 1 oranına tabi yurt içi satışlar: 26.000 TL
- % 8 oranına tabi yurt içi satışlar: 52.000 TL
- % 18 oranına tabi yurt içi satışlar: 40.000 TL
- % 18 oranına tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri: 5.000 TL

Mükellefin 1 no’lu beyannamesindeki ilgili yerleri doldurunuz.

Çözüm:

2) Altın, gümüş ve benzeri kıymetli taş içeren bir gerdanlığın toplam bedeli 15.000
TL, içindeki has altın ve gümüş bedeli ile kıymetli taşın maliyet bedelleri toplamı 8.000
TL’dir. İlgili tutarları beyanname üzerinde gösteriniz.
Çözüm:
Bu teslim TABLO 1’de beyan edilirken, % 18 oranına ilişkin satırın “Teslim ve
Hizmet Bedeli” sütununa 7.000 TL olarak dâhil edilecektir. Bu teslime ilişkin bedelin matraha
dâhil olmayan 8.000 TL tutarındaki kısmı ise 42. satırda beyan edilecektir.
3) Mart ayında 3.000 TL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapılmıştır. Ertelenen KDV
540, tecil edilen KDV 180, ertelenemeyen KDV 360 TL’dir. Nisan ayında 5.000 TL tutarında
ihraç kaydıyla teslim yapılmıştır. Ertelenen KDV 900, ertelenemeyen KDV 720 TL’dir. Nisan
ayında, Mart ayındaki teslimin 2.000 TL’lik kısmı ile Nisan ayındaki teslimin 4.000 TL’lik
kısmı ihraç edilmiştir. İadeye konu olacak KDV tutarını hesaplayınız.
Çözüm:
Mart ayındaki teslimle ilgili iadeye konu olacak KDV: (2.000/3.000) x 360 = 240 TL,
Nisan ayındaki teslimle ilgili iadeye konu olacak KDV: (4.000/5.000) x 720 = 576 TL,
83’üncü satıra yazılacak toplam iadeye konu olacak KDV: 240 + 576 = 816 TL’dir.
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Uygulama Soruları
1)
1 no’lu KDV Beyannamesi ile 2 no’lu KDV Beyannamesi’nin temel
farklılıklarını sıralayınız.
2)

KDV fatura tutarı üzerinden mi, yoksa satış tutarı üzerinden mi hesaplanır?

3)

Fatura tutarı 21.240 TL ise ve KDV oranı %18 ise satış tutarı nedir

4)
KDV dahil 35.400 TL’ye alınan bir malın, KDV oranı %18 olduğunda
maliyeti nedir?
5)
Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV ve Devreden KDV hesapları arasında nasıl
bir ilişki vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
KDVK çerçevesinde; KDV matrahının hesaplanmasını,
KDV 1 ve 2
beyannamelerinin düzenlenmesini, ödenmesi gereken KDV tutarından yapılacak istisna ve
indirimlerin kapsamını, beyannamelerde yer alan tutarların hesaplanmasını, beyannamelerin
kimler tarafından verileceğini, verilme zamanlarını, yerlerini ve söz konusu işlemlerin nasıl
kayıt altına alındığını öğrendi.
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Bölüm Soruları
1)

KDVK’nunda matrahın hesaplanması kaç başlıkta incelenmiştir?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi KDVK’nunda yer alan özel matrah şekillerinden

a)

At yarışları ve diğer ortak bahis ve talih oyunları

b)

Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler

c)

Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma giderleri

d)

Müzayede yerlerinde yapılan satışlar

e)

Altından üretilen mamul teslim ve ithalinde

3)

Vergiye tabi her bir işlem için genel olarak KDV oranı kaçtır?

a)

10

b)

12

c)

15

d)

18

e)

25

4)

Aşağıdaki lerden hangisi Hesaplanan KDV tutarından indirilemez?

a)
Yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri belgelerde gösterilen KDV
b)
Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın zorlayıcı sebep ilân ettiği
yerlerdeki yangın sonucu işe yaramaz hale gelen mallara ait KDV
c)

İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV
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d)
Gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap
dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV
e)
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan transit taşımacılık
işlerindeki istisnalardan doğan KDV
5)
KDV beyanlarına ilişkin vergilendirme dönemlerini artırmaya ve azaltmaya
yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

b)

Sermaye Piyasası Kurulu

c)

Başbakanlık

d)

Merkez Bankası

e)

Maliye Bakanlığı

6)
Beyannamelerin
aylık
olarak
beyannamelerinin verilebileceği son tarih nedir?

verildiği

a)

İçinde bulunulan ayın son günü mesai bitimi

b)

Gelecek ayın birinci günü akşamı mesai bitimi

c)

Gelecek ayın 24. Günü akşamı mesai bitimi

d)

Gelecek ayın 15. Günü akşamı mesai bitimi

e)

Gelecek ayın 30. Günü akşamı mesai bitimi

7)
Beyannamelerin
aylık
olarak
beyannamelerinin verilebileceği son tarih nedir?

verildiği

a)

Beyannamenin verildiği günün akşamı mesai bitimi

b)

İçinde bulunulan ayın son günü mesai bitimi

c)

Gelecek ayın 15. Günü akşamı mesai bitimi 0,4232

d)

Gelecek ayın 26. Günü akşamı mesai bitimi.

e)

Gelecek ayın 30. Günü akşamı mesai bitimi

düşünüldüğünde,

KDV

düşünüldüğünde,

KDV

8)
KV mükellefleri için hem gerçek usulde hem de götürü usulde vergilendirilme
söz konusudur.
a)

Evet
346

b)

Hayır

9)
%18 KDV’ye tabi 100.000 TL’lik bir hizmet alım işinde, hesaplanan KDV’nin
1/10’u ödenmiş geriye kalanı ise kesilmiştir. Buna göre vergi sorumlusunun KDV 2
beyannamesinde beyan edeceği tutar nedir?
a)

1.800 TL

b)

10.500 TL

c)

12.600 TL

d)

14.400 TL

e)

16.200 TL

10)
KDV tevkifatı ya da kesintisi yapma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar,
kestikleri KDV tutarlarını 2 no’lu KDV beyannamesiyle beyan etmek zorundadırlar.
a)

Evet

b)

Hayır

Cevaplar
1) d , 2) c , 3) a , 4) b , 5) e , 6) c , 7) d , 8) b , 9) e , 10) a

347

13. GENEL OLARAK KDV BEYANNAMESİ UYGULAMALARI

348

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel anlamda 1 No’lu KDV beyannamelerinin düzenlenmesi, işi yapan
ve yaptıran açısından yapılacak muhasebe kayıtları ve vergi sorumlusunun KDV 1 ve KDV 2
beyannamelerini nasıl düzenlediğine ilişkin gerçek uygulamalar yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Araştırınız.

İşletmeler satış hasılatlarına ilişkin ortaya çıkan KDV’yi nasıl beyan ederler?

2)
İndirilecek KDV ve Ödenecek Vergi ve Fonlar hesapları aynı yevmiye maddesi
için de hangi koşulda yer alır? Araştırınız.
3)
Satış ve alış karşılığında hangi KDV hesapları kullanılır? Eski bilgilerinizi
kontrol ediniz.
4)
Düşününüz.

