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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
Devletin gelir kaynaklarından biri olan vergi işletmeler tarafından bir maliyet unsuru
olarak görülmektedir. İşletmelerin vergi yükünden kurtulma çabaları yani vergiye karşı farklı
biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu tepkilerin bir kısmı aktif tepki niteliği taşırken, bir kısmı ise
pasif tepki niteliği taşımaktadır. İşletmeler gerek yasal gerekse yasal olmayan yollarla vergi
yükünden kurtulmaya çalışmaktadırlar.
İşletmelerin yasal olarak vergi yükünü azaltma çabası olarak tanımlanan vergi
planlaması gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta giderek çok fazla tartışılan konuların
başında gelmektedir. Bu noktada ülkelerin vergi gelirlerini artırma ya da gelirlerinin azalmasını
önleyici düzenlemeleri de ülke mevzuatlarında yer almaya başlamıştır.
Türkiye’de de işletmelerin vergilendirilmesi ile ilgili çeşitli vergi kanunlarında çeşitli
hükümlere yer verilmiştir.
İşletmelerin vergilendirilmesi dersinde öncelikle işletme kavramı üzerinde durulduktan
sonra, işletmelerin vergiye karşı tepkileri ve vergi yükünden kurtulma çabaları ve bu çabalara
karşı ülkelerin gerek ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları düzenlemeler açıklanacaktır.
Kurum kazançlarının vergilendirilmesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümlerine göre açıklanacaktır. Bu kapsamda, kurum kazancının tespiti ve beyanı, örtülü
sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesi, transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazançlarının vergilendirilmesi ve kurumların tasfiye, devir, birleşme, bölünme
ve tür değiştirme süreçleri açıklanacaktır.
Son olarak Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Damga Vergisi hükümleri
işletmeler açısından değerlendirilecektir.
Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN
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1. İŞLETME KAVRAMI VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YER ALAN
İŞLETMELER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• İşletme Kavramı
•

Ticari İşletme ve Ticari İşletmenin Unsurları

• Şirket Türleri
• Adi Şirket
• Ticaret Şirketleri
• Şahıs Şirketleri
• Kollektif Şirket
• Adi Komandit Şirket
• Sermaye Şirketleri
• Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
• Limited Şirket
• Anonim Şirket
• Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İşletme nedir?
2- Ticari işletme ve esnaf işletmesi arasındaki farklar nelerdir?
3- Ticari işletmenin unsurları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İşletme kavramı

İşletme tanımını ve
kavramını öğrenmek.

Şirket türleri

Çeşitli şirket türlerini
öğrenmek.

Özel kanunlarla düzenlenen
şirketler

Özel kanunlarla düzenlenen
şirketleri öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar


Şirket



İşletme



Vergilendirme



Ticari İşletme
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Giriş
İktisadi anlamda, işletmeler, sermaye, emek ve girişimciyi bir organizasyon dahilinde
bir araya getirerek hem kar sağlamayı hedefleyen hem de insan ihtiyaçlarının karşılanmasını
amaçlayan kurumlardır. Çeşitli kanun hükümleri çerçevesinde kurulan işletmeler basit bir
şekilde kurulabileceği gibi karmaşık bir yapı da gösterebilmektedir.
İşletmelerin vergilendirilmesi açısından her bir işletmenin ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekmektedir.
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1.1. İşletme Kavramı
İşletme, iktisadi olarak, sermaye, emek ve müteşebbis üçlüsünün belirli bir
organizasyon içinde bir araya gelerek faaliyet göstermesidir. İşletmelerde üretim faktörleri
sistemli bir biçimde biraraya getirilerek insan ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.
İşletmeler basit bir şekilde oluşabileceği gibi, karmaşık bir yapı da gösterebilmektedir.
İşletmeyi tek kişi işletme (gerçek kişi) ve şirket olarak iki başlıkta incelemek
mümkündür. Ticari işletmelerin her biri iktisadi işletmedir. Ancak iktisadi olarak her işletme
ticari olmayabilmektedir. Ticari olmayan iktisadi işletmelere (esnaf işletmeleri) Türk Ticaret
Kanunu (TTK) hükümleri uygulanmamaktadır.
Varolan bir işletmenin ticari bir işletme sayılabilmesi için gerekli olan şartlar TTK ve
Ticaret Sicil tüzüğü’nde belirlenmiştir.

1.2. Ticari İşletme ve Ticari İşletmenin Unsurları
TTK’ya göre ticari işletme; esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir
sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (TTK
m.11/1)
Ticari işletmenin unsurları;
1- esnaf işletmesi sınırlarını aşmak,
2- gelir sağlamak,
3- devamlılık
4- bağımsızlık
olarak belirlenebilmektedir.
Gelir sağlamak; gelir sağlamayı amaçlamayan işletmeler ticari işletme olarak kabul
edilmezler.
Devamlılık; işletmenin faaliyetinin tesadüfi ve bir defaya özgü olmayıp sürekli
olmasıdır. Devamlılık kriteri işin niteliğine göre belirlenir.
Esnaf faaliyeti sınırlarını aşmak (TTK. M. 15) (1) ister gezici olsun ister bir dükkânda
veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla
bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak
kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır.
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Bağımsızlık; işletmenin hem işleten he de işletme yönünden anlam ifade etmektedir.
Eğer işleten kişi bir başka tacire bağlı ise yada işletme başka bir işletmeye bağlı durumda ise
iktisadi işletmeden söz edilemeyecektir.

1.3. Şirket Türleri
Şirket; bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kazanç elde etmek
amacıyla emek ve sermayelerinin birleştirilmesi suretiyle oluşmaktadır. Şirket tanımı esasta
sermayeye dayanmaktadır.
Sermaye ise; işletme sahibi ya da ortaklarının işletme faaliyetlerinin yerine
getirilebilmesi amacıyla işletmeye koydukları ve üzerinde hak sahibi oldukları değerlerdir.
İşletmeye sermaye konulmakla birlikte, işletme ortaktan bağımsız bir finansal kaynağı
olan varlık haline gelmektedir. Sermaye işletme ile işletme sahibi ya da ortağını ayıran en
önemli araç olup, işletme sahibi ya da işletme ortağı işletmeye koydukları sermaye nedeniyle
kar ya da başkaca menfaatler elde etmektedirler.
Türk hukuku’nda şirketler, esas olarak Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu dışında da özel kanunlarda
düzenlenmiş şirketler de bulunmaktadır.
Ticaret kanunu, önce ‘ticaret şirketleri’ başlığı altında bütün ticaret şirketleri için
geçerli olan genel hükümleri düzenlemiş, daha sonra kollektif şirket, komandit şirket, anonim
şirket, limited şirketler ile ilgili ayrıntılı hükümlere yer vermiştir.
Buna karşılık kooperatifler, ayrı bir kanunda Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Borçlar Kanunu’nda ise, ‘adi ortaklık’ hakkındaki hükümler yer almaktadır.
Mevzuata bakıldığında şirket türleri ve tabi oldukları kanunlar şu şekildedir;


Adi şirketler (Borçlar Kanunu)



Kollektif şirketler (TTK)



Komandit şirketler (TTK)



Anonim şirketler (TTK)



Limited şirketler (TTK)



Kooperatifler (Kooperatifler Kanunu)



Holdingler (TTK)



Umumi mağazalar (TTK)
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Donatma iştiraki (TTK)



Yapı ortaklığı (TTK)



Bankalar (5411 sayılı Bankacılık Kanunu)



Sigorta şirketleri (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu)



Yatırım ortaklıkları (2499 sayılı SPK)



İş ortaklıkları (VUK)

1.3.1. Adi Şirket
Adi şirketler Borçlar Kanunu’nun 620-645. Maddelerinde düzenlenmiştir. Adi şirket,
iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeleri
ile oluşturdukları şirketlerdir. Adi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Adi şirketlerde her
ortak, para, alacak ya da başka bir mal yada emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla
yükümlüdür.
Adi şirketin kuruluş ve işleyişinde sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir. Ortaklar, şirketin
hukuki yapısını, sözleşmenin kapsamını ve aralarındaki ilişkilerde geçerli olacak kuralları
serbest olarak belirleyebilirler. Adi şirket sözleşmeleri sözlü de yapılabilmektedir.

1.3.2. Ticaret Şirketleri
Ticaret şirketlerinde işlemler şirket tüzel kişiliği adına yapılmaktadır. Örneğin; şirkete
bir taşınmaz satın alındığında tapu kaydında mal sahibi olarak ticaret şirketinin unvanı yazılır.
Ticaret şirketlerinde ortaklar şirket tiplerinden herhangi birini seçmekte serbest olup, herhangi
bir şirket türü seçildiğinde o şirket türüne ilişkin şartlara uyma zorunluluğu bulunmaktadır.
Ticaret şirketlerinde sözleşmeler yazılı olarak yapılmakta ve imzalar noter tarafından
onaylanmaktadır. Ayrıca şirketin kuruluşunda şirket sözleşmesini yapmak yeterli olmayıp,
noter tarafından onaylanan sözleşmenin ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye ticaret sicil
gazetesinde ilan edilmesi şarttır.
Ticaret şirketleri; şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
Şahıs şirketleri; kollektif ve adi komandit şirketlerdir.
Sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket,
anonim şirket olarak ayrılmaktadır.
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1.3.3. Şahıs Şirketleri
1.3.3.1. Kollektif Şirket
Ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında
kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan
şirkettir. (TTK m. 211)
Kollektif şirket TTK. M. 211 vd. Maddelerde düzenlenmiş şahıs şirketidir. Kollektif
şirketler, en az iki ortakla gerçek kişiler arasında kurulurlar. Ortak sayısı bakımından herhangi
bir üst sınır öngörülmemiştir. Kollektif şirket kurulurken asgari bir sermaye şartı öngörülmemiş
olup, bunun yerine kollektif şirketin ‘bir ticari işletme işletmek maksadıyla’ kurulması zorunlu
tutulmuştur.
Kollektif şirketler faaliyetlerini, bir ticaret unvanı kurulurlar ve şirketin unvanı,
ortaklardan en az birinin adı ve soy adı ile kollektif şirket ibaresinden oluşur ve kuruluş
sözleşmesinde gösterilir. Kollektif şirketlerde ortaklar şirket borçlarından dolayı sınırsız
sorumluluk taşırlar.
Kollektif şirketlerde ortakların her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkına ve görevine
haizdir. Ancak, şirket sözleşmesiyle ya da ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri
ortaklardan birine ya da birkaçına ya da tümüne devredilebilir.
Vergi kanunları açısından kollektif şirketlerin gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayıp,
ortaklar gelir vergisi mükellefidir.

1.3.3.2. Adi Komandit Şirket
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer
ortak ya da ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket adi
komandit şirkettir. Adi komandit şirketler şirket olarak değil, ortakları gelir vergisi
mükellefidirler.
Komandit şirketlerde iki tür ortak bulunmaktadır. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara
komandite ortak, sorumluluğu sınırlı olan ortaklara ise komanditer ortak denir. Bu şirketler en
az iki ortakla kurulup, kuruculardan en az birisinin gerçek kişi olması gerekir. Komandite
ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ise komanditer ortak olabilir.

1.3.4. Sermaye Şirketleri
Şirket ortaklarının sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmış
olan ve tüzel kişiliğe haiz şirketlerdir. Şirketin temelini sermaye oluşturmaktadır. Türk ticaret
kanuna göre sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited
şirketler ve anonim şirketlerdir. Sermaye şirketleri kurumlar vergisine tabidirler.
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1.3.4.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir ya da birkaçı şirket alacaklılarına karşı
bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşunda, anonim şirketlerin
kuruluşu hükümleri uygulanmaktadır.

1.3.4.2. Limited Şirket
Limited şirket, bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı
altında kurulan, esas sermayesi belli ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan
şirkettir.
Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye
paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini
yerine getirmekle yükümlüdür.
Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için
kurulabilir.
En az bir ortakla kurulurlar ve ortakların sayısı 50’yi aşamaz. Şirket, tek ortağının
kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını
iktisap edemez. Çok ortaklı kurulan limited şirkette, ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu
doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürle yazıyla bildirilir.
Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar,
şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan
ettirirler, aksi halde, doğacak zararlardan sorumlu olurlar.
Limited şirket bir sermaye şirketi olduğu için şirket borçlarından dolayı ortaklarının
sorumluluğu yoktur. Sermaye, sermaye paylara bölümesine rağmen anonim şirkette olduğu
gibi, hisse senedi çıkarılması mümkün değildir.
Ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerli iken, bu ilkenin istisnası kamu
borçları açısından geçerlidir. Limited şirket ortakları, şirketten tamamen ya da kısmen tahsil
edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye hisseleri oranında
doğrudan sorumludurlar.
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan
şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu
tutulacaklardır. Ayrıca, kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay
sahiplerinin farklı kişiler olması halinde, bu kişiler de kamu alacağının ödenmesinden
müteselsilen sorumlu olurlar.
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1.3.4.3. Anonim Şirket
Anonim şirket, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı
yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketlerin pay sahipleri sadece taahhüt
ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumludurlar. Kanunen yasaklanmamış her türlü
ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen düzenlemeye
göre anonim şirketler tek ortaklı olarak da kurulabilmektedirler.Anonim şirketler de tüzel
kişiliğe sahiptirler. Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.
Anonim şirketleri çeşitli biçimlerde sınıflandırmak mümkündür. Anonim şirketler
‘halka açık’ ve ‘kapalı’ tip şirketler olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı tip anonim şirketler:
hisselerin sınırlı sayıdaki kişi veya grupların elinde olduğu, pay devri ve yeni ortak girişinin
izne bağlandığı, halka açık olmayan şirketlerdir.
Halka açık anonim şirketler: ortak sayısı iki yüz elliden fazla olan veya hisse senetleri
halka arz edilmiş olan anonim şirketlerdir. Halka açık şirketler, sermaye piyasası kanunu
hükümlerine tabidirler. Bu şirketler faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetiminde
yaparlar.

1.3.5. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler
1.3.5.1. Kooperatifler
Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketi olarak sayılan kooperatifler, 1969 yılında
çıkarılan kooperatif kanunu ile ayrı bir kanunla düzenlenmiştir.
Kooperatif, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini
ve özellikle meslek ya da geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgüçü ve parasal katkılarıyla karşılıklı
yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler
tarafından kurulan değişir ortaklı değişir sermayeli ortaklıklardır.
Kooperatifler en az 7 ortak ile ve imzalanacak ana sözleşmenin gümrük ve ticaret
bakanlığına verilmesi ile kurulurlar.
Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni haklarını kullanma
yeterliliğine sahip olmaları gerekir.
Vergisel açıdan Kooperatifler Kanunu’na ya da özel kanunlara göre kurulan
kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifler vergi mükellefidirler. Bu kapsamda
tüketim, üretim, kredi, satış, yapı vd. Kooperatifler kurumlar vergisi mükellefidirler.
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1.3.5.2. Bankalar
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, bankacılık alanında faaliyet gösterecek şirketlerin
kuruluş şartları, işleyişi, yönetimi ve tasfiyesi gibi konularda özel düzenlemeler içermektedir.
Bankalar, Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren birer anonim şirket şeklinde
kuruldukları halde, Bankacılık Kanunu gereğince diğer anonim şirketlerden farklı kurallara
tabidirler.

1.3.5.3. Sigorta şirketleri
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirket ve
kooperatiflerdir. Sigorta şirketlerinin kurulması bakanlık iznine bağlandığı gibi ödenmiş
sermaye, kurucuların nitelikleri, hisse senetlerinin türü vb. Konularda bazı ek şartlar da
getirilmiştir.
Tüzel kişiliği bulunmaktadır.