İndirilecek KDV hesabındaki tutar KDV beyannamesine yazılır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel olarak 1 No’lu KDV
beyannamesinin
düzenlenmesi, işi yapan ve
yaptıran açısından yapılacak
muhasebe kayıtları ve vergi
sorumlusunun KDV 1 ve
KDV 2 beyannamelerini
nasıl düzenlediği

KDV 1 ve KDV 2
beyanamelerinin nasıl ve
hangi koşullarda
düzenlendiğini ve muhasebe
kayıtlarının nasıl yazıldığını
öğrenir.

Bütünüyle gerçek
uygulamalar eşliğinde,
önceki derslerdeki bilgiler
de sıklıkla hatırlatılarak,
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bir No’lu KDV Beyannamesi



İki No’lu KDV Beyannamesi



Hesaplanan KDV



İndirilecek KDV



Ödenecek Vergi ve Fonlar

352

Giriş
İşletmeler yaptıkları teslim ve hizmetler sonucu elde ettikleri hasılat üzerinden KDV
tahsil ederler ve bunları 1 No’lu KDV beyannamesiyle gelecek ay beyan ederler. Bazı
durumlarda ise hak edilen KDV’nin bir bölümü yasalar çerçevesinde alıcı tarafından belirli
oranlarda tevkifata ya da kesintiye uğrar. Satıcı kesinti sonucu tahsil ettiği KDV’yi, bir no’lu
KDV beyannamesiyle beyan ederken, alıcı da kestiği kısmı KDV 2 beyannamesiyle beyan
etmek zorundadır.
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13.1. Bir No’lu KDV Beyannamesi Örneği
ZİGANA A.Ş. İstanbul-Kadıköy vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. Söz konusu
işletmesinin Ocak 2014 hesapları aşağıdaki gibidir:
600 Yurt içi Satışlar Hs.
600 Yurt içi Satışlar Hs.
600 Yurt içi Satışlar Hs.
391.02 Alışlardan İade KDV

600.000 TL
800.000 TL
1.600.000 TL

(%1 KDV)
(%8) KDV)
(%18) KDV)

8.000 TL

191 İndirilecek KDV:

140.000 TL

190 Devreden KDV:

15.000 TL

KDV Beyannamesi’nin Düzenlenmesi:
600 Yurt içi Satışlar Hs.

600.000 TL

6 numaralı satıra

600 Yurt içi Satışlar Hs.

800.000 TL

8 numaralı satıra

600 Yurt içi Satışlar Hs.

1.600.000 TL

10 numaralı satıra

391.01 Hesaplanan KDV

600.000 * 0,01=6.000 TL

7 numaralı satıra

391.02 Hesaplanan KDV

800.000 x %8 = 64.000 TL

9 numaralı satıra

391.03 Hesaplanan KDV

1.600.000 x %18 = 288.000 TL

11 numaralı satıra

Tablo - 1:

Tablo - 3:
600.000 + 800.000 + 1.600.000 = 3.000.000 TL
6.000 + 64.000 + 288.000 = 358.000 TL
391.04 Alış İade KDV:

8.000 TL

358.000 + 8.000 = 366.000 TL

28 numaralı satıra
29 numaralı satıra
30 numaralı satıra
31 numaralı satıra
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Tablo - 4:
190 Devreden KDV:

15.000 TL

32 numaralı satıra

191 İndirilecek KDV:

140.000 TL

33 numaralı satıra

15.000 + 140.000 =155.000 TL 37 numaralı satıra
Tablo - 5
366.000 – 155.000 = 211.000 TL 39 numaralı satıra

Beyannameye göre ödenmesi gereken KDV tutarı 211.000 TL’dir. KDV Tahakkuk
kaydında 211.000 TL, 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına kaydedilecektir.
Düzenlenecek ve verilecek beyanname aşağıdaki gibi olacaktır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

KADIKÖY

YILI:

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

2014
ŞUB

MAR

İSTANBUL

TEM

AĞU

EY L

AYLIK

ÜÇ AYLIK

x

NİS

MAY

HAZ

EKİ

KAS

ARA

V.D.KODU

X

(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

3

Telef on No:
(Alan Kodu)

(Telefon)

ZİGANA A.Ş.

M A T R A H VE V E R G İ B İ L D İ R İ M İ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(1)

(Kr)

6

600.000

,

1

7

6.000

,

8

800.000

,

8

9

64.000

,

1.600.000

,

18

11

288.000

,

10
12

13

,

,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

(Türk Lirası)

(Kr)

14

,

15

,

16

,

17

,

18

,

19

,

20

,

21

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Kr)
(Türk Lirası)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

8.000

,

3.000.000

,

358.000

,

8.000

,

366.000

,

15.000

,

140.000

,

(Türk Lirası)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)
30 İLAVE EDİLECEK KDV
31 TOPLAM KDV (29 + 30)

(Kr)

TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV
33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV
34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

,

35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

,
,

155.000

,

TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)
40 İade Edilmesi Gereken KDV

211.000

(8)

,
,

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)

,

TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)

,

43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)

,

44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

,

(10)

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri (11)

,

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(14)

(Kr)

70

,

71

,

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Yeni Türk Lirası)

(YKr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ
Mükellef

x

Mirascı

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik No

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

ZİGANA AŞ.

Adı ve Soyadı
Tarih

12.02.2014

ZİGANA A.Ş.

İmzası

Tarih

12.02.2014

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)
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13.2. Kesinti Yapan ve Yapılan İşletmenin Muhasebe Kayıtları
KDVK’ nın 18.Maddesine göre istisnadan vazgeçen ve gerçek usulde vergilendirilen
ASYA A.Ş., 9 Mayıs 2014 tarihinde, yine gerçek usulde vergilendirilen ve perakende hurda
demir ticareti yapan BOR AŞ’ye 80.000 (32.000*2, 50) TL’lik hurda demir satışı yapmıştır.
KDV oranı %18 dir. ASYA A.Ş. 9/10 oranında KDV kesintisi yapmıştır.
BOR A.Ş. tarafından tahsil edilecek tutar ağıdaki gibi hesaplanır:
Hurda Demir 32.000 Kg x 2, 50 TL = 80.000 TL
Hesaplanan KDV (80.000 * % 18) = 14.400 TL
Toplam

94.400 TL

KDV Tevkifatı (14.400 x 9/10)
Tahsil Edilecek Tutar

(-) 12.960 TL
81.440 TL dir.