1.3.5.4. Yatırım ortaklıkları
2499 sayılı sermaye piyasası kanunu’nda düzenlenmiş şirketlerden biridir.
Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü
işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. (SPK m. 36)
Bu ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmaktadır.
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Uygulamalar

14

Uygulama Soruları

15

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletme kavramını, şahıs, sermaye şirketlerinin alt dallarını ve özel
kanunlarla kurulan şirketleri ilgili kanunları bağlamında öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir?
a) sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
b) adi komandit şirket
c) limited şirket
d) kooperatif
e) iktisadi kamu kuruluşu
2- Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi Borçlar kanununda düzenlenmiştir?
a) adi şirket
b) kollektif şirket
c) komandit şirket
d) limited şirket
e) anonim şirket
3- Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?
a) anonim şirket
b) limited şirket
c) kollektif şirket
d) sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
e) sigorta şirketi
4- Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından değildir?
a) esnaf işletmesi sınırlarını aşmak
b) gelir sağlamak
c) zarar etmemek
d) devamlılık
e) bağımsızlık.
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5- Aşağıdakilerden hangisi özel kanunlarla düzenlenen şirket türlerindendir?
a) Adi komandit şirket
b) Kollektif şirket
c) Anonim şirket
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
e) Sigorta şirketleri
6- Esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal
varlığı ile sorumlu bulunan şirketlere…………şirket denir.
7- Kooperatifleri açıklayınız.
8- bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan,
esas sermayesi belli ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirkete
………….. şirketi denir.
9-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler Kurumlar Vergisi mükellefi değildir.
(Doğru/Yanlış)
10-Kollektif şirket Gelir Vergisi Mükellefidir. (Doğru/Yanlış)
Cevap Anahtarı
1- b, 2- a, 3- c, 4- c, 5- e. 6- anonim şirket. 8- limited şirket. 9- Yanlış. 10- Yanlış.
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2. VERGİYE KARŞI TEPKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Vergi Psikolojisi ve Vergi Psikolojisinin Önemi

•

Vergiye Karşı Tutum ve Davranışı Belirleyen Faktörler

•

Ekonomik ve Mali Faktörler

•

Sosyal ve Kültürel Faktörler

•

Siyasal Kurumsal ve Yönetimsel Faktörler

•

Verginin Etkileri

•

İşletmeler ve Vergi Planlaması

•

Vergilerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri

•

Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri

•

Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Konusu Üzerindeki Etkileri

•

Vergilerin İşletmelerin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkileri

•

Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Süreci Üzerindeki Etkileri

•
Etkileri

Vergilerin İşletmelerin Sona Ermeleri ve Yeniden Yapılanmaları Üzerindeki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Mükelleflerin vergiye karşı tepkilerini açıklayınız.
2- Mükelleflerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen faktörler nelerdir?
3- Vergilerin işletmeler üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi psikolojisi

Vergi psikolojisinin önemini
kavramak

Vergiye karşı davranışları
belirleyen faktörler

Vergiye karşı davranışları
belirleyen ekonomik, mali,
siyasi faktörleri öğrenmek

Vergilerin işletmeler
üzerindeki etkileri

Vergilere karşı işletmelerin
davranış biçimlerini öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Vergi psikolojisi
 Vergiye karşı tepkiler
 Vergi uyumu
 Vergi uyumsuzluğu.
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Giriş
Devletin en önemli finansman ve gelir kaynaklarından olan vergiler mükellefler
tarafından da maliyet unsuru olarak görülmektedir. Çünkü vergiler yoluyla tüketim, yatırım ve
tasarruf kararları etkilenmektedir. Bu nedenle mükellefler gerek yasal yollarla gerekse yasal
olmayan yollarla vergiye karşı tepkiler göstermektedirler.
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2.1. Vergi Psikolojisi ve Vergi Psikolojisinin Önemi
Vergi mükellefleri için zorunlu bir ödeme olan vergiler, devlet açısından bir gelirdir.
Ancak, mükellefler için iktisadi güçlerinde azalmaya neden olan bir unsurdur. Mükelleflerin
vergiye katlanabilmeleri ve vergisel yükümlülüklerini zorlama olmaksızın yerine
getirebilmeleri çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler vergi oranları, vergi algısı, vergi yükü
dağılımının adil olup olmaması, temsilsiz vergileme, vergi afları vb. faktörlere bağlı olarak
değişiklik gösterebilmektedir.
Vergi yükünün dağılımında ortaya çıkan adaletsizlik
yükümlülüğünden kurtulma çabası içine girmesine yol açmaktadır.

mükelleflerin

vergi

Vergi mükelleflerinin vergilemede yapılan değişiklikler karşısında ortaya çıkan
davranışlarının bir kısmı aktif tepki niteliği özelliği gösterirken, bir kısmı ise pasif tepki olarak
niteliğidir.
Vergi oranlarındaki artışlar, mükellefler açısından pasif tepki olarak değerlendirilmekte
ve vergi oranları arttıkça mükelleflerin kullanılabilir
Gelirlerindeki azalmaya bağlı olarak tercihleri de değişebilmektedir. Vergilere karşı
tepkilerin ilk aşaması olan pasif tepki aşamasında aylaklığın tercih edilmesi, tüketimin
kısılması, üretimin azaltılması veya yatırımdan vazgeçilmesi gibi tepkiler de ortaya
çıkabilmektedir.
Vergi oranlarındaki yaşanan artışlar mükelleflerin tepkilerinin daha da artmasına yol
açarak aktif tepkiye de dönüşebilmektedir. Bu aşamada mükelleflerin vergiye karşı
gösterdikleri tepkiler kanuna da karşı olabilmekte ve vergi kanunlarına karşı girişilen bu
tepkiler ise kanuni açıdan da suç oluşturmaktadır. Vergi kaçakçılığı bu aşamada ortaya çıkan
tepkilere örnek olarak gösterilebilmektedir.
Vergi ile ilgili yükümlülüklerin vergi kanunlarına uygun bir şekilde ve doğru zamanda
yerine getirilmesi olarak tanımlanan vergi uyumunda vergi yükümlüleri vergiyi gönüllü öderler
ya da ödemedikleri zaman da vergileri cezalarıyla birlikte ödemektedirler.
Vergi uyumsuzluğu ise; vergi kanunlarının ihlali ve vergiden kaçınma davranışlarının
bileşimi olarak ifade edilebilmektedir.
Mali olaylarla ilgili yapılacak değerlendirmelerde olayın hukuki, ekonomik ve siyasal
yaklaşımların esas alınması yeterli olmayıp, olayın psikolojik açıdan da değerlendirmesi
gerekmektedir. Bu açıdan bireylerin iç ve dış etkenler karşısında gösterdiği tepkileri inceleyen
psikoloji bilimi, vergilemeye karşı bireylerin tepkilerinin psikolojik açıdan
değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.
Davranışsal kamu maliyesi, mali olayların insan davranışları üzerinde etkilerini
incelemekte iken; daha dar anlamda vergi psikolojisi; vergi psikolojisi, kişilerin ve grupların
vergi algısını, vergilemeye bakış açısını ve vergilemeye karşı oluşan tepkileri ifade etmek için
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kullanılabilmektedir. Bu kapsamda, vergi uyumu ve vergiye karşı mükellef tepkileri de vergi
psikolojisinin alanı içerisinde incelenmektedir.

2.2. Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları Etkileyen Faktörler
Vergileme dolayısıyla bireylerin elde ettiği gelirlerin bir kısmının devlete aktarılması
nedeniyle oluşan psikolojik baskının ve bireyden bireye ve toplumdan topluma farklılık
gösteren sosyo-kültürel faktörlerin vergi ahlakı ve aynı zamanda vergi psikolojisi üzerinde
etkili olup olmadığının da araştırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını önemli ölçüde
etkileyen ekonomik, mali, sosyal, kültürel, kurumsal, siyasal ve yönetimsel vb. Faktörler
bulunmaktadır. Verginin konusu ve bireylerin ödeme güçleri; mükelleflerin ‘vergi yükü’nü
hissetme dereceleri; vergi baskısı ve vergi tazyiki; mükellefin adalet ve eşitlik algılaması;
mükelleflerin verginin harcandığı yerler konusundaki algılama biçimi; kamu hizmetlerinden
yararlanma düzeyi; mali rant ya da mali sömürü vb. Faktörler vergi psikolojisi üzerinde etkili
olmakta ve sonuç olarak mükellefin vergi ödeme ya da vergi ödememe kararını etkilemektedir.

2.2.1. Ekonomik ve Mali Faktörler
Devletler kendi egemenlik sınırları içinde sahip oldukları hukuki ve fiili güçlerini
kullanarak vergi toplamaya yetkili olup, vergilendirme yetkisi olarak tanımlanan bu yetki
dahilinde vergi, resim, harç vb. Yükümlülükler koyma hakkına sahip olmaktadırlar. Devlet
tarafından konulan bu yükümlülükler vergi mükellefleri için bir yük oluşturmaktadır.
Mükelleflerin vergi yükünü algılaması vergiye karşı tutum ve davranışları etkilemektedir.
Çünkü vergi yükü, elde edilen gelir için bir maliyet unsuru olarak kabul edilmekte ve bu yükün
hissedilme derecesi ise vergiye karşı gösterilen tepkinin farklılaşmasına neden olmaktadır.
Vergiye karşı tutum ve davranışları belirleyen bir diğer faktör de vergi ödeme gücüdür.
Mükellefler tüketimlerini ya da tasarruflarını azaltarak vergilerini ödemekte, tüketim ve tasarruf
tercihlerini değiştirerek, vergi dolayısıyla uğrayacakları refah kayıplarını en aza indirmeye
çalışmaktadırlar.
Vergilemede yapılacak denetimler de vergiye karşı tutum ve davranışı etkilemektedir.
Çünkü vergi denetimi ile vergi kanunlarındaki yükümlü- lüklerini yerine getirmeyen
mükellefler tespit edilerek cezalandırılmakta ve bir yandan da kanunlara uygun davranmayan
mükelleflerin kanunlara uygun davranmaları sağlamaktadır. Ayrıca yapılacak vergi denetimi,
vergi kanunlarına uygun davranmayan ve bu yolla vergisini zamanında ödemeyen mükellefler
için de bir risk oluşturmaktadır.
Vergi yükünün hissedilme derecesi ödenen vergi ile doğru orantılı olup, mükellefin
vergi ödeme gücüne göre de ters orantılıdır. Gerçek vergi yükü olarak tanımlanabilen objektif
vergi yükü, oransal bir ifade olup, vergi tazyiki olarak da ifade edilen subjektif vergi yükü ise,
mükellefin vergi ödeme sonrası psikolojik baskıyı ifade etmekte ve bireyin gelirine, özel
durumlarına zevk ve tercihlerine göre değişmektedir.
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Vergi idaresinin etkin bir biçimde çalışmaması, mükelleflerin vergiye karşı tutum ve
davranışını etkileyen bir diğer faktördür. Etkin bir vergi idaresinin vergi ile ilgili ödevlerini
yerine getirmeyen mükellefleri vakit geçirmeksizin yakalayıp cezalandırması, diğer
mükelleflerle devleti barışık tutarak vergiye gönüllü uyumu olumlu yönde etkilemektedir.
Ancak vergi idaresinin etkin olmaması, vergi mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine
getirmemesine yol açmakta ve bu durum ise vergiye gönüllü 73 uyumu olumsuz yönde
etkilemektedir

2.2.2. Sosyal ve Kültürel Faktörler
Vergi mükelleflerinin vergi psikolojisini ve sonuç olarak da vergi ödeme kararı üzerinde
sosyal ve kültürel faktörler de etkili olmaktadır. Vergi ile ilgili algı üzerinde etkili olan bu
faktörlere örf ve adetler, sosyal sermaye, vergi bilinci, vergi ahlakı, kültür ve sosyal normlar
örnek olarak verilebilmektedir.

2.2.3. Kurumsal ve Yönetimsel Faktörler
Vergilemede mükelleflerin vergi gayretini artırmaya yönelik çabalar tarihsel süreç
içinde yasal düzenlemeler ve mükellefleri hukuki zorlama biçiminde sürekli olmuştur. Yapılan
düzenlemelerle mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışını olumlu yönde teşvik
etmek amacıyla hareket edilmiştir. Bu yönde yapılan düzenlemelere vergi afları ve vergi
kaçıranların ilan edilmesi örnek olarak verilebilmektedir
Mükelleflerin psikolojik tutum ve davranışlarını etkileyen adalet ve eşitlik algılaması
da vergi psikolojisi üzerinde etkili olmaktadır. Vergi adaleti çağdaş vergi sistemlerinin en
önemli amacını oluşturmaktadır. Vergi yükünün toplumca uygun ve kabul edilebilir bir biçimde
dağıtılması temel amaç olmakla birlikte, reel gelir bölüşümünün ölçülerine uygun bir biçimde
dağıtmak da adil vergi sistemi olarak tanımlanmaktadır. Aslında adalet ilkesi, vergi yükü
dağıtımı anlamında adalet değil, iktisadi anlamda eşitliğin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.
Vergi tekniği de mükellef psikolojisini etkileyen faktörlerden bir diğeridir. Vergi
tekniği, vergilendirme ile izlenen amaçların gerçekleştirilmesi için alınan hukuki, idari ve
organizasyonlara ilişkin tedbirlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Vergi tekniği, verginin isimlendirilmesi aşaması ile başlamakta ve bu süreç verginin
isimlendirilmesi birlikte mükelleflerin vergiye bakışını önemli ölçüde etkilemektedir. Çünkü
verilen isim vergiye karşı olan tepkilerde belirleyici olarak kabul edilmektedir. Örneğin;
olumsuz çağrışımlar yapan isim, mükellef tarafından gösterilecek tepkinin daha da artmasına
neden olacaktır.
Ayrıca, vergi tekniği ile ilgili olarak vergileme sürecinde yaşanan karmaşık süreç de
mükellefin vergiye karşı tutum ve davranışını etkileyecektir. Eğer mükellefler vergi ile ilgili
formları doldururken problem yaşarlarsa, bu karmaşıklık vergi uyumsuzluğu ile
sonuçlanabilmektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan karmaşıklığa bağlı vergi uyumsuzluğu
diğer suçlardan da farklılık göstermektedir. Çünkü mükellefler kuralları yanlış yorumlayarak
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istenmeyen hatalara neden olmaktadırlar. Bununla birlikte vergi kanunlarının karmaşıklığı
yorum farklılığına neden olmakta ve karmaşıklık ile uyum arasında negatif ilişkinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.

2.3. Verginin Etkileri
1- Hissetme aşaması (azami özgürlük derecesi)
Vergi yükleme- beyan etkileri
Vergiden kaçınma: maddi ikame, zamansal ikame, başka hukuki şekillerin seçimi,
vergiden madde itibariyle ve şahsen kaçınma, dönem sınırlamaları (amortismanlar)
2- Ödeme aşaması (azalan özgürlük aşaması)
Verginin ödenmesi-piyasa ve fiyat etkileri
Verginin devri: ileriye yansıma, geriye yansıma, çapraz yansıma (özel durum: verginin
amortismanı)
Verginin telafisi
3-Yerleşme safhası(minimum özgürlük derecesi)
Verginin yerleşmesi(dolaylı ve dolaysız) gelir etkileri
Teşvik edici ve frenleyici etkiler: verginin telafisi, ödeme etkileri
Tüketimin sınırlanması
Tasarrufun sınırlanması
Eksi tasarruf ve borçlanma
‘Bilgi edinme ve hissetme aşaması’ olarak adlandırılan aşamada bireyler ve işletmeler
vergi planlaması açısından çok geniş özgürlüğe sahiptirler. Bu aşamada vergi ile ilgili
değişiklikleri öğrendikleri anda davranışlarını değiştirerek vergiden kaçınmaya
çalışmaktadırlar.
Bu aşamanın vergi kaçakçılığı ile karıştırılmaması gerekmektedir. Çünkü vergi
kaçakçılığı yasal olmayan yollarla ödenecek vergi miktarının azaltılmasıdır.
Bu aşamada potansiyel vergi mükellefleri vergi kanununun vergi mükellefiyetini
bağladığı olayın meydana gelmesini engelleyerek vergiden kurtulurlar. Vergilemenin bireyler
ve işletmeler üzerindeki bu tip etkileri ‘beyan etkileri’ olarak ifade edilebilmektedir.
Vergiden kaçınmanın çok farklı biçimi olmasına rağmen, bu yolların hepsi ile kanunun
vergiyi bağladıkları olayın doğumu engellenmeye çalışılmaktadır.
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‘verginin ödenmesi aşaması’ olarak adlandırılan ikinci aşamada, aile ve işletmeler,
vergiyi doğuran olaya engel olamayarak mükellef, yani vergi borçlusu olmaları durumunda,
vergiden kurtulma çabası farklılaşmaktadır.
Bu aşamada vergi yükü başkalarına yansıtılmaya çalışılarak vergiye karşı tepkiler ortaya
çıkmaktadır. Ancak, bu durumda mükellefin vergiden kaçınma davranışında özgürlük derecesi
giderek azalmıştır.
Bu aşamada mükellef vergiden kaçınma yerine, vergilemenin sonuçlarını ortadan
kaldırmak amacıyla piyasadaki davranışlarını ayarlama yoluna gitmekte ve vergi yükünü fiyat
mekanizması aracılığı ile üçüncü kişilere aktarmaya ‘yansıtmaya’ çalışmaktadır.
Vergilemenin mükellefin davranışları üzerindeki bu tip etkilere ‘piyasa ve fiyat etkileri’ denir.
‘Verginin yerleşmesi aşaması’ olarak adlandırılan üçüncü aşamada ise mükellefin
özgürlüğü yani vergiden kurtulma çabası içinde hareket alanı oldukça sınırlanmıştır.
Bu aşamada bireyler ve işletmeler, vergiyi yansıtma imkanlarının da kalmaması
durumunda, verginin üzerlerine yerleşmesine karşı daha da çok çalışarak tepki gösterip aktif
olarak uyum sağlayabilecekleri gibi;
Tüketimlerini, tasarruflarını kısıtlayarak, tasarruflarını eriterek ve borçlanarak vergiye
pasif olarak da uyum sağlayabilirler. Vergilemenin mükellef davranışları üzerindeki bu tip
etkilerine ise ‘gelir etkileri’ denilmektedir.