Satıcı ASYA AŞ’nin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
09.05.2014
100 KASA

81.440
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

80.000

391 HESAPLANAN KDV

1.440

14.400 – 12.960 = 1.440 TL

51, 53, 58, 70, 81, 85 ve 87 Seri numaralı KDV Genel Tebliğlerine göre hesaplanan
KDV’nin %10’unu satıcı ödeyecek, %90’ını ise 2 no.lu KDV beyannamesi ile kendi vergi
dairesine sorumlu sıfatıyla alıcı ödeyecektir.
Bu durumda verginin %10’unu ASYA A.Ş. geriye kalan %90’nını ise BOR A.Ş.
beyan edecektir.
Tablo 2: KISMİ KESİNTİ UYGULANAN İŞLEMLER
14 no’lu satıra; 80.000 TL, KDV Oranı %18, Kesinti Oranı 0,90(9/10)
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15 no’lu satıra; 1.440 TL (KDV’nin 9/10’unun kesildiği ve 1/10’unun da beyan
edildiği anlamını taşımaktadır)
Tablo 9: DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
70 no’lu satıra; Teslim ve Hizmet Bedeli 80.000 TL
71 no’lu satıra; İadeye Konu Olan KDV 12.960 TL
Alıcı BOR AŞ’nin muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır:
09.05.2014
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Hurda Demir

80.000
80.000

191 İNDİRİLECEK KDV

14.400

100 KASA.

81.440

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

12.960

14.400–0,90 =12.960 TL
Alıcı faturada kesilmiş olan 12.960 TL’lik KDV’yi, 24 Haziran 2014 tarihinde beyan
edip 26 Haziran 2014 tarihinde de ödeyecektir.
Tahakkuk fişi ile verginin ödendiğine dair vergi dairesi alındılarının kaşeli ve imzalı
fotokopilerini, beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayın ilk 10 günü içinde (örneğimize göre
10 Temmuz’a kadar) satıcıya ulaştırması gerekmektedir.

13.3. Bir ve İki no’lu KDV Beyannamesi Veren İşletme Örneği
Hisseleri İMKB’de işlem gören TELDA SAĞLIK AŞ’nin Mayıs 2014 ticari faaliyet
sonuçları aşağıdaki gibidir:

İŞLEMLER

KDV ORANI

Emtia satışı
Emtia satışı

%18
%8

SATIŞ
TUTARI
1.526,90 TL
138.619,93 TL

Önceki Dönemden Devreden KDV

508.933,37 TL

İndirilebilir KDV

127.411,71 TL

Vergi Kesintili İşlem(9/10=0,90) (ABC A.Ş.)

%8

117.300 TL

Vergi Kesintili İşlem(7/10) (DEF A.Ş.)

%8

583.539,86 TL
359

Şirketlerin verecekleri 1. No’lu KDV Beyanname Bilgileri;
TELDA SAĞLIK A.Ş.
Emtia satışı
Emtia satışı

%18
%8

1.526,90 TL
138.619,93 TL

Önceki Dönemden Devreden KDV

508.933,37 TL

İndirilebilir KDV

127.411,71 TL

ABC A.Ş.
KDV Tutarı: (117.300 * 0,08) = 9.384 TL
Kesilen Tutar: 9.384 *(9/10) = 8.445,60 TL
Tahsil Edilen Tutar: 9.384 - 8.445,60 = 938,40 TL(1/10)
DEF A.Ş.
KDV Tutarı: (583.539,86 * 0,08) = 46.683,19 TL
Kesilen Tutar: 46.683,19 *(7/10) = 32.678,23 TL
Tahsil Edilen Tutar: 46.683,19 - 32.678,23 = 14.004,96 TL (3/10)
TELDA SAĞLIK AŞ’nin 2. No’lu KDV Beyannamesi Bilgileri;
TELDA SAĞLIK A.Ş. tarafından;
ABC A.Ş. den
Kesilen Tutar: (117.300 * 0,08) *(9/10) = 8.445,60 TL,
Ödenen Tutar: 938,40 TL (1/10)
DEF A.Ş. den
Kesilen Tutar: (583.539,86 * 0,08) *(7/10) = 32.678,23 TL
Ödenen Tutar: 14.004,96 TL (3/10)

Düzenlenecek tüm beyannameler aşağıdaki gibi olacaktır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

BEYOĞLU

YILI:

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

2014
ŞUB

MAR

X NİS

MAY

BEYOĞLU - İSTANBUL

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

AYLIK

ÜÇ AYLIK

X

HAZ

V.D.KODU

ARA

(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

576 456 8880

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

teldasağlık@info

3

Telef on No:

212

666 88 98

(Alan Kodu)

(Telefon)

TELDA SAĞLIK A.Ş.

M A T R A H VE V E R G İ

BİLDİRİMİ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

6

,

8

138.619 ,

10

1.526 ,

12

,

(1)

(Kr)

1

7

,

93

8

9

11.089 ,

59

90

18

11

274 ,

84

13

,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

(Türk Lirası)

(Kr)

14
16
18

,

19

,

20

,

21

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler (3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

(4)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)

(Kr)

140.146 ,

83

11.364 ,

43

30 İLAVE EDİLECEK KDV

,

31 TOPLAM KDV (29 + 30)

11.364 ,

43

TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV

508.933 ,

37

33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

127.411 ,

71

34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

,

35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

,
,
636.345 ,

8

TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)
40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

,

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)

624.980 ,

65

TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)
43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)
44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

(10)

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri (11)

,

140.146 ,

83

,
,

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(14)

(Kr)

70

,

71

,

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Türk Lirası)

(Kr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

,

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Mükellef

Vergi Kimlik No

Mirascı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

TELDA SAĞLIK A.Ş.

Adı ve Soyadı

Tarih

İmzası

Tarih

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)
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1015 B

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
( Vergi Sorumluları İçin)
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

YILI : .................

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

ARA

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

2

İL-İLÇE

VERGİ SORUMLUSUNUN
1

Vergi Kimlik Numarası (*) 576 456 8880

2

E-Posta Adresi

telda sağlık@info

4

Soyadı (Unvanı)

TELDA SAĞLIK A.Ş.

5

Adı

TABLO - 1

3

Telefon No:

212

6668888

(Alan Kodu)

(Telef on)

TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
KDV
Oranı (%)

Matrah
(Türk Lirası)

Vergi
(Türk Lirası)

(Kr)

6

(Kr)

,

7

,

,

13

,
,
,

8
10
12
14

Matrah Toplamı (6+8+10+12)

15

Vergi Toplamı (7+9+11+13)

TABLO - 2

KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
KDV
Oranı(%)

Matrah
(Türk Lirası)

18

0
86

8
8

0,9
0,7

,
,
,
,

20
22
24
26
28

Matrah Toplamı (16+18+20+22+24+26)

29

Vergi Toplamı (17+19+21+23+25+27)

30

Toplam KDV Matrahı (14+28)

31

Tevkif Edilen KDV Toplamı (15+29)

32

İlave Edilecek KDV

33

Ödenmesi Gereken KDV (31+32)

34

17
19

(Kr)

8.445 ,
32.678 ,

60
23

,
,
,
,

21
23
25
27

700.839 ,
41.123 ,

86
83

700.839 ,
41.123 ,

86
83

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

Vergi Sorumlusu

Vergi
(Türk Lirası)

(Kr)

117.300 ,
583.539 ,

16

Tevkifat
Oranı (%)

Mirasçı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi Kayyum)

Vergi Kimlik Numarası (*)

41.123 ,

83

35 BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik Numarası (*)

E-Posta Adresi

(Kanuni Temsilci)

Adı ve Soyadı

Adı ve Soyadı

İmzası

İmzası

Tarih

Tarih

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.