2.4. İşletmeler ve Vergi Planlaması
İşletmeler stratejik kararlar alırken vergilerin etkilerini de dikkate almak zorundadırlar.
Çünkü işletmeler açısından vergi bir maliyet unsuru olarak görülmekte ve bu yükten kurtulma
çabası önemli hale gelmektedir. Bu anlamda, bir plan çerçevesinde, işletmeler vergi
mevzuatının sunduğu çeşitli vergi avantajlarından da yararlanmak suretiyle vergi yüklerini
minimize etmeye çalışmaktadırlar.
İşletmeler açısından vergi planlaması, işletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve uyum
sağlama süreçlerinin, vergi mevzuatının sınırları içerisinde yönetilmesi yoluyla, vergi yükünün
en aza indirilmesi amacına yönelik olarak uygulanan bir vergi tasarrufu sağlama yöntemi olarak
tanımlanabilmektedir. Bu durumda yapılan işlem tamamen yasal sınırlar içinde
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca vergi planlaması genel olarak; işletmelerin yapılarının ve örgütlenmesinin,iş
yapma şekil ve süreçlerinin, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenmiş bulunan
indirim, istisna ve muafiyetlerin, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının vergisel
avantajlar sağlayarak ve vergi yükünü azaltacak bir biçimde yasal düzenlemeler ile uyumlu
olarak yapılan yapılan sistemli bir çalışma olarak da tanımlanabilmektedir. İyi uygulandığı
durumda, vergi planlaması işletmenin karlılığını artırıcı etki ve vergi yükünü azaltıcı etki
yaratabilmektedir.
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Vergi planlaması sürecinde, işletmeler vergi kanunlarını vergi yüklerini azaltacak,
mümkünse tamamen ortadan kaldırmalarını sağlayacak yönde araştırmaktadırlar.
Vergi planlaması çalışması ile işletmeler uluslararası ve ulusal mevzuatta bulunan bir
takım vergisel avantajlardan yararlanılarak ve tamamen yasal sınırlar içinde maksimum vergi
tasarrufu yapılması ve işletmeye uygun olacak ve faydalı çözümler amaçlanmaktadır.
Vergi planlaması, geniş anlamda, bilgi edinme ve hissetme aşamasının yanısıra verginin
ödenmesi ve yerleşmesi aşamalarında da uygulanabildiği halde; dar anlamda vergi
planlamasından, sadece ilk aşamada, vergiden kaçınmanın anlaşılması gerekir.

2.5. Vergilerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri
Vergilerin işletmeler üzerinde çok yönlü etkileri bulunmaktadır. Vergi planlamasının
başarıya ulaşması için vergilerin etkilerinin iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir.

2.5.1. Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Hukuki Şekil Seçimi
Üzerindeki Etkileri
Vergiler işletmelerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde önemli etkilere sahiptir.
İşletmeler kuruluş yerlerini belirlerken, pazara ve hammadde, su ve enerji kaynaklarına
yakınlık, iklim koşulları, uygun nitelik ve miktarda iş gücü sağlama imkanı, altyapı durumu,
ulaşım ve taşıma kolaylıkları, dışsal ekonomiler, kamusal düzenlemeleri vb. Faktörleri göz
önüne alırlar. Bu kapsamda kamusal düzenlemeler işletmeleri önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu düzenlemelerin bir kısmı özendirici düzenlemeler olabileceği gibi sınırlandırıcı
düzenlemelerde olabilmektedir.
İşletmeler verilen çeşitli vergi teşvikleri (indirimli kurumlar vergisi) ile seçimlerini
belirlerken, bazen de yapılan çeşitli kısıtlamalar seçimlerinde değişiklik yaratabilmektedir.
Ayrıca işletmelerin hukuki şekil seçimlerinde de vergilerin etkisi bulunmaktadır. Bu
kapsamda, işletme ortak ve sahiplerinin sorumluluğu, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin
düzeyi, yasal zorunluluklar, sermaye bulma ve hisse devri kolaylıkları, yönetim ve denetim
gücü, işletmenin devamlılığını sağlama ve kurumsallaşma isteği, vergisel yükler ve avantajlar
bu seçimi etkilemektedir.
Şirketler açısından bakıldığında çok çeşitli şirket şekilleri bulunmaktadır. Her bir
şirketin vergisel yükümlülüğü de farklılık göstermektedir.
Örneğin; adi şirket kurulmak istendiğinde kuruluş aşamasında vergi ödenmemektedir.
Ancak sermaye şirketlerinde belli miktarda vergi ödemesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca,
şirketlerin vergi yükümlülükleri de farklılık göstermektedir. Kollektif şirket ortakları gelir
vergisi öderken, şirketin gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.
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Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefi olup, şirket kazancı ortaklara dağıtılırsa
ortaklar ayrıca gelir vergisi ödemektedir.

2.5.2. Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Konusu Üzerindeki Etkileri
İşletmelerin faaliyet konularının belirlenmesinde de vergiler önemli bir faktördür. Bazı
faaliyetler ekonomik ve sosyal amaçlarla teşvik edilebilmektedir. Türk vergi sisteminde de
ekonomik ve sosyal amaçlı teşvik hükümleri bulunmaktadır.

2.5.3. Vergilerin İşletmelerin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkileri
Vergiler işletmelerin muhasebe sistemlerinin oluşturulmasında da etkili olmaktadır.
İşletmelerin ticaret hukuku ilke ve kuralları dikkate alınarak hazırlanan bilançosu ticari bilanço
olarak adlandırılırken, vergi hukuku kurallarına göre hazırlanan bilanço mali bilanço olarak
adlandırılmaktadır.
Ticari bilançolar işletmelerin gerçek ekonomik durumlarını göstermekte ve işletmelerin
doğru kararlar alabilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca vergi bilançosunun işletmenin gerçek
durumunu gizlemesine izin vermemesi gerekir. İşletmelerin kuruluş biçimleri muhasebe
sistemlerini de etkilemektedir. Bilanço esasına göre defter mükellefler olduğu gibi, işletme
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de bulunmaktadır. Mükelleflerin bilanço esasını
seçmeleri durumunda yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutmaları zorunlu iken,
işletme hesabı esasını seçmeleri durumunda işletme hesabı defteri tutmak zorundadırlar.

2.5.4. Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Süreci Üzerindeki Etkileri
Vergiler işletmelerin faaliyet süreci içinde, yatırım ve finansman kararları ile üretim ve
pazarlama politikaları üzerinde de etkili olmaktadır. Yatırım yapılırken, yeni vergi konulması
ya da vergi oranlarındaki artışlar söz konusu yatırımları olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Çünkü işletmeler kanunları dikkate alarak vergi planlaması yapmakta ve durumda ortaya çıkan
değişiklik işletmelerin kararları üzerinde etkili olabilmektedir.
İşletmelerin yatırım kararları üzerinde etkili olan vergi ile ilgili hüküm kurumların
bazıları şunlardır;
+ vergi konularının kapsamı,
+ vergi oranları,
+ muaflık, istisna ve indirimler,
+ giderlerle ilgili hükümler,
+ amortisman usulleri ve oranları,
+ zararların karlara mahsubu,
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+ serbest bölgelerle ilgili düzenlemeler,
+ yenileme fonu,
+ yatırım indirimi.

2.5.5. Vergilerin İşletmelerin Sona Ermeleri ve Yeniden Yapılanmaları
Üzerindeki Etkileri
Vergiler işletmelerin sona ermeleri ve yeniden yapılanmaları üzerinde de etkilidirler.
İşletmelerin tasfiye, birleşme, devir, şekil değiştirme, bölünme ve hisse değişimi gibi statü
değiştirme halleri bulunmaktadır. Bu statü değişiklikleri işletmelerin vergi planlamalarını da
önemli ölçü de etkilemektedir. Bazı durumlarda vergi istisnaları ortaya çıkabilirken, bazı
durumlar da ise yeni oluşan şirketlere daha fazla sorumluluk yüklenebilmektedir.
İşletmeler sermayelerini daha verimli kullanabilmek amacıyla bu değişikleri
değerlendirme yoluna gidebilmektedir.
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Uygulamalar

33

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergiye karşı mükelleflerin ve işletmelerin uyum süreci ile tepkilerinin
çeşitleri ve bunları belirleyen faktörleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- İşletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin, vergi
mevzuatının çizdiği sınırlar içinde yönetilmesi yoluyla, vergi yükünün en aza indirilmesi
amacına yönelik vergi tasarruf sağlama yöntemine ne denir?
a) vergi kaçırma,
b) vergi planlaması,
c) vergi sistematiği,
d) vergi telafisi,
e) vergi cenneti.
2- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yatırım kararları üzerinde etkili olan vergi ile
ilgili kurumlardan değildir?
a) vergi oranı,
b) verginin konusu,
c) amortisman usulleri,
d) vergi kanunlarındaki giderler ile ilgili hükümler,
e) vergilemenin tarihi.
3- Mükellefler yeni bir vergi ile karşılaştığında ya da vergi oran, indirim, istisna ve
muafiyetlerde kendi aleyhine değişiklik olduğunda, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine
engel olarak vergiden kaçınmaya çalışmaları vergilemenin hangi aşamasıdır?
a) yerleşme
b) ödeme
c) hissetme
d) yansıtma
e) uyum sağlama
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4-Aşağıdakilerden hangisi vergiye karşı tutum ve davranışları etkileyen faktörlerden
değildir?
a) ekonomik faktörler
b) sosyal faktörler
c) kültürel faktörler
d) kurumsal faktörler
e) tarihsel faktörler
5- Vergi mükelleflerinin verginin doğumuna engel olamayarak vergi borçlusu olmaları
halinde, piyasadaki davranışlarını ayarlamak suretiyle vergi yükünü 3.kişilere aktarmaya
çalışmalarına ne denir?
a) vergi kaçırma,
b) vergi planlaması,
c) vergi yansıması
d) vergi telafisi,
e) vergi cenneti.
6- Vergi planlamasını etkileyen faktörleri açıklayınız.
7- Vergilerin işletme faaliyetleri üzerine etkilerini açıklayınız.
8- Vergi oranlarındaki değişiklikler mükellef davranışlarını etkilemez .(Doğru/Yanlış)
9- Vergi planlaması mükelleflerin kanun dışı yollarla ödeyecekleri vergi miktarlarını
azaltmalarıdır. (Doğru/Yanlış)
10- Hissetme aşamasında mükellefler çok zor bir biçimde vergiden kurtulabilirler.
(Doğru/Yanlış)
Cevap Anahtarı
1- b, 2- e, 3-d, 4- e, 5- c. 8-Doğru, 9- Yanlış, 10-Yanlış.
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3. ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Uluslararası Vergi Planlaması Yöntemleri

•

Borç Dağılımı (Örtülü Sermaye)

•

Transfer Fiyatlandırması

•

Yeniden Yapılandırma

•

Vergi Cennetleri

•

Suni Ortaklar veya Şirketler

•

Birden Fazla Gelir Türüne Girme Olasılığı Olan Finansal Enstrümanlar

•

Uluslararası Vergi Planlamasının Kötüye Kullanımı: Agresif Vergi Planlaması

•

Ülkelerin Agresif Vergi Planlamalarına Yönelik Mücadele Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Vergi planlaması nedir?
2-Uluslararası vergi planlaması nedir?
3- Uluslararası vergi planlaması yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası vergi
planlaması

Uluslararası vergi
planlamasını öğrenmek

Uluslararası vergi
planlaması yöntemleri

Uluslararası alanda
kullanılan vergi planlaması
yöntemlerini işletmeler ve
vergi idareleri bakımından
değerlendirmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Uluslararası vergi planlaması
 Agresif vergi planlaması
 Vergi güvenlik önlemleri
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Giriş
Vergi planlaması, vergi mevzuatının çizdiği yasal sınırlar içinde, vergi yükünün en aza
indirilmesidir. Vergi tasarrufu sağlama yöntemi olarak da ifade edilebilmektedir.
Bu anlamda vergi kaçakçılığı yasaya aykırı olarak, vergiden kaçınma ise yasaya uygun
olarak vergi yükünü azaltma çabalarıdır.
Ancak uluslararası anlamda vergi planlaması konusunda ülkelerin bakış açıları farklılık
göstermektedir. Ülkeler her iki çabayı da engellemeye yönelik tedbirler alabilmektedirler.
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3.1. Uluslararası Vergi Planlaması Yöntemleri
İşletmeler açısından bakıldığında amaçlarının kar maksimizasyonu olduğu
bilinmektedir. Bu anlamda işletmeler karlarını en yüksek seviyeye çıkarmak için ödedikleri
vergileri en düşük seviyeye indirmeye çalışmaktadırlar.
Bu amaca ulaşmak için de birtakım yöntemler uygulamaktadırlar.
Uluslararası anlamda konuya bakıldığında şirketler çeşitli yöntemler kullanarak bu
amaca ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Bu yöntemler;
-

Borç dağılımı

-

Transfer fiyatlandırması

-

Yeniden yapılandırma

-

Anlaşma alışverişi

-

Vergi cennetleri

-

Kıyı bankacılığı

-

Tercihli vergi sistemleri

-

Yapay şirketler ya da ortaklar

-

Birden fazla gelir türüne girme olasılığı olan finansal enstürümanlar

3.1.1. Borç Dağılımı (Örtülü Sermaye)
Karı yüksek vergi uygulanan bir ülkeden düşük vergi uygulanan ülkedeki bir diğer
ülkeye aktarmak suretiyle vergi yükünün azaltılmaya çalışılmasıdır. Bu yükü azaltmak için,
yüksek vergi uygulanan ülkedeki grup şirketinden daha çok, düşük vergi uygulanan
ülkedekinden ise daha az borçlanmaktır.
Uluslararası anlamda borç dağılımı düzenlenmek suretiyle vergi yükünün en az düzeyde
oluşması sağlanmaktadır. Ancak bu uygulamalar ülke mevzuatlarında engellenmeye
çalışılmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. Maddesinde düzenlenen örtülü sermaye kurumu
Türk vergi mevzuatında yapılan düzenlemelerdendir.
12. Maddenin 1. Fıkrası’nda örtülü sermaye şu şekilde tanımlanmıştır.
‘(1) kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya
dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye
sayılır.’
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Aynı maddenin 7. Fıkrasında ise şu şekilde belirleme yapılmıştır.
‘(7) örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç
veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.
Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak
düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler
nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye
kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.’
Örtülü sermaye müessesesine bakıldığında 12. Madde düzenlemelerinde belirtilen
şartları sağlaması halinde faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin kurumlar vergisi matrahından
KVK’nın 11. maddesi uyarınca indirimi mümkün değildir.
Ancak maddeye bakıldığında özsermayenin 3 katına kadar yapılan borçlanmalar bir
vergi planlaması yöntemi olarak kullanılırken, aşan borçlanmalar örtülü sermaye kabul
edilmektedir.
Paralel düzenlemeleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/3 ve 4 fıkralarında da görmek
mümkündür.

3.1.2. Transfer Fiyatlandırması
Transfer fiyatlandırması, ilişkili firmalar arasındaki transferlerde uygulanan fiyattır.
Ayrıca transfer fiyatlandırması normal piyasa fiyatı olarak da tanımlanabilmektedir. Transfer
fiyatlandırması yoluyla karlar yüksek vergi uygulayan bir ülkeden düşük vergi uygulanan bir
ülkeye aktarmanın aracı olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, yüksek vergi uygulanan
ülkelerdeki grup şirketleri ve ortaklar tarafından satılan mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesi
ve bu şirketlere yapılan satış fiyatlarının yükseltilmesi suretiyle gelir aktarımı
gerçekleştirilmektedir.
Burada transfer fiyatı ile transfer fiyatlandırması manipülasyonlarının birbirinden
ayrılması gerekmektedir. Transfer fiyatı, normal, yasal ve aslında gerekli olan bir işlem olarak
kabul edilmektedir. Transfer fiyatlandırması manipülasyonları hükümet düzenlemelerinden ve
kurallarından kaçınmak amacıyla yapılabilmektedir. Örneğin; transfer fiyatlarının altında ya da
üstünde faturalaşmak manipüslasyon olarak değerlendirilmektedir.
Uluslararası şirketler tarafından transfer fiyatlandırması vergi planlaması aracı olarak
ödenecek ya da ödenmesi gereken vergi miktarını düşürmek amacıyla kullanılması, hükümet
ve şirketler arasında egemenlik anlayışının çatışması olarak da kabul edilmektedir.
Şirketlerin karlarını artırma amacının yanısıra devletlerin de kamu finansmanını
gerçekleştirmek için vergi oran ve tarifelerini belirleme ve uygulama isteği şirketler ve
devletlerin çatışmasına neden olmaktadır.
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Transfer fiyatının normal piyasa fiyatı olduğu durumlarda vergisel olarak bir problem
ortaya çıkmamaktadır. Ancak fiyatın vergi yükünü azaltacak şekilde belirlenmesi durumunda
transfer fiyatı olması gereken fiyattan farklılaşacak ve vergi yükünü azaltmanın bir aracı olarak
kullanılmış olacaktır.
Bu durumda ülke mevzuatlarında bu manipülasyonları önlemeye yönelik düzenlemeler
bulunmaktadır.
Türk vergi mevzuatında da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinde yer alan
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi olarak düzenlenmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinde transfer fiyatlandırması
(1) kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri
bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen
veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım,
imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi,
ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım
ya da satımı olarak değerlendirilir.
İşletmeler tarafından yapılan alım-satım işlemlerinde uygulanan fiyatın Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde kazanç transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış kabul edilecektir. Transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması
KVK’nın 11. Maddesi uyarınca mümkün değildir.
Bu konuda paralel düzenleme GVK’nın 41/5 maddesi ve 58. Maddesinde de yer
almaktadır.

3.1.3. Yeniden Yapılandırma
Şirketler üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerde üretim tesisleri kurmaları
yoluyla üretim maliyetlerini azaltacaklardır.
Bu yolla firmalar yüksek vergi oranlarının uygulandığı ülkedeki şirket ile maliyet artı
yöntemi yoluyla belirleyeceği bir kar ile sözleşme imzalayarak, ürünün satışının düşük vergi
oranlarının uygulandığı bir ülkeden gerçekleştirme yoluna gidebilecektir.

3.1.4. Vergi Cennetleri
Vergi cennetleri vergilemenin olmadığı alanlar olarak bilinmektedir. Gelir unsurlarının
tamamı ya da bir kısmı hiç vergilendirilmemektedir. Ya da düşük oranda vergilendirildiği
ülkelerdir.
Kendi ülkesindeki faaliyetlerden elde edilen karlara vergi uygulamayan ya da düşük
düzeyde vergi uygulayan küçük ülkelerdir.
Vergi cennetlerini de iki grupta sınıflandırmak mümkündür.
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Üretici vergi cennetleri olarak kabul edilen ülkeler, üretim faaliyetlerinden elde edilen
gelirlere çok düşük oranda vergi uygulamaktadır.
Geleneksel vergi cennetleri olarak kabul edilen ülkeler ise, vergiden kaçınma ve/veya
vergi kaçırma amacı olan birey ve kurumlara belirli bir bedel karşılığında hizmet sunmaktadır.
Vergi cenneti olan ülkeler genellikle küçük nüfusa sahip ve yüz ölçümü küçük olan ada
ülkelerinden oluşmaktadır.
Literatüre bakıldığında ‘kıyı bankacılığı’ ve ‘tercihli vergi rejimleri’ gibi isimlerle de
kullanılmaktadır.
Vergi cennetleri yoluyla vergiden kaçınmanın önlenebilmesi için bazı çalışmalar
bulunmaktadır. Türk vergi mevzuatında KVK’nın 30/7 ve KVK’nın 13/2 maddelerinde
düzenlemeler bulunmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30/7 maddesinde yer alan düzenleme:
‘(7) kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı
vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve
bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen
ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu
nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil)
Nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu
ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup
olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır.’
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/2 maddesinde yeralan düzenleme:
‘…kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı
vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve
bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen
ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış
sayılır
Aynı zamanda KVK’nın 7. Maddesinde ‘kontrol edilen yabancı kurum kazancı’
düzenlemesi bulunmaktadır. Bu yapı ile de söz konusu ülkelere gelir aktarımının önüne
geçilmeye çalışılmaktadır.
Yine GVK’nın 75/2/2 maddesinde de paralel bir yasal düzenleme bulunmaktadır.

3.1.5. Suni Ortaklar veya Şirketler
Mükellefler vergisel avantajlardan yararlanmak amacıyla gerçekte faaliyet göstermeyen
şirketler kurmak yoluyla vergiden kaçınmaya çalışabilmektedirler.
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Bazen vergi cennetlerinde sözkonusu şirketleri kurmak suretiyle gelir aktarımı yaparak
vergiden kaçınabilmektedirler.

3.1.6. Birden Fazla Gelir Türüne Girme Olasılığı Olan Finansal
Enstrümanlar
Birden fazla gelir türüne girme olasılığı bulunan finansal enstrümanlar, birden fazla
gelir türüne girme olasılığı bulunan gelirler şeklinde ortaya çıkan uyumsuzluk
düzenlemeleridir. Örneğin, şirket kârına katılma payı hakkı sağlayan bir tahvilden elde edilen
gelirlerin tahvilin ihraç edildiği ülkelere faiz gideri şeklinde matrahtan indirilip, gelirin elde
edildiği ülkede de iştirak kazancı olarak vergiden istisna edilmesi gibi matrah aşındırma
yöntemleri şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Bu tür finansal düzenlemeler sonucunda birden fazla ülkede matrahtan indirim
yapılmasının oluşturduğu vergisel sorunlar OECD nezdinde de tartışılan bir konu olmuştur. Bu
doğrultuda da söz konusu düzenlemelerin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler
ortaya konulmuştur. Yapılan önerilerin iç hukukta uygulanması durumunda bu düzenlemelerin
sonlanacağı ve bu yollarla bir giderin farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketler tarafından ayrı
ayrı indirime konu edilmelerinin mümkün olmayacağı da ifade edilmiştir
Bu tür finansal uygulamalar ile mükellefler vergi yükünü azaltma isteğindedirler. Bunu
da çifte indirim tasarımları, vergide indirim ve vergilendirme dışı bırakma tasarımları ve yurt
dışında ödenmiş vergilerin mahsubu oluşturan tasarımlarla gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar
(OECD, 2014:31).
Bu tür finansal enstrümanların ve oluşumlarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için
birtakım tavsiye hükümleri geliştirilmiştir. Söz konusu bu tavsiyeler:
Birden fazla gelir türüne girme olasılığı bulunan finansal enstrümanlar ve oluşumların
(her iki ülkede tam mükellefiyet gibi) vergi anlaşmalarını etkisiz kılarak fayda sağlanması
amacıyla kullanılmasını engellemek için OECD model vergi anlaşmasında gerekli değişiklikler
yapılmalı,
Ödemeyi yapan mükellefin vergi matrahından indirdiği ödemelerin alıcının bulunduğu
ülkede istisna edilmesini önlemek veya bu ülkede gelir olarak dikkate alınmasını sağlamak
üzere yerel düzeyde kanun hükümleri oluşturulmalı,
Satıcı tarafından gelir sayılmayan ödemelerin alıcı tarafından vergi matrahından
indirilmesini önleyen yerel kanun hükümleri oluşturulmalı,
Başka bir vergi bölgesinde vergi matrahından indirilebilir olan ödemenin tekrar vergi
matrahından indirilmesini önleyen kanun hükümleri yerel düzeyde oluşturulmalı,
Gerektiği yerde, birden fazla ülkenin tek işlem ya da yapı için kurallara başvurulması
durumunda çözüm ya da işbirliği için yol gösterilmelidir.
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3.2. Uluslararası Vergi Planlamasının Kötüye Kullanımı: Agresif
Vergi Planlaması
Kamu harcamalarının finansmanında kullanılan verginin yasal ya da yasal olmayan
yollarla daha az ödenmesi veya hiç ödenmemesi anlamlarını ifade eden vergiden kaçınma ve
vergi kaçırma kavramlarının yanında son yıllarda bir başka kavram olan agresif vergi
planlaması kavramı ortaya çıkmıştır.

3.2.1. Agresif Vergi Planlaması
Agresif vergi planlaması, sahte ya da yapay operasyonlar veya yapılar ile ülkelerin vergi
sistemlerinin birbirleriyle olan uyumsuzluğundan faydalanılarak vergi kanunlarının ihlal
edilmesi ve vergi kayıplarının artırılması olarak tanımlanmaktadır
Agresif vergi planlaması, vergi sistemi ya da vergi sistemleri arasındaki
uyumsuzluklardan yararlanmayı ifade ettiğinden, etkileri itibariyle birden fazla ülkenin vergi
tabanına zarar veren küresel bir sorun olarak addedilmektedir. İşletmeler tarafından uygulanan
uluslararası vergi planlaması, son yıllarda OECD ve Avrupa Birliği gibi organizasyon yapısı
çalışmalarında bir hayli yer almakta ve bu çalışmalarda agresif vergi planlaması olarak ifade
edilmektedir.
Bazı gelir idarelerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, agresif vergi
planlamasının şu özellikleri taşıdığı ifade edilmektedir. Agresif vergi planlaması kapsamında
yapılan bir işlem ekonomik öze sahip değildir. Bu tür işlemlerde bir karmaşıklık söz konusu
olup, mükellefler vergi ile ilgisi olmayan taraflarla muvazaalı işlemler yapabilmektedir. Türev,
melez ve yapay araçlar gibi yeni ve karmaşık finansal araçlar kullanılabilmektedir. Bağlı şirket
ya da iştirakleri ve gayri maddi varlıkları bulunduran şirketlerin vergi cennetlerini kullanması
söz konusudur. Bu tür özelliklere sahip olan işlem ve uygulamalar vergi planlamasının kötüye
kullanım şekli olan agresif vergi planlamasına birer karine oluşturmaktadır
Önlenmesi gereken bir vergi planlaması şekli olarak agresif vergi planlaması tanımı
OECD tarafından üretilmiş olup, bu kavramın ne olduğuna ilişkin sorunsalın çözümünün yine
OECD çalışmalarında yer bulduğu görülmektedir. Yine OECD nezdinde agresif vergi
planlaması olarak ifade edilen faaliyetlerin engellenmesi için birtakım girişimleri söz
konusudur.
Matrah aşındırma ve kâr aktarımına (base erosion and profit shifting) (BEPS) neden
olmakta, bu durum hükümetleri ekonomik aktivitelerin ve vergilendirmenin tarafsız, adil ve
güvenli olmasına ilişkin önlemler almaya sevketmektedir.
2012 yılında g-20 ülkelerinin talebi neticesinde OECD tarafından matrah aşındırma ve
kâr aktarımı (BEPS) ile ilgili eylem planlarına ilişkin hazırlıklar başlamış ve OECD’nin
koordinasyonu ile BEPS’e ilişkin 15 eylem planı temmuz 2013’te görüşmeye açılmıştır.
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Raporda, ülkelerin giderek artan oranda olmak üzere önemli ölçüde kurumlar vergisi
kaybına maruz kaldıkları yönünde gittikçe güçlenen bir algının olduğu belirtilmiş ve söz konusu
kaybın nedeni olarak da, uluslararası vergisel düzenlemeler kapsamında vergi yükünün görece
daha düşük ülkelere aktarılması olarak ifade edilmiştir. Bu tür vergilendirme uygulamaları
gelirin vergi mükellefinin yerleşik olduğu ülkede ve kaynak ülkede vergilendirilmemesi ile
sonuçlanabilmektedir.
Toplam 15 eylem planının yer aldığı planın, uyum, özün önceliği ve şeffaflık olmak
üzere üç ana ilkesi bulunmaktadır. Bu üç ilke doğrultusunda matrah aşındırma ve kârın
aktarılması fırsatlarının azaltılması ve etkisiz hale getirilmesi için eylemler oluşturulmuştur.
- uluslararası ticari faaliyetlerin etkilerini göz önünde bulunduran, etkin ve tutarlı ulusal
mevzuatın oluşturulması,
- mal ve hammadde ticaretine yönelik uluslararası standartların ve mevzuatın
geliştirilmesi,
- şeffaflığın ve açıklığın sağlanması söz konusu bu 15 eylem planının üç önemli ayağını
oluşturmaktadır.

3.2.2. Ülkelerin Agresif Vergi Planlamalarına Yönelik Mücadele
Yöntemleri
Agresif vergi planlaması, faaliyetlerde esas olarak biçimselliği ön planda tutan yani
kanunun lafzıyla uygun görünen ancak ruhu ile uyumsuz dolayısıyla haksız yere ekonomik
kazanımlar elde edilmesi ya da gerçekte yapılmak istenen işlemin gizlenmesi amacıyla birtakım
işlemler yapılması durumlarını ifade eden ekonomik özden yoksun olan işlemler bütünüdür. Bu
açıdan bakıldığında agresif vergi planlaması yasaldır ancak kabul edilemez faaliyet türlerini
içerdiğinden, ülkeler bu tür yapıları tespit etmek için birtakım uğraşlar vermektedirler.
Vergi sistemleri arasındaki uyumlaştırma faaliyetleri, vergi mükellefleri veya üçüncü
kişiler tarafından yapılacak bildirimler, gelir idarelerinin yapacakları incelemeler, gelir
idarelerinin karşılıklı işbirliği içinde edinecekleri bilgiler ve yapacakları veri analizleri
bunlardan bazılarıdır.

50

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uluslararası vergi planlaması açısından etkili yöntemler olan örtülü
sermaye, transfer fiyatlandırması, yeniden yapılandırma, vergi cennetleri, suni ortaklar, birden
fazla gelir türüne giren enstrümanları öğrendik. Ayrıca agresif vergi planlamasını önlemeye
yönelik çalışmalar hakkında da bilgilendik.
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Bölüm Soruları
1- Karın yüksek vergi uygulanan bir ülkeden düşük vergi uygulanan ülkeden bir diğer
ülkeye aktarmak suretiyle vergi yükünün azaltılmaya çalışılmasına ne denir?
a) transfer fiyatlandırması,
b) borç dağılımı,
c) vergi cenneti,
d) kıyı bankacılığı,
e) tercihli vergi sistemi.
2- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenen örtülü sermaye
kurumu ile ilgili doğru değildir?
a) kurumların ortaklarından yaptıkları borçların tutarının hesap dönemi içinde herhangi
bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan tutarı öz sermaye sayılır,
b) ortakların ilişkili oldukları kişilerden yaptıkları ve işletmede kullandıkları borçların
tutarının hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan tutarı
öz sermaye sayılır,
c) örtülü sermaye ile ilgili borçlanmalarda 31 Aralık itibariyle var olan öz sermaye tutarı
üzerinden aşan kısım hesaplanır.
d) örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz ve benzeri ödemeler Gelir ve Kurumlar
açısından dağıtılmış kar payı sayılır,
e) İlişkili kişilerden alınarak işletmede kullanılan borçların tutarının hesaplanmasında
hesap dönemi içindeki her hangi bir tarihteki öz sermaye esas alınarak hesap yapılır.
3- İlişkili firmalar arasında transferlerde uygulanan fiyata ne denir?
a)tekel fiyatı,
b) transfer fiyatı,
c)mali fiyat,
d) oligopol fiyatı,
e) marjinal fiyat.
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4- Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlandırması ile ilgili doğru değildir?
a) uluslararası vergi planlaması yöntemlerindendir,
b) transfer fiyatı normal piyasa fiyatı olarak da tanımlanabilir,
c)transfer
kullanılabilir,

fiyatlandırması

hükümet

düzenlemelerinden

kurtulmak

amacıyla

d) yasal sınırlar dışında da transfer fiyatları kullanılabilir,
e) transfer fiyatı ilişkili kişiler arasında kar aktarmanın yollarından biri olarak kabul
edilebilir.
5- Üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlere çok düşük oranda vergi uygulayan
ülkelere ne denir?
a) serbest ülkeler,
b) tüketici vergi cennetleri,
c) kıyı ülkeleri,
d) geleneksel vergi cennetleri,
e) üretici vergi cennetleri.
6-Agresif vergi planlaması yasal değildir. (Doğru/Yanlış)
7- BEPS eylem planı 15 eylem planından oluşmaktadır. (Doğru/Yanlış)
8- Üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlere çok düşük oranda vergi uygulandığı
vergi cennetlerine üretici vergi cennetleri denir. (Doğru/Yanlış)
9-Agresif vergi planlamasını açıklayınız.
10-Uluslararası vergi planlaması yöntemlerini sayınız.
Cevap Anahtarı
1-b, 2-c, 3- b, 4- d, 5- e. 6- Yanlış, 7- Doğru, 8- Doğru.
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4. KURUMLAR VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Kurumlar Vergisi İle Gelir Vergisi Arasındaki Farklar

•

Kurumlar Vergisinin Konusu

•

Kurum Kazancının Özellikleri

•

Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

•

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

•

Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurumlar vergisinin mükellefleri kimlerdir?
2- Kurumlar vergisinde mükellefiyet türleri nasıldır?
3- Kurumlar vergisinde mükellefiyet türleri itibariyle vergilendirme nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar vergisinin konusu

Kurumlar vergisinin
konusunu kavramak

Kurumlar vergisinde vergiyi
doğuran olay

Kurumlar vergisinde vergiyi
doğuran olayı öğrenmek

Kurumlar vergisinin
mükellefleri

Kurumlar vergisinin
mükelleflerini saymak

Kurumlar vergisinde
mükellefiyet şekilleri

Kurumlar vergisinde
mükellefiyet şekillerini
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kurum