Örnek No. : 1935-h

w w w .gib.gov.tr
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
PA RA SI Z DI R
D.M.O. Basım İşl.Md. - 2011
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TABLO-3

KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM

Soyadı (Ünvanı)

Adı (Ünvanın
Devamı)

Vergi Kim lik Num arası (*)

Vergiye Tabi Matrah

ABC

123 456 78889

117.300

DEF

987 654 3221

583.539,86

Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı)
(Türk Lirası)

(Kr)

8.445 ,

60

32.678 ,

23

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

TABLO - 4
Adet

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Türü

Adet

Türü

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

BEYOĞLU

YILI:

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

2010
ŞUB

MAR

X NİS

MAY

BEYOĞLU - İSTANBUL

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

AYLIK

ÜÇ AYLIK

X

HAZ

V.D.KODU

ARA

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

576 456 8880

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

abc@info

3

Telef on No:

212

666 88 98

(Alan Kodu)

(Telefon)

ABC A.Ş.

M A T R A H VE V E R G İ B İ L D İ R İ M İ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

6

1

,

(Kr)

7

8

8

9

10

18

11

12

(1)

,

13

,

,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

14

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

(Türk Lirası)

117.300

8

0,90

(Kr)

938

40

16
18

,

19

,

20

,

21

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

(Kr)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)
30 İLAVE EDİLECEK KDV
31 TOPLAM KDV (29 + 30)
TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV
33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV
34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV
35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)
TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV (7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)

,

40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)
TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)
43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)
44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)
45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri

(10)

(11)

,

,
,
,

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

70

TOPLAM

117.300

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(14)

(Kr)

,

71

8.445 ,

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

60

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Türk Lirası)

(Kr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

,

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Mükellef

Vergi Kimlik No

Mirascı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

ABC A.Ş.

Adı ve Soyadı
Tarih

İmzası

Tarih

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

BEYOĞLU

YILI:

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

2010
ŞUB

MAR

X NİS

MAY

BEYOĞLU - İSTANBUL

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

AYLIK

ÜÇ AYLIK

X

HAZ

V.D.KODU

ARA

(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

176 358 8781

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

def@info

3

Telef on No:

212

567 88 18

(Alan Kodu)

(Telefon)

DEF A.Ş.

M A T R A H VE V E R G İ

BİLDİRİMİ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

6

1

,

(Kr)

7

8

8

9

10

18

11

12

(1)

,

13

,

,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

14

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

583.539

(Türk Lirası)

86

8

0,70

(Kr)

14.004

96

16
18

,

19

,

20

,

21

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

(Kr)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)
30 İLAVE EDİLECEK KDV
31 TOPLAM KDV (29 + 30)
TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV
33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV
34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV
35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)
TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)

,

40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)
TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)
43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)
44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

(10)

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri (11)

,

,
,
,

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

70

TOPLAM

583.539

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

86

,

(14)

(Kr)

71

32.678 ,

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

23

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Türk Lirası)

(Kr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

,

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Mükellef

Vergi Kimlik No

Mirascı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

DEF A.Ş.

Adı ve Soyadı
Tarih

İmzası

Tarih

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)
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Uygulamalar
2)

Aşağıdaki hasılat tutarlarına göre beyan edilecek toplam KDV tutarı nedir?
600 Yurt içi Satışlar Hs.
600 Yurt içi Satışlar Hs.
600 Yurt içi Satışlar Hs.

1.200.000 TL
1.800.000 TL
2.600.000 TL

(%1 KDV)
(%8) KDV)
(%18) KDV)

Çözüm:
(1.200.00 * 0,01=) 12.000 TL
(1.800.00 * 0,08=) 144.000 TL
(2.600.00 * 0,18=) 468.000 TL
TOPLAM: 624.000 TL olacaktır.
11)
Alış iade KDV’si 250.000 TL ve satışlardan elde edilen hesaplanan KDV’si
28.000 TL olan bir işletmenin ödemesi gereken toplam KDV tutarı nedir?
Çözüm:
Alış iadesi durumunda Hesaplanan KDV ortaya çıkacağından ödemesi gereken toplam
KDV (250.000 +28.000=) 278.000 TL dir.
12)
Bir işletmenin KDV hesaplarına ilişkin tutarlar aşağıda verilmiştir. Buna göre
işletmenin ödeyeceği KDV tutarını hesaplayınız.
191 İndirilecek KDV Hs.
190 Devreden KDV
391 Hesaplanan KDV Hs.
Çözüm:

200.000 TL
8.000 TL
2.07.000 TL

İşletme KDV ödemeyecektir. Çünkü İndirilecek ve Devreden KDV toplamı
Hesaplanan KDV tutarından 1.000 TL büyüktür. Ancak 1 No’lu KDV beyannamesini
verecektir.
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Uygulama Soruları
1)
Alış İade KDV’si hangi durumda ortaya çıkar ve KDV beyannamesinde nasıl
gösterilir? Eski bilgilerinizi de kontrol ederek araştırınız.
2)
Farklı KDV oranları üzerinden yapılan satışlar ve KDV’leri,
beyannamesinde nasıl gösterilir?
3)

KDV

Alış iadesi durumunda hangi KDV hesabına kayıt yapılır?

4)
Hesaplanan KDV İndirilecek KDV toplamından büyük olursa hangi durumla
karşılaşılır? Değerlendiriniz.
5)
Hesaplanan KDV İndirilecek KDV toplamından küçük olursa hangi durumla
karşılaşılır? Değerlendiriniz.
6)
İndirilecek KDV ve Devreden KDV toplamı Hesaplanan KDV toplamından
büyük olursa hangi durumla karşılaşılır? Değerlendiriniz.

370

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde satıcı işletmelerin, yaptıkları teslim ve hizmetler karşılığında elde ettikleri
hasılat üzerinden hesaplanan KDV’den, vergi sorumlusu sıfatıyla alıcıların yaptıkları
kesintilerin nasıl hesaplandığı ve KDV 2 beyannamesiyle nasıl beyan edildiği ayrıntılı ve
çeşitli örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan KDV kesintisine uğrayan alıcıların
tahsil edebilecekleri KDV tutarının nasıl hesap edildiği ve 1 no’lu KDV beyannamesiyle nasıl
beyan ettikleri çeşitli örnekler eşliğinde yine ayrıntılı olarak gösterilmiştir. KDV kesintisine
uğrayan satıcı ile KDV tevkifatı yapan satıcının muhasebe kayıtları üzerinde de ayrıca
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Hesaplanan KDV tutarı 288.000 TL ve İndirilecek KDV toplamı 180.000 TL
olan bir işletmenin ödeyeceği KDV tutarı nedir?
a) 288.000 TL
b) 180.000 TL
c) 108.000 TL
d) 468.000 TL
e) Ödemez.
2)
Hesaplanan KDV tutarı 163.000 TL ve İndirilecek KDV toplamı 170.000 TL
olan bir işletmenin ödeyeceği KDV tutarı nedir?
a)

Ödemez

b)

163.000 TL

c)

170.000 TL

d)

7.000 TL

e)

333.000 TL

3)
Hesaplanan KDV tutarı 112.000 TL ve İndirilecek KDV toplamı 102.000 TL
olan bir işletmenin ödeyeceği KDV tutarı nedir?
a)