Kurumlar vergisi



Kurumlar vergisi mükellefi



Mükellefiyet çeşitleri.
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Giriş
Kurumlar vergisi ve gelir vergisinin de konusu aynı olmakla birlikte iki vergi arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla ayrı bir kurumlar vergisinin varlığını haklı çıkaran
gerekçeler bulunmaktadır. Kurumlar vergisinin konusunu kurum kazançları oluşturmaktadır.
Bu kazançlar ise ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye
iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır.
Kurumlar vergisinin mükellefleri ise yine Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sayılmıştır.
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisinin mükellefleridir.
Kurumlar vergisinde gelir vergisinde olduğu gibi tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet
olmak üzere iki farklı mükellefiyet türü bulunmaktadır. Bu mükellefiyet türlerinde kanuni ve iş
merkezlerinin bulunduğu yer dikkate alınarak vergilendirme yapılmaktadır.
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4.1. Kurumlar Vergisi İle Gelir Vergisi Arasındaki Farklar
Gelir vergisi gerçek kişilerin gelirlerini vergilendirmektedir. Geliri gerçek kişi yerine
kurum elde ederse, gelir vergisi yerine kurumlar vergisi alınmaktadır. Gelir vergisini gerçek
kişiler öderken, kurumlar vergisini sermaye şirketleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sayılan
diğer tüzel kişi ve kurumlar ödemektedir.
Gelir vergisinde ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücretler,
gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar olarak sayılan gelir
unsurlarının her birinin vergilendirmeye esas tutarı ayrı ayrı hesaplanır. Gelir unsurlarının her
biri, bu unsurla ilgili gider ve indirimler yapıldıktan sonra gelir vergisi matrahı tespit edilir.
Kurumlar vergisinde ise belirttiğimiz gelir unsurları, kurum kazancı adı altında bütün
olarak düşünülür ve genel anlamda ticari kazanç esaslarına göre tespit edilir. Kurum kazancının
tespitinde götürü gider ve gelir usulleri uygulanmaz, kazanç gerçek usulde tespit edilir.
Gelir vergisine baktığımızda ticaret erbabı, birinci sınıf, ikinci sınıf ve basit usule tabi
olanlar olarak sınıflandırılmıştır. Kurumlar vergisinde ise, bazı istisnalar dışında kurumlar
birinci sınıf tüccar olarak kabul edilmiş ve bu tüccarlar tabi oldukları hükümlere göre ödevlerini
getirmek zorundadırlar.
Gelir vergisinde sakatlık indirimi, artan oranlı tarife, asgari geçim indirimi gibi
uygulamalar ile ayırma ilkesi uygulanabilmekte ve mükellefin durumuna göre gelir
kişiselleştirilmektedir. Kurumlar vergisinde kurum kazancını kim elde ederse etsin vergileme
değişmemektedir.
Gelir vergisinde artan oranlı tarife yapısı uygulanmaktadır. 2018 yılı gelir vergisi tarifesi
de şu şekilde belirlenmiştir. %20 kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı
vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde
başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır. Bakanlar Kurulu,
birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.
Elde edilen kurum kazancının miktarına göre oran farklılaşması söz konusu değildir.
Kurumlar vergisinin konusunu kurum kazancı oluşturmakta ve kurum kazancı ise gelir
vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından (ücret hariç) oluşmaktadır.
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait
iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurları, kurum
kazancı olarak kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.
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4.2. Kurumlar Vergisinin Konusu
Kurumlar vergisinin konusu kurum kazancıdır. Kurum kazancı ticari kazanç, zirai
kazanç, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer
kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. (Ücret hariç) Kazancın özelliklerine bakıldığından yıllık
olarak vergilendirilme, gerçek olma, safi olma, genel olma, elde edilmiş olma özelliklerini
taşımaktadır.
Gelirin yıllık olması: muhasebenin dönemsellik ilkesinin yansımasıdır. Vergilendirme
dönemi geçmiş takvim yılıdır. Gelirin gerçek olması: kazancın tespitinde gelirin gerçek ve safi
tutarı dikkate alınır.
Gelirin safi olması: gelirin elde edilmesi için yapılan ve kanunun indirilmesine izin
verdiği giderlerin gayrisafi gelirden düşülmesidir.
Gelirin genel olması: gelir kazanç ve iratların toplamıdır. Gelirin elde edilmiş olması:
kazanç ve iratların tahsil edilmiş ya da tahakkuk etmiş olmasıdır.

4.3. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay, kurum kazancının elde edilmesidir.

4.3.1. Tam Mükellefiyette Elde Etme:
Tam mükelleflerde kurum kazancının tespitinde gelir vergisinin ticari kazanç hükümleri
uygulanarak vergilendirme yapılmakta ve kurum kazancının elde edilmesinde tahsil (nakdi ve
ayni tahsil) ve tahakkuk esasları geçerli olmaktadır. Tahakkuk ise, yapılan işlemin nitelik ve
tutar itibariyle kesinleşmesi olup, alacak olarak talep edilebilir durumda olması anlamına
gelmektedir. Tahsil esasında gelirin fiilen elde edilmesi kasdedilirken, tahakkuk esasında
gelirin kesinleşmesi yeterli görülmektedir.

4.3.2. Dar Mükellefiyette Elde Etme
Dar mükellefiyette sadece ticari veya zirai faaliyette bulunan ya da en az bunlardan
birisiyle birlikte diğer gelir unsurlarından gelir elde eden kurumlar için elde etme, tüm gelirler
itibariyle hem tahsil hem de tahakkuk esasına bağlanmıştır.
Kurumun ticari ya da zirai faaliyette bulunmaksızın serbest meslek kazancı,
gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar elde etmesi halinde
gelir elde eden kurumlar için GVK’da her bir gelir unsuru için öngörülen esasa göre
belirlenecektir.
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4.4. Kurumlar Vergisi Mükellefleri


Sermaye şirketleri,



Kooperatifler,



İktisadi kamu kuruluşları,



Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,



İş ortaklıkları.

Kurumlar vergisi itibariyle anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketler vergiye tabidir.
TTK’ya göre kurulmamış olmasına rağmen anonim, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket ve limited şirket statüsündeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olan fonlar (yabancı fonlar dahil) kurumlar vergisi
uygulaması açısından sermaye şirketidirler.

4.4.1. Sermaye Şirketleri
Anonim ve limited şirketlerin elde etmiş oldukları kazancın tamamı kurumlar vergisine
tabidir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette, kurumlar vergisi sadece komanditer
ortağın kar payı üzerinden alınmaktadır. Komandite ortaklara ait kar payı ise, bu ortaklarca
ticari kazanç olarak beyan edilerek gelir vergisi ödenir.

4.4.2. Kooperatifler
Kooperatifler Kanunu’na ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer
nitelikteki yabancı kooperatifler vergi mükellefidirler.
Tüketim, üretim, kredi, satış, yapı, taşımacılık vd. Kooperatifler kurumlar vergisi
mükellefidirler. Bu kooperatiflerden tüketim kooperatifleri ile taşımacılık kooperatifleri
kurumlar vergisi muafiyetinden yararlandırılmamaktadırlar. Tüm kazançlarını yıllık
beyanname ile vergi dairesine beyan etmek zorundadırlar. Taşımacılık ve tüketim kooperatifleri
dışındaki kooperatifler ana sözleşmelerinde bazı hükümlerin bulunduğu ve hükümlerin
tamamına fiilen uydukları durumda kurumlar vergisinden muaf tutulurlar.
Ana sözleşmede yer alması ve uyulması istenen hükümler şunlardır:
- sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
- yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
- yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması
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- sadece ortaklarla iş görülmesi.
Bu hükümlere göre; taşıma ve tüketim kooperatifleri dışındaki kooperatifler Kurumlar
Vergisi Kanunu’ndaki (m.4/1.k) yazılı şartları taşıdıkları sürece kurumlar vergisinden muaftır.
Şartların ihlali durumunda kurumlar vergisine tabidirler.
Yapı kooperatifleri bakımından da ek şartlar getirilmiş yukarıda belirttiğimiz şartlara ek
olarak bu şartları da yerine getirirlerse, kurumlar vergisinden muaf olmaktadırlar.
Ek şartlar;
- yapı (inşaat) ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olmalı,
- yapı kooperatifinin kuruluşundan inşaatın bitimine kadar kooperatifin yönetim ve
denetim kurullarında, inşaat işini üstlenmiş olan kişiler ile bunlarla ilişkili kişilere yer
verilmemiş olmalıdır. (KVK. M. 4/k)

4.4.3. İktisadi Kamu Kuruluşları
İktisadi kamu kuruluşları, kamu hukuku tüzel kişilerine bağlı işletmelerdir. Bu
kapsamda kamu iktisadi teşebbüsleri ile iktisadi devlet teşekkülleri bu tanımlama içinde yer
almaktadır. Farklı hukuki statülerde kurulmuş olmakla birlikte kamu kurumlarının işlettikleri
iktisadi işletmeler verginin mükellefi sayılmışlardır. Yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait
iktisadi işletmeler de verginin mükellefidirler.
İktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilebilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar:
1- iktisadi kamu kuruluşları devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu idarelerine ve
kuruluşlarına ait ya da bağlı olmalıdır.
2- kuruluşların faaliyetleri devamlı olmalıdır,
3- kuruluşlar ticari, sınai veya zirai işletmeler mahiyetinde olmalıdır.
4- bu müesseseler sermaye şirketi ya da kooperatif şeklinde kurulmamalıdır. Aksi
durumda iktisadi kamu kuruluşu olarak değil, sermaye şirketi ya da kooperatif olarak vergiye
tabi tutulurlar.
Bu şartları taşıyan iktisadi kamu kuruluşları Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2/6.
Maddesi uyarınca; Kazanç amacı güdüp gütmediklerine, Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler
arasında bulunup bulunmamasına, Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına, Bağımsız
muhasebelerinin bulunup bulunmamasına, Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya işyerlerinin
olup olmadığına bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar.
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4.4.4. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
Dernek ve vakıfların kuruluş amaçları gereği iktisadi amaçla kurulmadıkları için
kurumlar vergisi mükellefi değillerdir. Ancak bu amaçlarını gerçekleştirmek için bazı iktisadi
faaliyetlerde bulundukları durumda vergi mükellefi olurlar.

4.4.5. İş Ortaklıkları
KVK’ya göre iş ortaklıkları, kurumların kendi aralarında ya da gerçek kişilerle, belirli
bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancı paylaşmak amacıyla kurdukları
ortaklıklardır. İş ortaklıklarının tüzel kişilikleri olmamasına rağmen, vergisel kimlikleri vardır.
Bu ortaklıklar belli bir işin yapılmasını üstlenen ve işin bitimine kadar geçerli olan
ortaklıklardır. Bu ortaklıklarda esas olan, bir işin tamamının ortaklaşa meydana getirilmesidir.
Bir ortaklığın iş ortaklığı olarak değerlendirilebilmesi için;
Ortaklardan en az birinin kurumlar vergisi mükellefi olması, ortaklığın belirli bir işi
birlikte sonuçlandırma amacına yönelik düzenlenen anlaşmayla kurulması, iş ortaklığı ile işin
sahibi arasında taahhüt sözleşmesi yapılması, yapılacak işin belli ve işin tamamından ortakların
birlikte sorumlu olması, işin tamamlanması sonucunda ortaya çıkan kazancın paylaşılması
gerekmektedir.
İş ortaklıklarının mükellefiyetlerini iş ortaklığı şeklinde tesisi talep etmeleri halinde
kurumlar vergisi mükellefiyeti ortaya çıkacaktır. Eğer bu şekilde talep bulunmazsa adi ortaklık
olarak mükellefiyet tesis ettirmeleri mümkündür.

4.5. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Çeşitleri
Kurumlar vergisi mükelleflerinden tüzel kişiliğe sahip olanlardan kanuni ya da iş
merkezlerinden herhangi biri Türkiye’de bulunanlar tam mükellef olarak kabul edilmişlerdir.

4.5.1. Tam Mükellefiyet
Kanuni merkez: vergiye tabi kurumların tüzük, ana sözleşme ve teşkilat kanunlarında
gösterilen yerdir.
İş merkezi: iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir.
Kanuni veya iş merkezlerinden herhangi biri Türkiye’de bulunan mükellefler tam
mükellef olarak kabul edilir ve Türkiye içinde ve dışında elde ettiği kazançları üzerinden
vergilendirilir. Tüm gelirlerini Türkiye’de beyan etmeli vergiyi de Türkiye’de ödemelidir.
Tam mükellef kurum yabancı ülkede vergi ödediği takdirde, bu vergiler belirli
sınırlamalar içinde Türkiye’de tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Örneğin; kanuni merkezi fransa’da bulunan bir şirketin iş bakımından işlemlerinin fiilen
toplandığı ve yönetildiği yer Türkiye’de ise, bu şirket merkezinin Türkiye’de bulunması
nedeniyle tam mükellefiyete tabi olacaktır.
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4.5.2. Dar Mükellefiyet
Kanuni ve iş merkezinin her ikisi de Türkiye dışında bulunan kurumlar Türkiye’den
kazanç elde etmeleri halinde dar mükellef kabul edilip, dar mükellefiyet esaslarına göre
vergilendirilirler.
Dar mükellef kurumlar sadece Türkiye içinde elde ettikleri kazançlar üzerinden Türkiye
tarafından vergilendirilir. Dar mükellefin Türkiye dışından gelir elde etmesi halinde bunları
Türkiye’ye bildirmesine gerek bulunmamaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kurumlar vergisinin konusunu, kazanç elde etmeyi, mükellefini ve tam ve
dar mükellef olarak mükellefiyet şekillerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi kurum kazançları arasında yer almamaktadır?
a) ticari kazanç,
b) zirai kazanç,
c) menkul sermaye iradı,
d) ücret,
e) gayrimenkul sermaye iradı.
2- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir?
a) anonim şirket,
b) kooperatif,
c) kolektif şirket,
d) limited şirket,
e) sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket.
3- Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergilerdendir?
a) veraset ve intikal vergisi,
b) damga vergisi,
c) kurumlar vergisi,
d) katma değer vergisi,
e) özel iletişim vergisi.
4- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinin özelliklerinden değildir?
a) gelir üzerinden alınan vergidir,
b) kurumlar vergisi tek oranlı vergidir,
c) asgari geçim indirimi uygulanmaktadır,
d) kurumlar vergisinde bazı istisnalar dışında kurumlar 1. Sınıf tacirdir.
e) kurum kazancının tesbitinde gerçek usul uygulanmaktadır.
5- Aşağıdaki kooperatiflerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir?
a) üretim
b) tüketim
c) yapı
d) okul
e) taşımacılık.
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6- Gelir vergisi tek oranlı bir vergidir. (Doğru/Yanlış)
7- Kurumlar vergisi oranı 2019 yılı için % 22’dir. (Doğru/Yanlış)
8- Banka ve sigorta muameleleri vergisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir.
(Doğru/Yanlış)
9- Vergiye tabi kurumların tüzük, ana sözleşme ve teşkilat kanunlarında gösterilen
yerlerine..…….. denir.
10- İki gerçek kişi iş ortaklığı kurabilir. (Doğru/Yanlış)

Cevap Anahtarı
1- d, 2- c, 3- c, 4- c, 5- d, 6- Yanlış, 7- Doğru, 8- Doğru, 9- Kanuni Merkez, 10- Yanlış.
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5. KURUMLAR VERGİSİNDE KURUM KAZANCININ TESPİTİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Kurumlar Vergisinde Kurum Kazancının Tespiti
• Kurumlar Vergisinde Vergi Matrahının Tespiti
• Tam Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti
• Dar Mükelleflerde Kurum Kazancının Tespiti
• Kurum Kazancının Tespitinde Uygulanacak Esaslar
• Vergilendirmede Hesap Dönemi
• Kurum Kazancının Tespitinde Özellik Gösteren Durumlar
• Kazancın Tespitinde Giderler
• Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirilecek Giderler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurum kazancının tespiti nasıl yapılır?
2- Kurumlar vergisinde hesap dönemi nedir?
3-Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar vergisinde kurum
kazancının tespiti

Kurumlar vergisinde kurum
kazancının tespitini
öğrenmek

Kurumlar vergisinde hesap
dönemi

Kurumlar vergisinde hesap
dönemi hakkında bilgi sahibi
olmak

Kurum kazancının tespitinde
özellik gösteren durumlar

Kurum kazancının tespitinde
özellik gösteren durumlara
dikkat çekmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Kurum kazancının tespiti
 Hesap dönemi
 Safi kazanç
 Giderler
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Giriş
Kurumlar vergisinde kurum kazancının tespiti esas itibariyle bilanço esasına göre
yapılmaktadır. Sermaye şirketleri ve kooperatifler bilanço esasına göre defter tutarken bunun
dışında kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden işlerinin icabı uygun görülenler işletme
hesabına göre defter tutabilmektedirler.
Kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi geçerli olup, hesap dönemi kavramı esas
alınarak vergilendirme yapılmaktadır. Bir yıl içinde elde edilen kazançlar izleyen yılda
vergilendirilmekte ve tam mükellefler ve dar mükellefler bakımından farklı esaslar
uygulanmaktadır.
Kurum kazancının tepitinde safi kazancın tespiti esas olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun
gider hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun gider hükümleri dikkate alınmaktadır.
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5.1. Kurumlar Vergisinde Kurum Kazancının Tespiti
Kurumlar vergisinde kurum kazancı vergiye tabi gelir unsurlarından oluşmaktadır.
Gelirin unsurları;


Ticari kazanç



Zirai kazanç



Serbest meslek kazancı



Gayrimenkul sermaye iradı



Menkul sermaye iradı



Diğer kazanç ve iratlar

Kurum kazancının tespitinde ücret kazanç dışında kalmaktadır.

5.2. Kurumlar Vergisinde Vergi Matrahının Tespiti
Kurumlar vergisinde kurum kazancının tespitinde ve vergilendirilmesinde dar
mükellefler ve tam mükellefler arasında farklılıklar bulunmaktadır.

5.2.1. Tam Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti
Tam mükellef kurumlar beyan esasına tabidirler. Bu kurumlar kazançlarını KVK’daki
esaslara göre tespit edip yıllık beyanname ile beyan ederler.
Yıl içinde bir kısım kazançlarından vergi kesilmiş ise kesilen vergileri yıllık
beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup ederler.
Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanır. Kurum kazancı ise, gelir vergisinin konusuna giren ücret hariç
gelir unsurlarından oluşur. Safi kurum kazancının tespitinde, kazançta hangi gelir unsurları yer
alırsa alsın, tamamına Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.
Ticari kazanç hükümleri GVK’nın 37/1. Maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetten
doğan kazançlar olarak tanımlanmaktadır.
Kurum zirai faaliyetle uğraşmakta ise, bu faaliyetinden doğan kazancın tespitinde Gelir
Vergisi Kanununun zirai hasılatın giderlerinin tespitine ilişkin 56-58. Maddelerinde yer alan
hükümler de ayrıca dikkate alınır.
VUK’a göre, sermaye şirketleri ve kurumlar vergisine tabi olan diğer kişiler defter tutma
yönünden birinci sınıf tüccar olarak kabul edilmiştir. Birinci sınıf tüccarlar, VUK’un 177.
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Maddesinde özel olarak sayılmıştır. Bu madde hükümlerine göre söz konusu tüccarlar; işletme
büyüklüğü ölçüleri kanuni hadleri aşanlar, her tip ticaret şirketleri, kurumlar vergisine tabi diğer
tüzel kişiler ve bu usulü tercih edenlerdir.
Birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulacak yasal defterler, VUK’un 182. Maddesinde
sayılmış olup, ayrıca aynı kanun’un 186. Maddesinde bu tüccarların envanter çıkarmaları
konusunda zorunluluk getirilmiştir.
Birinci sınıf tacirler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri tutmak
zorundadırlar. Ayrıca işin niteliğine göre; imalat defteri, ambar defteri ve bitim işleri vb.
defterleri de tutmak zorundadırlar.
Tam mükellef kurumların tamamının kazancının bilanço esasına göre tespit edilmesi
gerekir.
Ticaret şirketleri ve kooperatifler dışında kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden,
işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmasına imkan ve lüzum görülmeyenlerden Maliye
Bakanlığınca izin verilenler ikinci sınıf tüccar olarak kabul edilirler. Bu mükellefler VUK’un
178. Maddesinin 2. Bendine göre ikinci sınıf tüccar olarak kabul edilirler. İşletme hesabı esasına
göre defter tutarlar.
Bu usulde hasılat ve giderler ayrı ayrı ve tarih sırasına göre kaydedilmektedir. Bu esasa
göre ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki olumlu
farktır. Kazancın tespitinde işletme hesabı defteri tutulmaktadır. Ancak kurumlar vergisinde bu
durum istisnai bir uygulamadır.

5.2.2. Dar Mükelleflerde Kurum Kazancının Tespiti
Dar mükellef kurumların ticari ve zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlardan
(serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve
iratlar) gelir elde etmeleri durumunda kazancın adı kurum kazancı olmakla birlikte bunlara
ilişkin safi tutarların tespiti GVK hükümlerine göre yapılacaktır. Her bir gelir unsuru için
öngörülen esaslara göre tespit yapılacaktır.

5.3. Kurum Kazancının Tespitinde Uygulanacak Esaslar
Kurum kazancının bilanço esasına göre tespitinde gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun hükümleri dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu kapsamda kurum
kazancının tespitinde şu şekilde hareket edilmektedir.

Envanter çalışmaları ile dönem başı ve dönem sonu öz sermayelerine dahil
kıymet VUK hükümlerine göre değerlenir.

Bu işlemde VUK m. 258-330 hükümleri dikkate alınır. (iktisadi kıymetlerin
değerlenmesi ile ilgili hükümler)

80


İndirilecek giderlere ilişkin GVK’nın 40. Madde ve KVK’nın 8. Madde
hükümleri esas alınır.

Çıkan olumlu ya da olumsuz sonuca, işletmeden çekilen kıymetler eklenirken,
işletmeye ilave edilmiş kıymetler bu sonuçtan indirilir.

Çıkan sonuca, kanunen kabul edilmeyen giderler (KVK. M.11) eklenir,
vergiden istisna edilen gelirler indirilir ve mali kar (zarar) bulunur.

Mali kar ya da zarardan, varsa geçmiş yıllar mali zararları ile diğer indirimler
düşülür ve dönem safi kazancına ulaşılır.
Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi olarak hesap dönemi kavramına yer
verilmiştir. Normal hesap dönemi, hesap dönemi normal olarak takvim yılını ifade etmektedir.

5.4. Vergilendirmede Hesap Dönemi
Özel hesap dönemi: sürdürdüğü iktisadi faaliyetin özelliği takvim yılına uygun
düşmeyen kurumlar maliye bakanlığı’na başvurarak 12 tam aydan oluşan bir özel hesap
dönemi tayinini isteyebilirler.
Kıst hesap dönemi: işe yeni başlarken veya işi bırakırken faaliyette bulunulan sürenin
12 aydan kısa bir zaman dilimini kapsaması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda kazanç bu
kıst süre itibariyle tespit edilecektir.
Kurum kazancının tespitinde özellik gösteren durumlar şunlardır:
Gelir Vergisi Kanunu 59. Madde: çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesabı yerine
bilanço esasına tabi tutulmalarını isteyebilirler.
Yazı ile yapılacak talep, müteakip vergilendirme dönemi başından, yeni işe
başlayanlarda ise işe başlama tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bu suretle bilanço esasını
kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.
Zirai kazancın bilanço esasına göre tespitinde, 56, 57 ve 58’inci maddeler hükmü de
gözönünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki hükümleri uygulanır.
Birden fazla yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri için GVK’nın 42. Maddesi hükümleri
de uygulanabilecektir. Çünkü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. Maddesi ticari kazançların
tümüne aynı atıfı yapmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu 42. Madde: birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat
(dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak
tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.
Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve
giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve
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düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın mart ayının
başından yirmi beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.
Bu durumda bir kurumun yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde kazanç işin bittiği
yıl tespit edilmekte ve tamamı o yılın geliri sayılarak vergiye tabi tutulmaktadır.
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer
işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara
göre dağıtılır:
1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait
müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde
düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti
dahilinde;
2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen
işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar
ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde
bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde;
3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken
kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte
kullanıldıkları gün sayısına göre.
Yabancı ulaştırma kurumlarından dar mükelleflerin kazançlarının safi tutarının tespiti
bu kurumların hasılatlarına uygulanacak ortalama emsal oranlarına göre belirlenir.
Götürü emsal oranları daimi ya da arızi olarak çalışan bütün ulaştırma kurumları için
kara, deniz ve hava ulaştırma işleri olmak üzere belirlenmiştir.
Ortalama emsal oranları şu şekilde belirlenmiştir.
Hava ulaştırmaları için

% 5,

Kara ulaştırmaları için

% 12,

Deniz ulaştırmaları için

% 15.
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5.5. Kazancın Tespitinde Giderler
Kurumlar vergisine tabi bir mükellefin kurum kazancının tespitinde hasılattan
indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve çeşitli kanunlarda yer
verilmiştir. Bu giderlerin indirilmesi için ödemenin yapılması ya da tahakkukun gerçekleşmesi
yeterli görülmüştür.
Gelir vergisi kanun’unda yer alan indirilecek giderler kurumlar vergisi için de geçerli
olmaktadır.
Bu kapsamda gelir vergisi kanun’unda yer alan giderler indirildikten sonra Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesinde yer alan giderler indirilerek safi kazanca ulaşılmaktadır.

5.1. Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirilecek Giderler
- Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (ihracat,
yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu
bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini
aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak
hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)
-Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri,
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın istirdat
edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına
ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle),
27’nci maddede yazılı giyim giderleri;
- İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden
ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;
- İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet
giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süreye uygun olmak şartıyla);
- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri,
- İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri,
harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar;
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.
- İşverenlerce, sendikalar kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu
kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük
toplamını aşamaz).
- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
maliye bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kurumlar vergisinde kurum kazancının ve vergi matrahının tespitine
yönelik önem arzeden durumları ele aldık.
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Bölüm Soruları
1- Kurum kazancının bilanço esasına göre tespitinde kurum kazancı nasıl hesaplanır?
a) dönem sonu öz sermayesi üzerinden hesaplanır,
b) alacaklarından borçları çıkarılmak suretiyle hesaplanır,
c) dönembaşı özsermaye ve dönem sonu öz sermaye karşılaştırılması suretiyle
hesaplanır,
d) sadece gelirler dikkate alınarak hesaplanır,
e) gelirlerden giderler çıkarılmak suretiyle hesaplanır.
2-Dar mükellef kurumlardan ticari ve zirai kazanç dışında kazanç ve irat elde edenlerin
kazancının safi tutarı nasıl tespit edilmektedir?
a) ticari kazanç esasları dikkate alınarak tespit edilir,
b) zirai kazanç esasları dikkate alınarak tespit edilir,
c) kazanç ne olursa olsun sadece ticari kazanç esas alınır,
d) Gelir vergisi kanunun her biri gelir unsuru için öngördüğü esaslar esas alınır,
e) ticari ve zirai kazanç dışındaki kazanç ve iratlar dikkate alınmaz.
3- Kanuni ve iş merkezinin her ikisi de Türkiye dışında bulunan kurumların kazancı
nasıl hesaplanır?
a)sadece yurtdışındaki kazançları üzerinden hesaplanır,
b) sadece Türkiye’deki kazançları üzerinden hesaplanır,
c) Türkiye içindeki ve dışındaki kazançları üzerinden hesaplanır,
d) söz konusu kurumlar Türkiye’de vergilendirilmez,
e) Yurtdışındaki kazançlarının yarısı esas alınarak hesaplanır.
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4-Aşağıdakilerden hangisi istisna sonrası kurum kazancından yapılacak indirimlerden
değildir?
a) ar-ge harcamaları,
b) sponsorluk harcamaları,
c) bağış ve yardımlar,
d) ar-ge istisnası,
e) girişim sermayesi fonu.
5- Yeni işe başlarken ya da işi bırakırken faaliyette bulunulan sürenin 12 aydan kısa bir
zaman dilimini kapsaması durumunda kazancın bu dönemi esas alarak hesaplanmasında esas
alınan döneme ne denir?
a) normal hesap dönemi,
b) özel hesap dönemi,
c) vergilendirme dönemi,
d) kıst hesap dönemi,
e) süresiz dönem.
6- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamaz. (Doğru/Yanlış)
7- Hava ulaştırmaları için ortalama emsal oranı………….dır.
8- Yıl içinde bir kısım kazançlarından vergi kesilmiş ise kesilen vergiler yıllık
beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilemez. (Doğru/Yanlış)
9- Kurumun yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde kazanç işin bittiği yıl tespit
edilmekte ve tamamı o yılın geliri sayılarak vergiye tabi tutulmaktadır. (Doğru/Yanlış)
10-Kurum kazancı hangi gelir unsurlarından oluşur?

Cevap Anahtarı
1- c, 2- d, 3- b, 4- d, 5- d. 6- Yanlış, 7- %5, 8-Yanlış, 9- Doğru.
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6. KURUMLAR VERGİSİNDE KURUM KAZANCI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilebilecek Giderler

•

Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Giderler

•

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilemeyecek Giderler

•

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilemeyecek Giderler

•

Örtülü Sermaye

•

Borçlanmanın Ortak Ya Da Ortaklarla İlişkili Kişilerden Yapılması

•

Borcun Kurumun Öz Sermayesinin Üç Katını Geçmesi

•

Örtülü Sermaye Sayılmayan Borçlanmalar

•

Örtülü Sermaye Uygulamasında Düzeltme İşlemleri

•

Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması

•

Borç Verenin Tam Mükellef Olmaması

•

Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilecek giderler nelerdir?
2- Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilemeyecek giderler nelerdir?
3- Örtülü sermaye nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar ve Gelir
vergilerinde indirilmeyecek
giderler

Kurumlar ve Gelir
vergilerinde indirilmeyecek
giderleri öğrenmek

Örtülü sermaye

Örtülü sermayenin
özelliklerini öğrenmek ve
farklılıkları tespit etmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Gider



Kanunen kabul edilen gider



Kanunen kabul edilmeyen gider



Örtülü sermaye
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Giriş
Kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’na göre giderler indirildikten sonra
Kurumlar Vergisi Kanunu’na ve diğer kanunlara göre indirilebilecek giderler indirim konusu
yapılmaktadır. Ayrıca safi kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderler de
kazanca ilave edilmektedir.
Bu noktada Kurumlar Vergisi Kanun’unda vergi güvenlik önlemi olarak örtülü sermaye,
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve kontrol edilen yabancı kurum
kazancının vergilendirilmesi ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.
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6.1. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilebilecek Giderler
A) menkul kıymet ihraç giderleri.
B) kuruluş ve örgütlenme giderleri.
C) genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve
tasfiye giderleri.
Ç) sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı.
D) katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.
E) sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta
sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;
1) muallak hasar ve tazminat karşılıkları; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar
ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm
masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat
bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile
saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşur.
2) kazanılmamış prim karşılıkları; yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için
tahakkuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre
bilânço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının
düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin
komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının %
25’ini geçemez.
Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan
reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.
3) hayat sigortalarında matematik karşılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı
hesaplanır. Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan
kısmına ait faiz ve kâr payları, giderler arasında gösterilemez.
4) dengeleme karşılığı; takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere sadece
deprem ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı için hesaplanan dengeleme
karşılıklarından oluşur.
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6.2. Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Giderler
İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işçilerin prime esas aylık brüt ücretleri üzerin % 2
işveren payı olarak hesaplanan primler kazancın belirlenmesinde gider olarak indirilir.
KDVK’ya göre indirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet eden KDV işin mahiyetine
göre kurum kazançlarının tespitinde gider ya da maliyet olarak dikkate alınabilir.

6.3. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilemeyecek Giderler
Gelir vergisi açısından kabul edilmeyen gider ve ödemeler kurumlar vergisi açısından
kabul edilmezler. Sadece GVK’nın 41. Maddesi kurumlar vergisi mükelleflerinden sadece
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortaklarla sınırlı bir uygulama
alanı bulmaktadır. Bu nedenle komandite ortaklar açısından bazı ödemelerin kurum safi kazancı
tespit edilirken indirimi mümkün değildir.
Örneğin: komandite ortağın eşinin ve küçük çocuklarının işletmeden çektikleri paralar,
aynen aldıkları sair değerler, bu kişilere işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiye ve
tazminatlar, bu kişilerin işletmedeki cari hesap ya da diğer alacakları üzerinden yürütülecek
faizler, komandite ortağın işletmeye koyduğu sermaye üzerinden yürütülecek faizler.