112.000 TL

b)

102.000 TL

c)

214.000 TL

d)

10.000 TL

e)

Ödemez

4)
Hesaplanan KDV tutarı 100.000 TL, İndirilecek KDV toplamı 80.000 TL ve
önceki aydan Devreden KDV toplamı 15.000 TL olan bir işletmenin ödeyeceği KDV tutarı
nedir?
a)

2.000 TL

b)

5.000 TL
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c)

15.000 TL

d)

100.000 TL

e)

80.000 TL

5)
Hesaplanan KDV tutarı 150.000 TL, İndirilecek KDV toplamı 140.000 TL ve
önceki aydan Devreden KDV toplamı 15.000 TL olan bir işletmenin ödeyeceği KDV tutarı
nedir?
a)

10.000 TL

b)

15.000 TL

c)

150.000 TL

d)

165.000 TL

e)

Ödemez

6)
Aşağıdakilerden yevmiye kayıtlarından hangisi 9/10 KDV tevkifatı yapan
alıcının tevkifata ilişkin yevmiye kaydıdır?
a)

09.05.2014
153 TİCARİ MALLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

b)

09.05.2014
100 KASA
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

c)

d)

30.000
5.400
720

.

.

09.05.2014
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

30.000
5.400
720

30.00
5.400
0720

30.540
4.860
720
40.400
0
32.700
2.700
0720
40.400
0
30.540
4.860
720
40.400
0

09.05.2014
100 KASA
391 HESAPLANAN KDV
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

30.000
5.400
720
32.700
2.700
0720
40.400
0
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e)

.

09.05.2014
100 KASA
191 İNDİRİLECEK KDV
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

30.000
5.400
720

31.620
3.780
540720
40.400
0
7)
(N) İşletmesi imzaladığı bir iş sözleşmesi gereği 50.000 TL’lık bir mal
satmıştır. Satışa ilişkin KDV oranı %18 dir. Alıcı işletme yasa gereği 7/10 oranında tevkifat
yapmıştır. Buna göre (N) işletmesinin satış sonucunda elde edeceği toplam tutar ne kadardır?
a)

52.700 TL

b)

50.000 TL

c)

47.853 TL

d)

45.700 TL

e)

35.000 TL

8)
(K) İşletmesi imzaladığı bir iş sözleşmesi gereği 60.000 TL’lik bir mal almıştır.
Alışa ilişkin KDV oranı %8 dir. Yasa gereği 9/10 oranında tevkifat yapmıştır. Buna göre
satıcıya ödeyeceği toplam tutar ne kadardır?
a)

64.320 TL

b)

60.480 TL

c)

59.520 TL

d)

55.680 TL

e)

55.200 TL

9)
(F) Kamu İşletmesi 80.000 TL’lik bir mal ve 120.000 TL’lik hizmet alım
sözleşmesi imzalamıştır. Her iki iş için de KDV oranı %18 dir. Mal alım işinden 9/10 ve
hizmet alım işinden de 7/10 oranında kesinti yapmıştır. Buna göre KDV 2 beyannamesinde
beyan edeceği toplam tutar ne kadardır?
a)

12.960 TL

b)

10.080 TL

c)

15.120 TL

d)

19.440 TL
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e)

28.080 TL

10)
Aşağıdakilerden yevmiye kayıtlarından hangisi alıcısı tarafından 9/10 oranında
KDV tevkifatı yapılan satıcının tevkifatlı yevmiye kaydıdır?
a)
09.05.2014

b)

100 KASA
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

09.05.2014
153 TİCARİ MALLAR
100 KASA
391 HESAPLANAN KDV

40.720
40.000
720

40.720
40.000
720

c)
09.05.2014
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
391 HESAPLANAN KDV

40.720
40.000
720

d)
09.05.2014
100 KASA

600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV

40.720
40.000
720

e)
09.05.2014
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
191 İNDİRİLECEK KDV

40.720
40.000
720

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) d, 4) b, 5) e, 6) c, 7) a , 8) b , 9)e, 10) d
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14. DEĞİŞİK SEKTÖRLERE VE BİR KAMU KURUMUNA İLİŞKİN
KDV BEYANNAMESİ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; farklı sektörlerde ve kamu sektöründe vergi sorumlusu sıfatını taşıyan
işletmelerin KDV beyannamelerini nasıl düzenledikleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Belediyelerin KDV beyannameleri nasıl düzenlenir?

2)

Kredi kartı ile yapılan satışlar KDV beyannamelerinde nasıl gösterilir?

3)

Birden fazla KDV kesintisi uygulanan işlem aynı beyannameye nasıl yazılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Farklı sektörlerde ve kamu
sektöründe vergi sorumlusu
sıfatını taşıyan işletmelerin
KDV beyannamelerinin
düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Farklı sektörler için KDV 1
ve KDV 2 beyannamelerinin
düzenlenmesini öğrenir.

Bütünüyle çözümlü
uygulamalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İnşaat Sektörü



Turizm Sektörü



Kamu Sektörü
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Giriş
Bu bölümde değişik sektörlerde yer alan işletmelerin, hasılatlarıyla ilişkili olarak
ortaya çıkan Hesaplanan KDV’nin kesintiye konu olması durumunda, işi yapan ve yaptıran
açısından KDV beyannamelerinin nasıl düzenleneceğine, ayrıntılı ve çeşitli uygulamalarla yer
verilecektir.
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14.1. Turizm İşletmesi Örneği
MELBA İNŞ. TURİZM TİC. LTD. ŞTİ Haziran 2014 dönemindeki ticari faaliyeti
aşağıdaki gibidir:

İŞLEMLER
Hizmet Satışları
Hizmet Satışları
Kredi Kartlı Satışlar
İndirilebilir KDV
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha
Dâhil Olmayan Bedel

KDV
ORANI
%18
%8

SATIŞ TUTARI
407.981,90
192.699,27
321.527,76
90.322,78

TL
TL
TL
TL

40.431,50 TL

Düzenlenecek ve verilecek beyanname aşağıdaki gibi olacaktır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

KARTAL

YILI:

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

KARTAL - İSTANBUL

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

ARA

2014

AYLIK

ÜÇ AYLIK

X

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

123 456 7890

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

melba@info@net

3

Telef on No:

216

9876543

(Alan Kodu)

(Telefon)

MELBA İNŞ. TURİZM TİC. LTD. ŞTİ

M A T R A H VE V E R G İ

BİLDİRİMİ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

6

,

1

7

(1)

(Kr)
,

8

192.699

,

27

8

9

15.415

,

94

10

407.981

,

90

18

11

73.436

,

74

12

13

,

,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

(Türk Lirası)

(Kr)

14

,

15

,

16

,

17

,

18

,

19

,

20

,

21

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)

(Kr)

600.681

,

17

88.852

,

68

30 İLAVE EDİLECEK KDV

,

31 TOPLAM KDV (29 + 30)

88.852

,

68

TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV

,

33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

90.322 ,

34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

78

,

35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

,
,
90.322 ,

78

TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)
40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

,

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)

1.470 ,

10

40.431 ,

50

641.112 ,

67

TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)
43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)
44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

(10)

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri (11)

,
321.527 ,

76

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(14)

(Kr)

70

,

71

,

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Türk Lirası)

(Kr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Mükellef

Vergi Kimlik No

Mirascı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

MELBA İNŞ. TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

Adı ve Soyadı

Tarih

İmzası

Tarih

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)
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14.2. İnşaat Şirketi Örneği
SELÇUK AŞ, KONUT AŞ’ye 200.000 TL tutarında yapı işi taahhüdünde
bulunarak işi süresinde bitirmiştir. Kesintiye tabi SELÇUK A.Ş.
tarafından
düzenlenecek faturada, kesintiye tabi işlem bedeli, hesaplanan KDV, kesinti miktarı ve
tahsil edilecek tutar gösterilecektir.
SELÇUK AŞ’nin düzenleyeceği faturada aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

FATURA BİLGİLERİ
İşlem Bedeli

200.000 TL

Hesaplanan KDV(%18)

36.000 TL
TOPLAM

Kesilen KDV(%18)*2/10
Tahsil Edilecek Toplam Tutar

236.000 TL
(7.200) TL
228.800 TL

Bu fatura satıcı SELÇUK AŞ açısından, işlem üzerinden kesinti uygulandığını
gösteren belge özelliği taşımaktadır.
Tevkifata tabi hizmeti yapmış olanlar, verilen hizmete ilişkin bedeli (matrah)
ile buna isabet eden vergiyi, beyanname üzerinde “Tablo 2- Kısmi tevkifat uygulanan
işlemler” bölümüne yazarak beyan edecektir.
Toplam 36.000 TL’lik KDV’nin 7.200 TL’si kesildiğine göre, 1 no’lu KDV
beyannamesinde beyan edilecek tutar (36.000 – 7.200=) 28.800 TL olacaktır. 2 no’lu KDV
beyannamesinde ise kesilen 7.200 TL’lik tutar beyan edilecektir.
SELÇUK AŞ’nin vereceği 1 no’lu KDV beyannamesi ile KONUT AŞ’nin
düzenleyeceği 2 no’lu KDV beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

YILI:
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

2014

OCA

ŞUB

TEM

AĞU

AYLIK

X

ÜÇ AYLIK

MAR

x NİS

MAY

HAZ

EY L

EKİ

KAS

ARA

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

3

Telef on No:
(Alan Kodu)

(Telefon)

SELÇUK A.Ş.

M A T R A H VE V E R G İ

BİLDİRİMİ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

6

,

1

(1)

(Kr)

7

,

8

,

8

9

,

10

,

18

11

,

12

,

13

,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

200.000

14

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)
,

(Türk Lirası)

18

0

2/10.

(Kr)

28.800

15

,

16

,

17

,

18

,

19

,

20

,

21

,

0

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

(Kr)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)

,

29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)

,

30 İLAVE EDİLECEK KDV

,

31 TOPLAM KDV (29 + 30)

,

TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV

,

33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

,

34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

,

35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

,

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

,

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

,

TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)

,

40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)

,

TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)

,

43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)

,

44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

,

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri

(10)

(11)

,

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

200.000 , 00 #

70

TOPLAM

(Kr)

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(14)

(Kr)

7.200 , 00

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Türk Lirası)

(Kr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

,

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Mükellef

Vergi Kimlik No

Mirascı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

SELÇUK A.Ş.

Adı ve Soyadı
Tarih

İmzası

Tarih

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)

387

1015 B

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
( Vergi Sorumluları İçin)
YILI : 2014

VERGİLENDİRME DÖNEMİ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

TEM

AĞU

X EY L

EKİ

KAS

ARA

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

2

İL-İLÇE

VERGİ SORUMLUSUNUN
1

Vergi Kimlik Numarası (*)

2

E-Posta Adresi

4

Soyadı (Unvanı)

5

Adı

TABLO - 1

3

(Alan Kodu)

KONUT A.Ş.

KDV
Oranı (%)

(Türk Lirası)

Vergi
(Türk Lirası)

(Kr)

,
,
,
,

6
8
10
12
14

Matrah Toplamı (6+8+10+12)

15

Vergi Toplamı (7+9+11+13)

TABLO - 2

(Kr)

,
,
,
,
,
,

7
9
11
13

KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
KDV
Oranı(%)

Matrah
(Türk Lirası)

200.000 ,

18

,
,
,
,
,

20
22
24
26
28

Matrah Toplamı (16+18+20+22+24+26)

29

Vergi Toplamı (17+19+21+23+25+27)

30

Toplam KDV Matrahı (14+28)

31

Tevkif Edilen KDV Toplamı (15+29)

32

İlave Edilecek KDV

33

Ödenmesi Gereken KDV (31+32)

Vergi
(Türk Lirası)

18% 2/10.

(Kr)

#

7.200 ,

19

,
,
,
,
,
200.000 ,
7.200 ,

21
23
25
27

200.000 ,
7.200 ,

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

x

Tevkifat
Oranı (%)

(Kr)

16

Vergi Sorumlusu

(Telef on)

TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
Matrah

34

Telefon No:

Mirasçı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi Kayyum)

Vergi Kimlik Numarası (*)

7.200 ,
35 BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik Numarası (*)

E-Posta Adresi

(Kanuni Temsilci)

Adı ve Soyadı

KONUT A.Ş.

Adı ve Soyadı

İmzası

İmzası

Tarih

Tarih

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.

Örnek No. : 1935-h

w w w .gib.gov.tr
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
PA RA SI Z DI R
D.M.O. Basım İşl.Md. - 2011
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TABLO-3

KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM
Adı (Ünvanın
Devamı)

Soyadı (Ünvanı)

Vergi Kim lik Num arası (*)

Vergiye Tabi Matrah

1234567890

200.000

Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı)
(Türk Lirası)

SELÇUK

A.Ş.

(Kr)

7.200

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

TABLO - 4
Adet

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Türü

Adet

Türü

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.
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14.3. Kamu Kurumu Örneği
(XXX) Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 yılının Mart ayında
verdiği 2 no’lu KDV beyannamesinde yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İŞLEMLER

KDV ORANI

Teslim ve Hizmet Bedeli Toplamı(Matrah)

0,18

Hesaplanan KDV(1.908.624 *0,18)

SATIŞ TUTARI
1.908.624 TL
343.552,32 TL

Matrahın Dağılımı:
Vergi Kesintili İşlem Tutarı
KDV

62.840 TL
%18

11.311,20 TL

KDV * 1/2

5.655,60 TL

Vergi Kesintili İşlem Tutarı

1.212.284 TL

KDV

%18

218.211,12 TL

KDV * 1/2

109.105,56 TL

Vergi Kesintili İşlem Tutarı

633.500 TL

KDV

%18

114.030 TL

KDV * 3/10

34.209 TL

KDV kesintisi 7/10

79.821 TL
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

ŞİŞLİ

YILI:

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ŞİŞLİ-İSTANBUL

2014

OCA

ŞUB

MAR

TEM

AĞU

EY L

X AYLIK

X

ÜÇ AYLIK

NİS

MAY

HAZ

EKİ

KAS

ARA

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

2

E-Posta Adresi

XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX3

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

216

Telef on No:

4758755

(Alan Kodu)

(Telefon)

XXX BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

M A T R A H VE V E R G İ

BİLDİRİMİ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(1)

(Kr)

6

,

1

7

,

8

,

8

9

,

18

11

1.908.624

10
12

,

0

343.552 ,

13

,

32
,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

(Türk Lirası)

(Kr)

14
16
18
20

21

,

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

(Kr)

1.908.624
343.552

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)

,
,

30 İLAVE EDİLECEK KDV

,

31 TOPLAM KDV (29 + 30)

,

0
32

TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV

,

33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

,

34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

,

35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

,

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

,

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

,

TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)

,

40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)

,

TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)

,

43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)

,

44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

,

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri

(10)

(11)

,

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ

YÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

TOPLAM

(Kr)

(13)

(Türk Lirası)

(Kr)

46

,

47

,

48

,

49

,

50

,

51

,

52

,

53

,

54

,

55

,

56

,

57

,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

YÜKLENİLEN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(13)

(Kr)

58

,

59

,

60

,

61

,

62

,

63

,

64

,

65

,

66

,

67

,

68

,

69

,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
KOD NO.

(12)

KDVK MD. NO.

(12)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)

TOPLAM

İADEYE KONU OLAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(14)

(Kr)

70

,

71

,

72

,

73

,

74

,

75

,

76

,

77

,

78

,

79

,

80

,

81

,

82

,

83

,

İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

HESAPLANAN KDV

ORAN(%)

(Türk Lirası)

(Kr)

Y ÜKLENİLEN KDV

(Türk Lirası)

(Kr)

(16)

(Türk Lirası)

(Kr)

1

84

,

85

,

,

8

86

,

87

,

,

18

88

,

Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)

89

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemiyen KDV (89 - 38)

90

,

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]

91

,

,

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Mükellef

Vergi Kimlik No

Mirascı

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kay y um)

Vergi Kimlik No.
(Kanuni Temsilci)

T.C. Kimlik No.
E-Posta Adresi

Adı ve Soyadı

İmzası

XXX BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı

Tarih

İmzası

Tarih

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Adet

Türü

Adet

Türü

Adi, Kollektif v e Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe
Başlama v e Değişiklikler Varsa Eklenecektir.)

Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manif estosu, Tır Karnesi v ey a
Transit Aktarma Bey annamesinin Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali Müşav ir
y a da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Bey annamesinin Aslı v ey a Gümrük
İdaresi, Noter y a da Y eminli Mali Müşav irce Tasdikli Örneği

Y eminli Mali Müşav ir Raporuna Göre İade Almak İstey enlerin Talep
Dilekcesi

Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı v ey a Noter, Y eminli Mali
Müşav ir v ey a Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği

Türkiy e' de İkamet Etmey en Y olcular İle Diplomatik İstisnadan
Y ararlananlara Y apılan İadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade
Edildiği Dönemde Eklenecektir.)
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
( Vergi Sorumluları İçin)
VERGİLENDİRME DÖNEMİ

ŞİŞLİ

YILI :

.2014................

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ŞİŞLİ - İSTANBUL

OCA

ŞUB

MAR

TEM

AĞU

EY L

X

NİS

MAY

HAZ

EKİ

KAS

ARA

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

2

İL-İLÇE

VERGİ SORUMLUSUNUN
1

Vergi Kimlik Numarası (*) 123 456 1234

2

E-Posta Adresi

XXXXXXXXX@XXXXXX

4

Soyadı (Unvanı)

XXX BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5

Adı

3

Telefon No: 212
(Alan Kodu)

TABLO - 1

(Telef on)

TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
KDV
Oranı (%)

Matrah
(Türk Lirası)

Vergi
(Türk Lirası)

(Kr)

6

(Kr)

7

8

9

10

11

,

12

13

0

14 Matrah Toplamı (6+8+10+12)
15 Vergi Toplamı (7+9+11+13)
TABLO - 2

KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
KDV
Oranı(%)

Matrah
(Türk Lirası)

18
20
22
24
26

Vergi
(Türk Lirası)

(Kr)

,
1.212.284 ,
633.500 ,
,
,
,
62.840

16

Tevkifat
Oranı (%)

5/10.

17

5.655

18

5/10.

19

109.105

18

7/10.

21

79.821

1.908.624

194.582

31 Tevkif Edilen KDV Toplamı (15+29)

,
,
,
194.582 ,

32 İlave Edilecek KDV
33 Ödenmesi Gereken KDV (31+32)

Kanuni Temsilci (Veli, Vasi Kayyum)

Vergi Kimlik Numarası (*)

,

27

30 Toplam KDV Matrahı (14+28)

Mirasçı

1.908.624

25

29 Vergi Toplamı (17+19+21+23+25+27)

34 BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

194.582

,
,
,
,
,
,
,
,

23

28 Matrah Toplamı (16+18+20+22+24+26)

Vergi Sorumlusu

(Kr)

18

60
56

16

16
16

35 BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik Numarası (*)

E-Posta Adresi

(Kanuni Temsilci)

Adı ve Soyadı

XXX BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı

İmzası

İmzası

Tarih

Tarih

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.

Örnek No. : 1935-h

w w w .gib.gov.tr
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
PA RA SI Z DI R
D.M.O. Basım İşl.Md. - 2011
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TABLO-3

KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM
Adı (Ünvanın
Devamı)

Soyadı (Ünvanı)

Vergi Kim lik Num arası (*)

Vergiye Tabi Matrah

Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı)
(Türk Lirası)

(Kr)

ABC

A.Ş.

234 567 8912

62.840

5.565 ,

60

DEF

LTD

675 888 3900

1.212.284

109.105 ,

56

XXX

XXX

XXX

633.500

79.821 ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

TABLO - 4
Adet

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
Türü

Adet

Türü

(*) T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.
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Uygulamalar
1)
ABC İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti.’nin Haziran 2014 dönemindeki satışları ve
aynı dönemde kredi kartı yoluyla yaptığı tahsilat bilgileri aşağıdaki gibidir
TOPLAM SATIŞLAR(KDV hariç): 60.000 TL
HESAPLANAN KDV(%18)

: 10.800 TL

Bu Dönemde Kredi Kartı ile Yapılan Toplam Tahsilat: 76.400 TL
Önceki Dönemde Tahakkuk Edip Bu dönemde Kredi Kartı ile
Yaptığı Tahsilat:38.640 TL
Haziran 2014 ayı için vereceği KDV 1 beyannamesini düzenleyiniz.

Çözüm:
Bu dönemde kredi kartı satışlarından elde ettiği toplam hasılatın 38.640 TL’si önceki
dönem gerçekleşmiş satış tutarı, önceki dönem beyan edildiğinden bu dönem tekrar beyan
edilemez. Bu nedenle önceki dönemde tahakkuk etmiş ancak bu dönem tahsil edilen tutar bu
dönem tahsil edilen toplam tutardan düşülerek, KDV hariç satış tutarı bulunur ve
beyannamede 45 no’lu satıra yazılır.
76.400 – 38.640 = 37.760 TL (KDV dahil)
37.760/1,18 =32.000 TL’sidir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

YILI:
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

2014

AYLIK

ÜÇ AYLIK

OCA

ŞUB

MAR

x NİS

MAY

HAZ

TEM

AĞU

EY L

EKİ

KAS

ARA

X

V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktı r.)