6.4. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilemeyecek Giderler
A) öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
B) örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
giderler.
C) transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
Ç) her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret
Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine
göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların
ayırdıkları genel karşılıklar dahil).
D) bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
ödenen gecikme faizleri.
E) kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen 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.
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F) kiralama yoluyla edinilen veya 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.
G) sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî
zarar tazminat giderleri.
H) basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
I) her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam
giderlerinin % 50’si. Bakanlar Kurulu bu oranı % 100’e kadar artırmaya veya sıfıra kadar
indirmeye yetkilidir.
İ) kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon,

6.5. Örtülü Sermaye
Kurumların faaliyetlerini sürdürürken ihtiyaç duydukları sermayeyi öz kaynakları
yanında borçlanma yoluyla yabancı kaynaklardan sağlayabilirler. Bu kapsamda şirketin kendi
ortaklarından borç alabilir.
Şirket kendisine borç verenlere ödediği faizleri gider kaydederek vergi matrahından
düşer. Ancak, kurumun aslında ortaklarının sermaye olarak koymaları gereken miktarı
ortaklarından alınmış borç gibi göstermesi ve bu borca ödediği faizi gider olarak yazması
sınırsız değildir.
Örtülü sermaye, kurumların aslında özsermayelerine dahil olması gereken fonları
ortaklardan ya da bunların yakınlarından alınmış bir tür kredi gibi gösterip, bunlara ilişkin
tahakkuk ettirilen faizi matrahın saptanmasında gider olarak indirerek vergi kaçırmalarını da
ifade eder.
Kurumlar vergisi kanun’un 11/1-b maddesinde örtülü sermaye sayılan borçlanmalar için
ödenen ya da hesaplanan faizlerin, kur farklarının ve benzeri giderlerin kurum kazancının
tespitinde gider olarak düşülemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Faiz, kur farklarının yasaklanmasının gerekçesi; sermayenin korunması, sadece kar payı
alınabilecek olan öz sermaye iştirakinden kar elde etmenin hukuka aykırı olduğu, diğer
ortakların da hakkı olan kar payı üzerinde sadece bazı ortakların tasarruf etme olanağının
yaratılması olarak ifade edilebilir.
KVK 12. Maddesi
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(1) kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya
dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye
sayılır.
(2) yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin
eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun
olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi
kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.
(3) bu maddenin uygulanmasında;
A) ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı
olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan
veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı
hakkına sahip hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,
B) öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi
başındaki öz sermayesini, ifade eder.
(4) kurumların İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören hisselerinin
edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan
temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır.
(5) yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu
kişiler için topluca dikkate alınır.
(6) aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz:
A) kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdî
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.
B) kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve
finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya
tamamen kullandırdığı borçlanmalar.
C) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan
borçlanmalar.
Ç) 3226 sayılı finansal kiralama kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama
şirketleri, 90 sayılı ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararname kapsamında
faaliyet gösteren finansman ve faktöring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu
faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları
borçlanmalar.
(7) örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç
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veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.
Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak
düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler
nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye
kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
Madde hükmüne bakıldığında ortaklardan yapılan bir borçlanmanın örtülü sermaye
olarak sayılabilmesi için borçlanmanın ortaklar ya da ilişkili kişilerden yapılması ile
borç/özsermaye oranı itibariyle bazı objektif kriterlere bağlanmıştır.

6.5.1. Borçlanmanın Ortak ya da Ortaklarla İlişkili Kişilerden
Yapılması
Ortakla ilişkili kişi; Ortağın, doğrudan ya da dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı
olduğu, Ortağın en az % 10 oranında oy veya kar payı hakkına sahip olduğu bir kurumu,
Doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy ya da
kar payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi ya da
kurumu ifade etmektedir.
Örtülü sermaye uygulamasında ortağın gerçek ya da tüzel kişi olmasının önemi olmadığı
gibi ortağın sahip olduğu ortaklık payının oranının bir önemi bulunmamaktadır. Payı ne olursa
olsun, bir kurumun kendi ortağından yaptığı borçlanmalar kural olarak, örtülü sermaye
hesaplanmasında dikkate alınır.
Ayrıca kurumların ortaklarından ya da ortaklarıyla ilişkili kişilerden dolayıl temin
ettikleri borçlanmalar da maddede yer alan diğer şartları taşıması halinde örtülü sermaye olarak
kabul edilecektir.
Buna göre borcu kullanan kurumun borcu ortaklarından ya da ortakları ile ilişkili
kişilerden doğrudan temin etmeyip üçüncü kişiler üzerinden dolaylı temin etmiş olması halinde
de söz konusu borç örtülü sermaye hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için örtülü sermaye uygulamasına konu olan borcu
alan kurumun bu borcu işletmede kullanması gerekir. Borcun aynı şartlarla vade, faiz oranı ve
benzeri kullandırılma şartlarında kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan
başka bir kuruma aktarılması halinde, işletmede kullanılan bir borçtan söz edilemeyeceğinden,
söz konusu borç örtülü sermaye sayılmayacaktır.
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6.5.2. Borcun Kurumun Öz Sermayesinin Üç Katını Geçmesi
Kuruma verilen borcun örtülü sermaye sayılan kısmı, ortakların işletmeye verdiği
borçların öz sermayenin üç katını aşan kısmı olarak belirlenmiştir. Buna göre ortaklar ya da
ortakla ilişkili kişilerden yapılan toplam borçlanmaların, kurumun öz sermayesinin üç katını
aşan kısmı, diğer şartların gerçekleşmesi halinde, örtülü sermaye sayılacaktır.
Üç katının aşılıp aşılmadığının tespitinde dikkate alınacak borç tutarı tüm ortaklardan
ve ortaklarla ilişkili kişilerden alınan borçların toplam miktarı olacaktır. Bulunan borç tutarı,
kurumun VUK uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermaye tutarıyla
karşılaştırılacaktır.
Eğer borçlanılan tutar öz sermayenin üç katını aşıyorsa aşan tutarla sınırlı olarak örtülü
sermaye kabul edilecektir.
Ortak ve ortaklarla ilişkili kişilerden alınmış olsa dahi bu sınırı aşmayan kısım için
ödenen faizler gider yazılabilecektir. Ancak bu noktada ödenen faizlere ilişkin oranın emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olması durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.

6.5.3. Örtülü Sermaye Sayılmayan Borçlanmalar
Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar da kanunda görüldüğü üzere açık açık
sayılmıştır.
- kurumların ortaklarının ya da ortaklıklı ilişkili kişilerin mal varlığı ya da kişisel kefalet
vb. Biçimde gayrinakdi teminat vererek bir banka yada finan kurumundan yaptığı borçlanmalar
örtülü sermaye sayılmaz. Nakdi teminat karşılığında sağlanan krediler ise;
Kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla, borç/özsermaye oranının hesabında
işletmeye verilen borç olarak dikkate alınacaktır. Kurumun kasasında veya bankada bulunan
yerli veya yabancı paralar ile her an nakde çevrilebilen çekler, altın devlet tahvili, hazine
bonosu, toplu konut idaresince çıkarılan veya İMKB’de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve
bonolar nakdi teminattır.
-kurumların iştiraklerinin, ortaklarının ortakla ilişkili kişilerin, bankalardan ya da
sermaye piyasasından temin ederek aynı şartlarla kısmen ya da tamamen kullandırdığı
borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz. Örtülü sermaye uygulamasında kredibilitesi yüksek
olan bir grup şirketinin bankalardan,
Finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek ihtiyacı olan bir diğer
grup şirketine aynı şartlarla kısmen ya da tamamen aktardığı krediler örtülü sermaye tutarının
tespitinde borç olarak dikkate alınmaz. Buna göre, grup şirketlerinin finans kuruluşlarından
temin ettiği kredileri, aynı faiz ve vade
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İle birden fazla şirkete paylaştırması halinde diğer grup şirketlerine aktarılan krediler
örtülü sermaye kapsamında bir borç olarak değerlendirilmeyecek.
Bankacılık Kanunu’na göre faaliyette bulunan bankaların ortakları ya da ortaklarıyla
ilişkili kişilerden aldıkları borçlar,
Finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu
faaliyetleriyle ilgili olarak ortak ya da ortakla ilişkili sayılan bankalardan yaptıkları
borçlanmalar.

6.5.4. Örtülü Sermaye Uygulamasında Düzeltme İşlemleri
KVK’nın 12/7 maddesinde örtülü sermaye uygulamasına taraf olan mükellefler
nezdinde düzeltme işlemleri yapılma imkanı sağlanmıştır. Düzeltme işlemlerinde bir kurumda
örtülü sermaye şartlarını taşıması sebebiyle indirimi reddedilen borçlan için nakden ya da
hesaben ödenen faizlerin, mükerrer vergilemeye önlemek amacıyla elde edenler açısından kar
payı sayılması ve buna göre gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
Ayrıca borç verenin tam mükellef kurum olması halinde, örtülü sermaye sayılan borç
kısmına isabet eden kur farkı gelir veya giderleri de borç verenin kurum kazancının tespitinde
dikkate alınmamak suretiyle düzeltmeye tabi tutulacaktır. Düzeltme işlemleri, sadece
borçlanma işlemlerine taraf olan mükellefler nezdinde yapılacaktır. Bu mükelleflerin
ortaklarına ilişkin daha alt kademelerde düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

6.5.5. Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması
Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak
düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler
nezdinde düzeltilir. Ancak düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü sermaye kullanan kurum adına
tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir.
Geçici vergi dönemi içinde örtülü sermaye şartlarının gerçekleşmesi halinde, geçici
vergi döneminde daha önce borç alan kurum tarafından giderleştirilen faiz, kur farkı ve benzeri
giderlerin bu işlemin yapıldığı geçici vergi dönemi sona ermeden hesaben gerekli düzeltemeye
tabi tutulabilir.
Borç alan kurum tarafından yapılan düzeltmenin paralelinde borç veren kurum da aynı
dönem içinde düzeltme yapabilir.

6.5.6. Borç Verenin Tam Mükellef Olmaması
Borç para kullandıranın dar mükellef kurum, gerçek kişi ya da vergiden muaf herhangi
bir kişi olması halinde örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler borç kullandıran nezdinde,
örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı
olarak kabul edilir.
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6.5.7. Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirleri
Kurumların kullandığı borçların örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi halinde,
söz konusu borçlar üzerinden ödenen veya hesaplanan kur farklarının Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 11/1-b maddesine göre gider olarak yazılması mümkün olmadığından, örtülü
sermaye kabul edilen borçlanmalarda tl’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelirleri
de vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirilemeyecek giderleri, örtülü
sermaye kavramını ve örtülü sermaye uygulamasında özellikli durumları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden
indirimlerdendir?

hangisi

vergiye

tabi

gelirin

belirlenmesinde

yapılacak

a) zararlar,
b) arge harcamaları,
c) bağışlar,
d) girişim sermayesi fonu,
e) hepsi.
2- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurum kazancından
indirilecek unsurlarından değildir?
a) geçmiş yıl zararları,
b) bağış ve yardımlar,
c) girişim sermayesi fonu,
d) muallak hasar ve tazminat karşılıkları,
e) örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler.
3- Aşağıdakilerden hangisi örtülü sermaye sayılan borçlanmalardan değildir?
a) borcun şirketin kendi ortaklarından alınmış olması,
b) borcun ortaklarla ilişkili kişilerden alınması olması,
c) borcun ortağın en az % 10 oranında oy hakkına sahip olduğu bir kurumdan alınması,
d) borçlanmanın ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak en
az % 10 ortağı kurumdan yapılması,
e) kurumun ortağının kişisel kefalet yolayla finans kurumundan yaptığı borçlanma.
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4- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kanunen kabul edilmeyen
giderlerden değildir?
a) transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı,
b) yedek akçeler,
c) özsermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faizler,
d) kazanılmamış prim karşılıkları,
e) vergi cezaları.
5- Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
gösterilmek koşuluyla yapılacak indirimlerden değildir?
a) yurt içi zararlar,
b) kurumca yapılan bağış ve yardımlar,
c) ar-ge harcamaları,
d) yedek akçeler,
e) girişim sermayesi fonu.
6- Geçmiş yıl zararları en fazla 10 yıl indirim konusu yapılabilir. (Doğru/Yanlış)
7- Kuruma verilen borcun örtülü sermaye sayılan kısmı, ortakların işletmeye verdiği
borçların öz sermayenin üç katını aşan kısmıdır. (Doğru/Yanlış)
8- Şirket ortağının şahsi olarak ödediği tazminat kurum kazancının tespitinde gider
olarak indirilebilir. (Doğru/Yanlış)
9- Kurum kazancının tespitinde sadece Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sayılan giderler
indirim konusu yapılabilir. (Doğru/Yanlış)
10-Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderleri sayınız.

Cevap Anahtarı
1- e, 2- e, 3- e, 4-d, 5- d. 6-Yanlış, 7- Doğru, 8- Yanlış, 9- Yanlış.

108

7. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Transfer Fiyatlandırmasının Tanımı

•
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Konusunda Yapılan
Yasal Düzenlemeler
•

İlişkili Kişi Kavramı

•
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamına Dahil
Olan İşlemler
•

Emsallere Uygunluk İlkesi

•

Transfer Fiyatının Tespitinde Emsal

•

Emsal Bedel Tespit Yöntemleri

•

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

•

Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme

•
İstenmesi Halinde İdareye veya Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlara
Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler
•

Transfer Fiyatlandırması Düzeltme İşlemleri

•

Hazine Zararı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Transfer fiyatlandırması nedir?
2- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı nasıl vergilendirilir?
3- Transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişi kimdir?
4- Transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk ilkesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Transfer fiyatlandırması

Transfer fiyatlandırmasına
ilişkin mevzuatı öğrenmek

Örtülü kazanç dağıtımı

Örtülü kazanç dağıtımını
öğrenmek

Emsallere uygunluk ilkesi

Emsallere uygunluk
ilkesinin özelliklerini
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Transfer fiyatlandırması



Örtülü kazanç dağıtımı



Emsallere uygunluk ilkesi



İlişkili kişi.
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Giriş
Küreselleşme ile birlikte devletin vergilendirme yetkisinin sınırları da değişmeye
başlamıştır. Ulusal ölçekte vergi gelirlerini artırmak isteyen devletlerin, uluslar arası alanda da
vergi gelirlerini artırma çabaları, özellikle devletlerin farklı vergilendirme ilkelerini kabul
etmeleri, çifte vergilendirme sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca, çok uluslu
şirketlerin farklı ülkelerde yerleşmiş bulunmaları bu sorunun daha da yaygınlaşmasına neden
olmaktadır.
Çok uluslu şirketlerin karlarını artırma çabaları, fiyatlandırma politikalarına yansımakta
ve transfer fiyatlarını kullanarak farklı ülkelerde bulunan ilişkili şirketlerine kar aktarımı
vergisel sorunlara yol açmaktadır. Şirketlerin kendi aralarındaki mal ve hizmet transferlerinde
uyguladıkları fiyatın emsal olarak kabul edilecek fiyata uygun olması vergisel açıdan sorun
oluşturmamaktadır.
Transfer fiyatlandırması dünyada olduğu kadar Türkiye’de de önemi artan vergisel
konulardan birini oluşturmaktadır. Özellikle küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan ve
üretim süreçlerini farklı ülkelerde oluşturan çok uluslu şirketlerin karlarını artırma çabaları
transfer fiyatlandırmasının öneminin daha da artmasına neden olmaktadır.
Transfer fiyatlandırması ekonomi ve işletme alanlarında 20. Yüzyılda tartışılmaya
başlanmış ve konu başlangıçta, bir işletmenin farklı bölümleri arasındaki mal ve hizmet
teslimlerindeki fiyatlamayla sınırlı kalmıştır. Daha önceleri sadece vergi idareleri ve birkaç
uzmanın yöneldiği ve konu hakkında araştırma yaptığı bir konu olan transfer fiyatlandırması
küreselleşme ve çok uluslu şirketlerin artması ile birlikte günümüzde politikacılar,
ekonomistler, iş adamları gibi kişilerinde ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir.
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7.1. Transfer Fiyatlandırmasının Tanımı
Bir işletmenin bir bölümü tarafından üretimde kullanılan girdinin, başka bir bölümce
üretilmiş olması durumu, bu girdiye uygulanacak fiyatın belirlenmesi transfer
fiyatlandırmasının konusuna girmektedir.
Transfer fiyatlandırması, ilişkili firmalar arasındaki transferlerde uygulanan fiyattır.
Örneğin; ilişkili şirket ve onun yabancı bağlı şirketi ya da iki yabancı ilişkili şirket arasındaki
ticaret normalde uluslararası şirket ya üretim maliyetleri ya da piyasa fiyatlarına dayanarak
transfer fiyatlarını düzenlemektedir.
Transfer fiyatlandırması konusunda transfer fiyatı ile transfer fiyatlandırması
manipülasyonlarının birbirinden ayrılması önem taşımaktadır. Transfer fiyatı normal, yasal ve
aslında gerekli olan bir işlem olarak kabul edilmektedir.
Transfer fiyatlandırması manipülasyonları (transfer fiyatlarının altında ya da üstünde
faturalaşma yoluyla kaçınma) hükümet düzenlemelerinden ve kurallarından kaçınmak için
yapılabilmektedir
5520 sayılı KVK’nın 13. Maddesinde yapılan düzenlemeyle ‘transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı’ 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Bu kanun ile 5422 sayılı KVK tamamen yürürlükten kaldırılarak vergi sisteminde
önemli değişiklikler yapılmış ve eski kanunda yer alan örtülü kazanç dağıtımı konusu daha
ayrıntılı düzenlenerek sistemdeki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır
Ayrıca uygulamada birlik sağlamak amacıyla 5615 sayılı kanunun 3. Maddesi ile Gelir
Vergisi Kanununun 41. Maddesi yeniden düzenlenmiştir.
Bununla birlikte maliye bakanlığı kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla ‘1 seri
nolu transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında genel tebliğ’i hazırlamış
ve KVK.’nun 13. Maddesinin ve GVK’nın 41/5 hükümlerinin uygulanmasını ilişkin usulleri
içeren ‘transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki karar’ı çıkartmıştır.
Bu kanunla yapılan düzenlemeyle, kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal ve hizmet
alım ya da satımında elde ettikleri gelirlerinin gerçeği uygun olarak beyan edilmesi sağlanıp,
transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçilip, devletin
gelirlerinin azalmasını önlemek temel amaç olarak kabul edilmiştir.
Yapılan düzenlemeyle sermaye şirketleri dışında diğer kurumlar vergisi mükellefleri
transfer fiyatlandırması uygulaması kapsamına alınmış, emsal bedelin hesaplanmasında
kullanılacak yöntemleri açıklanmış ve peşin fiyatlandırma anlaşması imkanı getirilmiştir.
Ayrıca ispat yükümlülüğü mükellefe yüklenerek belgelendirme zorunluluğu getirilmekte,
örtülü kazancı elde edenler açısından bu kazanç kar payı olarak kabul edilmektedir
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7.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Konusunda Yapılan Yasal Düzenlemeler
KVK’nın 13. Maddesinde düzenlenmiş bulunan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı, aynı kanununun 11. Maddesinin c bendiyle de dağıtılan bu kazancın kurum
kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği kabul edilmiştir.
KVK m.13: ‘(1) kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak
tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa,
kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.
Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması
ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya
hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.’
KVK m. 13: ‘(2) ilişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının
ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından
doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi
veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile
üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