MÜKELLEFİN

İL -İLÇE

1

Vergi Kimlik Numarası

2

E-Posta Adresi

4

Soy adı (Unv anı)

5

Adı

(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Y azılacaktır.)

3

Telef on No:
(Alan Kodu)

(Telefon)

ABC İNŞAAT MALZEMELERİ

M A T R A H VE V E R G İ

BİLDİRİMİ

(*)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ ORANLARINA

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

(1)

(Kr)

6

,

1

7

,

8

,

8

9

,

60.000 ,

10
12

0

18

#

10.800 ,

13

,

0
,

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI

MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT

TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ

KDV ORANI (%)

(Türk Lirası)

TEVKİFAT ORANI

HESAPLANAN KDV (1)

(2)

(Kr)

(Türk Lirası)

(Kr)

14

,

15

,

16

,

17

,

18

,

19

,

20

,

21

,

TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER

22

43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(3)

24

61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler

(4)

TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Türk Lirası)
(Kr)

26 Diğerleri

HESAPLANAN KDV
(Türk Lirası)

(Kr)

,

23

,

,

25

,

,

27

,

(Türk Lirası)

(Kr)

28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)

,

29 HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)

,

30 İLAVE EDİLECEK KDV

,

31 TOPLAM KDV (29 + 30)

,

TABLO-4 İNDİRİMLER

32 Önceki Dönemden Devreden KDV

,

33 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

,

34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

,

35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(5)

,

36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

(6)

,

37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

,

TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI

38 Tecil Edilecek KDV

(7)

,

39 Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)

,

40 İade Edilmesi Gereken KDV

,

(8)

41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)

,

TABLO-6 DİĞER BİLGİLER

42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel (9)

,

43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)

,

44 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)

(10)

45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri (11)

,

32.000 ,

00

www.gelirler.gov.tr

(*) Beyannam enin Doldurulm asına İlişkin Açıklam a ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu
Föy Vergi Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r

P AR AS I Z D I R

D.M.O. Bası m Müessesesi - 2006
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Uygulama Soruları
1)

Tam KDV kesintisi uygulanan teslim ve hizmetler var mıdır? Araştırınız.

2)

KDV 1 ve KDV 2 beyannameleri arasındaki en önemli fark nedir? Açıklayınız.

3)

Vergi sorumluları hangi KDV beyannamesini vermek zorundadırlar?

4)
KDV 2 beyannamesine yazılacak tutarda herhangi bir indirim söz konusu
olabilir mi?
5)
KDV 2 beyannamesini veren işletme, muhasebe kaydında vergiye ilişkin olarak
hangi hesaplara kayıt yapmak zorundadır?

397

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değişik sektörlerde ve kamuda yer alan işletmelere ilişkin, işi yapan ve yaptıran
açısından KDV 1 ve KDV 2 beyannamelerinin nasıl düzenleneceği konusu öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak, (Z) işletmesinin Mayıs ayında vereceği
KDV 1 beyannamesinde kredi kartı ile tahsil edilen bedel için yazacağı tutar ne kadardır?
Mayıs ayında kredi kartı ile yapılan toplam tahsilat:

38.200 TL(0,18 KDV dâhil)

Önceki dönemlerde tahakkuk edip bu dönemde kredi kartı
ile yapılan tahsilat

19.320 TL(0,18 KDV dâhil)

a)

13.000 TL

b)

14.000 TL

c)

15.000 TL

d)

16.000 TL

e)

17.000 TL

2) 400.000 TL’lik bir inşaat işi için KDV oranı %18’dir.İşi yapan işletmenin KDV 1
beyannamesinde Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde beyan edeceği tutar ne kadardır?
a)

57.600 TL

b)

46.800 TL

c)

35.490 TL

d)

27.885 TL

e)

25.335 TL

3) 2. Soruda işi yaptıran işletmenin KDV 2 beyannamesinde Kısmi Tevkifat
Uygulanan İşlemler bölümünde beyan edeceği tutar nedir?
a)

12.500 TL

b)

13.100 TL

c)

14.400 TL

d)

15.200 TL

e)

16.000 TL

399

4) Bir banka şubesi bahçe duvarı yapım işini malzemeler de müteahhide ait olmak
üzere 20.000 karşılığında ihale etmiştir. Müteahhidin faturasında malzeme ve işçilik tutarları
12.000 ve 8.000 TL¨ olarak ayrı ayrı gösterilmiştir. KDV oranı %18 olduğuna göre, kesintiye
tabi tutulacak KDV matrahı ne kadardır?
a)

3.600 TL

b)

2.160 TL

c)

1.800 TL

d)

1.440 TL

5) YZ Belediyesinin iktisadi işletmesinin (C) Ltd. Şti.' den aldığı bina temizliği
hizmeti, belediye iktisadi işletmesi tarafından hangi oranda KDV tevkifatına tabi tutulacaktır?
a)

1/3

b)

1/10

c)

2/10

d)

5/10

e)

7/10

6) (K) kamu kurumu otomasyon sisteminin oluşturulması amacıyla (Y) Yazılım ve
Otomasyon Şirketi ile anlaşmıştır. Bu hizmet için ortaya çıkan hesaplanan KDV ne oranda
kesintiye tabi tutulacaktır?
a)

7/10

b)

9/10

c)

5/10

d)

2/10

e)

0,90

7) (B) kamu kurumu, 50. kuruluş yıldönümünün kutlaması organizasyonunun
düzenlenmesi için (L) Organizasyon A.Ş. ile anlaşmıştır. Buna göre kamu kurumunun
yapacağı tevkifat oranı nedir?
a)

10/10

b)

9/10
400

c)

7/10

d)

5/10

e)

2/10

8) Bir hazır giyim işletmesinin pazarlayacağı gömleklerin kumaşını, kesimini,
dikimini ayrı ayrı firmalara fason olarak yaptırması halinde her bir iş, KDV tevkifat
uygulaması kapsamına girer.
a)

Doğrudur.

b)

Yanlıştır.

9) Milli Eğitim Bakanlığının 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, ilköğretim
okullarında okutulacak ve içeriğini kendisinin belirlediği ders kitaplarının baskı işi ihalesini
(C) Matbaacılık A.Ş. kazanmış ve bu işe ilişkin olarak 20.700.000 TL’lik sözleşme
imzalanmıştır. İşe ilişkin KDV oranı %18 dir. Bakanlığın yapacağı KDV tevkifatı ne kadar
olur?
a)

3.726.000 TL

b)

3.353.400 TL

c)

2.980.800 TL

d)

2.608.200 TL

e)

1.863.000 TL

10) Hurda ayrılacak olan bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra
yeniden kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde 5/10 oranında
tevkifat uygulanır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1) d , 2) a , 3) c , 4) b , 5) e , 6) c , 7) d , 8) a , 9) e , 10) b
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