7.3. İlişkili Kişi Kavramı
(2016 yılı 6728 sayili kanun ile değişiklik) “ilişkinin doğrudan veya dolayli olarak
ortaklik kanaliyla oluştuğu durumlarin örtülü kazanç dağitimi kapsaminda sayilmasi için en az
%10 oraninda ortaklik, oy veya kâr payi hakkinin olmasi şarti aranir. Ortaklik ilişkisi olmadan
doğrudan veya dolayli olarak en az %10 oraninda oy veya kâr payi hakkinin olduğu
durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayilir. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate
alınır.”
Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı
vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve
bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen
ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış
sayılır.’
İlişkili kişi kavramı 1 seri numaralı transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı hakkında genel tebliğ’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bir kurum açısından ilişkili kişi; kurumların kendi ortaklarını, kurumların veya
ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, kurumların veya ortaklarının idaresi,
denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi
veya kurumları,
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Kurumların veya ortaklarının idaresi denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu
altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, ortakların eşlerini, ortakların veya eşyalarının
üstsoy ve altsoyu, üçüncü dereceye dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını kapsamaktadır.
Ayrıca ilişkili kişi açısından kazancın elde edildiği vergi sisteminin, Türk vergi
sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde vergilendirme imkanı sağlayıp
sağlamadığı ve bilgi değişimi konuları dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından
ilan edilen ülkeler veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış işlemler de ilişkili kişiyle
yapılmış kabul edilmesine rağmen, Bakanlar Kurulu tarafından vergi cenneti olarak kabul
edilmiş ülkelerle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

7.4. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Kapsamına Dahil Olan İşlemler
KVK. 13. Maddeye göre: ‘kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı
olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri,
ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her
hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.’
Bu madde kapsamına göre; kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak yaptıkları alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme
işlemleri, ödünç para alıp ve verilmesi, ikramiye ve benzeri ödemeler transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilerek işleme tabi tutulacaktır.

7.5. Emsallere Uygunluk İlkesi
KVK m.13/(3) emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım
ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması
durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi
doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve
belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.

7.6. Transfer Fiyatının Tespitinde Emsal
(1) iç emsal
İç emsal, kurum içi emsal anlamına gelmekte olup, kurumun üçüncü kişi ya da
kurumlarla, ilişkili kişilere uyguladığı fiyat ya da bedel olarak da tanımlanabilmektedir. İlişkisiz
kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat ya da bedel iç emsal olarak değerlendirilebilecektir.
(2) dış emsal
Dış emsal, ilişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları işlemlerde uyguladıkları fiyat ya
da bedel olarak tanımlanabilmektedir
117

İşletme içi emsalin olmaması durumunda, işletme dışı emsal dikkate alınmaktadır.
İşletme dışı emsalin tespiti sırasında şirket ile benzerliklerinin kabul edilebilir düzeyde olması
ve farklılığın bulunması durumunda bu farklılığın ölçülebilir düzeyde olması gerekmektedir.

(3) gizli emsal
Vergi idareleri tarafından vergi denetimlerinde ya da beyan usulü gereği diğer vergi
mükelleflerden elde edilerek kullanılan, fakat transfer fiyatlandırmasında denetime ve emsal
karşılaştırmasına konu olan ancak vergi mükelleflerine açık olmayan emsaller ‘gizli emsal’
olarak tanımlanmaktadır
(4) yabancı emsal
Türk vergi idaresi tarafından emsal tespitinde iç emsallerin kullanılması daha gerçekçi
olmaktadır. Çünkü halka açık şirketlerin sayısının sınırlı olması, bu şirketler tarafından
açıklanan bilgilerin yetersiz olması, iç emsallerin sınırlı olmasına yol açmaktadır. Bu durumda
transfer fiyatlandırması çalışmalarında uluslararası veri tabanlarında emsal tespiti yapmak,
özellikle çok uluslu şirketler açısından daha gerçekçi emsal belirlenmesine neden olacaktır.
Ancak ülkeler arasındaki muhasebe ve raporlama standartlarında farklılıklar emsal
tespitinde önemli farklılıklar yaratabilecektir. Ayrıca emsal tespiti amacıyla uluslar arası veri
tabanlarına başvurulması bu veri tabanlarının ücretli olması nedeniyle işletmeler açısından
maliyetli bulunarak karşılanması zor olabilecektir

7.7. Emsal Bedel Tespit Yöntemleri
KVK m.13/(4) kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya
bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:
Transfer fiyatlandırmasında fiyat tespiti
A) karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış
fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında
herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları
işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.
B) maliyet artı yöntemi: emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin
makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
C) yeniden satış fiyatı yöntemi: emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya
hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade
eder.
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Ç) (6728 sayılı kanun ile yapılan değişiklik) işlemsel kâr yöntemleri: emsallere uygun
fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler arasindaki işlemden doğan kâri esas alan yöntemleri
ifade eder. Bu yöntemler, işleme dayali net kâr marji yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir. İşleme
dayali net kâr marji yöntemi, mükellefin kontrol altindaki bir işlemden; maliyetler, satişlar veya
varliklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjinin incelenmesi
esasina dayanir. Kâr bölüşüm yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol
altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve
yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesi
esasina dayanir.
D) emsallere uygun fiyata yukaridaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanaği
yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi de
kullanabilir.”

7.8. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
KVK m.13/(5) ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında
uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine maliye
bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere
anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.
(6728 sayılı kanun ile getirilen ekleme) “mükellef ve bakanlık, belirlenen yöntemin
zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesini, Vergi Usul
Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma
koşullarının bu dönemlerde de geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle
sağlayabilir. Bu durumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan haber verme
dilekçesi yerine geçer, beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. Anlaşmanın
geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve
iade edilmez.”
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir.
Bu çerçevede;
a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,
b) Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar
vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri,
c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde
faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları
işlemleri,
ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdareye başvurmaları mümkün
bulunmaktadır.
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Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, İdare ile ön
görüşme yapılması mümkün bulunmaktadır. Ön görüşmede, anlaşmanın kapsamı ve ilgili
işlemler ile anlaşma başvurusunun uygunluğu gibi konular ele alınır.
are yapılan değerlendirme ve analiz sonucunda, mükellefin başvurusunu aynen kabul
edebilir veya gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edebilir ya da reddedebilir.
İdarenin başvuruyu kabul etmesi halinde mükellef ile İdare arasında peşin fiyatlandırma
anlaşması imzalanır.
İdareye yapılan tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusu, başvuru talebine
ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde sonuçlandırılır.
Başvurunun bu süre içinde sonuçlandırılamaması durumunda, İdare ile mükellefin anlaşması
halinde söz konusu süre uzatılabilir.
İki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin talepler, ilgili ülke
veya ülkelerle yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde
değerlendirilir. İki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süreçte,
ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraf devletlerden birinin vergi idaresi diğer
devletin vergi idaresi ile temasa geçer. Diğer devletin idaresi ile anlaşmaya varılamaması
halinde bu durum İdare tarafından mükellefe bildirilir.
İdareye yapılan iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvuruları,
başvuru talebine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde
sonuçlandırılır. Başvurunun bu süre içinde sonuçlandırılamaması durumunda, idareler ile
mükelleflerin anlaşması halinde süre uzatılabilir.
Diğer taraftan, İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen sürelerde ibraz
edilmemesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde başvurular ret olunabilir.
Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürecin her aşamasında, mükellef ile karşılıklı
bilgi ve görüş alışverişinde bulunulur. Ayrıca, yapılan her anlaşma yalnızca ilgili mükellefe
özgüdür ve bu mükellefi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, yapılan anlaşmaların başka
mükellefler tarafından emsal olarak kullanılması veya yapılan işlemlere ilişkin bir kanıt olarak
sunulması mümkün değildir.
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının süresi en fazla üç yıl olup imzalandığı tarihten itibaren
anlaşmada belirlenen süre ve şartlar dâhilinde hüküm ifade eder. Örneğin, mükellef tarafından
02/01/2017 tarihinde yapılan başvuru sonucunda devam eden sürecin 05/09/2017 tarihinde
imzalanan anlaşma ile sonuçlanmış olması durumunda, mükellef ve İdare, anlaşmanın üç yıl
uygulanması hususunda mutabakata varabilir. Bu durumda, anlaşmada belirtilen süre ve şartlar
dâhilinde anlaşma, imzalandığı 05/09/2017 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere; 2017,
2018 ve 2019 hesap dönemleri için uygulanabileceği gibi taraflar anlaşmanın süresinin 2018
hesap döneminden itibaren başlamasını da kararlaştırabilir.
Anlaşmanın yenilenmesi
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Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi talebinde
bulunabilir. Bu durumda mükellef anlaşma süresinin bitiminden en az dokuz ay önce İdareye
başvurmalıdır. Mükellef başvurusunda, mevcut anlaşmada belirtilen koşullar ile varsayımlarda
herhangi bir değişiklik meydana gelip gelmediğini, anlaşmanın yenilenmesi sonucunda
anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini ve tespit edilen yöntemin
anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetine en uygun olarak emsallere uygunluk ilkesini
karşıladığını gösterecek gerekli bilgi ve belgeleri sunmalıdır.
İdare söz konusu başvurunun incelenmesi sonucunda, mevcut anlaşmada belirtilen
koşullar ile varsayımların devam ettiğine ve tespit edilen yöntemin emsallere uygunluk ilkesini
karşıladığına karar verirse, mevcut anlaşmanın aynı koşulları, varsayımları ve yöntemi
kapsayacak şekilde bir dönem daha devam ettirilmesini kabul edebilir. Bununla birlikte, İdare,
anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetinin, belirtilen koşulların ve varsayımların değiştiğine
ya da farklı bir yöntem tespit edilmesi gerektiğine karar verirse, mükellefin yeni bir peşin
fiyatlandırma anlaşması başvurusunda bulunması gerekir.
Anlaşmanın revize edilmesi
İdare ile mükellef arasında imzalanmış ve yürürlükte olan bir peşin fiyatlandırma
anlaşması aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde revize edilebilir:
a) Anlaşmada yer alan kritik bir varsayımın gerçekleşmemesi,
b) Anlaşma koşullarında esasa ilişkin bir değişikliğin gerçekleşmesi veya anlaşmada
belirlenen koşulların geçerliliğini sürdürmemesi,
c) Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dâhil, yasal düzenlemelerde anlaşmayı
etkileyecek değişikliklerin gerçekleşmesi,
ç) İki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarında, diğer ülke vergi
idaresinin veya idarelerinin anlaşmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması veya iptal etmiş
olması.
Mükellef, İdare ile imzaladığı peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesi
amacıyla İdareye başvurabilir. Söz konusu başvuruda mükellef, anlaşmanın revize edilmesi
talebinin nedenlerini de içerecek şekilde gerekli bilgi ve belgeleri İdareye ibraz etmek
zorundadır. Anlaşmanın revize edilmesi hususunun İdare tarafından kabul edildiği durumda,
anlaşmanın revize edildiği tarihten mevcut anlaşmanın süresinin bitimine kadar yeniden
belirlenen anlaşma koşulları geçerli olacaktır. İdarenin anlaşmanın revize edilmesini kabul
etmediği durumda anlaşma aynen devam edecektir. Ancak mükellef yukarıda yer alan nedenleri
ileri sürerek anlaşmanın iptalini isteyebilir. Bu durumda, İdare anlaşmayı iptal edebilir.
Mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesine ilişkin nedenler İdare
tarafından da tespit edilebilir. Anlaşmanın revize edilmesi konusunda taraflar anlaşmaya
varırsa, anlaşmanın revize edildiği tarihten mevcut anlaşmanın süresinin bitimine kadar yeniden
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belirlenen anlaşma koşulları geçerli olacaktır. Mükellefin anlaşmanın revize edilmesini kabul
etmediği durumda İdare anlaşmayı tek taraflı olarak iptal edebilir.
Anlaşmanın iptal edildiği durumlarda iptal kararının verildiği tarihten itibaren anlaşma
hükümleri geçerliliğini kaybeder.
Anlaşmanın iptali
Aşağıda belirtilen durumlarda, İdare mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasını tek
taraflı olarak anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren iptal edebilir ve anlaşmayı hiç
yapılmamış kabul ederek mükellefi vergi incelemesine sevk edebilir:
a) Mükellefin peşin fiyatlandırma anlaşmasında belirtilen koşullara uymaması,
b) Mükellef tarafından gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda (yıllık rapor
da dâhil) ibraz edilen bilgi ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi.
Diğer taraftan, anlaşma süresince her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme
süresi içinde İdareye gönderilmesi gereken peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin yıllık
raporun zamanında ibraz edilmemesi durumunda, mevcut anlaşma, söz konusu raporun ilgili
bulunduğu hesap döneminin başından itibaren iptal edilebilir.

7.9. Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme
Mükelleflerden İstenecek Belgeler Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit
edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici
kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Dolayısıyla, yöntemin seçilme gerekçelerini açıklayan
en önemli unsurlar bu hesaplama ve belgeler olduğundan, seçilen yöntem ve bu yöntemin
uygulanmasına ilişkin bütün hesaplama ve işlemlere ait belgeler ayrıntılı olarak tutulmalı ve
saklanmalıdır.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları
mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak (EK- 3)’de yer alan “TRANSFER
FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ
SERMAYEYE İLİŞKİN FORM”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde,
bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

7.9.1. Yıllık Rapor
- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi
içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri,
- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap
dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,
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- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle
yaptıkları yurt dışı işlemleri için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları
gerekmektedir.
Dolayısıyla,
- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle
yaptıkları yurt dışı işlemleri,
- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,
- Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlerine
ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır

7.9.2. İstenmesi Halinde İdareye Veya Vergi İncelemesi Yapmaya
Yetkili Olanlara Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle
yaptıkları yurtdışı işlemleri, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları
yurt içi işlemleri ve gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurtdışı
işlemlerine ilişkin olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması gerekli değildir. Bu
mükellefler gerekli görüldüğü durumda istenecek bilgi ve belgeleri sunmak zorundadırlar.

7.10. Transfer Fiyatlandırması Düzeltme İşlemleri (Düzeltmede Kar
Payı Veya Ana Merkeze Aktarılan Tutar Sayılma Yöntemi)
KVK m.13/(6) tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazanç, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların
gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü
kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında, kazancı dağıtan kurum
açısından vergilendirilen kazancın, kazancı elde açısından düzeltilmesinde kazancı dağıtan
açısından farklılık söz konusudur. Kazancı dağıtan kişinin tam mükellef ya da dar mükellef
olmasına bağlı olarak ‘kar payı’ ya da ‘ana merkeze aktarılan tutar’ olarak farklı yöntemler
kabul edilmiştir.
Eğer transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak kazanç dağıtan kurum tam mükellef
kurum ise düzeltmede ‘kar payı’ sayılma yöntemi, dar mükellef ise, ‘ana merkeze aktarılan
tutar’ sayılma yöntemi kabul edilmiştir.
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7.11. Hazine Zararı
KVK m13/(7) (5766 sayılı kanunun 21. Maddesi ile eklenen fıkra, yürürlük; 2008 yılı
kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde) tam mükellef kurumlar ile yabancı
kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında
gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü
hazine zararının doğması şartına bağlıdır.
Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve
bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi
toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.
Bu madde kapsamında, ilişkili kişi olarak kabul edilen kişilerle yapılan işlemlerde
piyasa fiyatı olarak kabul edilen fiyattan ayrı bir fiyat ya da bedel belirlenmesi örtülü kazanç
dağıtımının aracı olarak kabul edilerek, ilişkili kişi olarak kabul edilen kişilerle yapılacak
işlemlerde transfer fiyatının piyasa fiyatını temsil edecek şekilde belirlenmesi emsallere
uygunluk ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır

7.12. Cezalar
Teşebbüs sahibi ve kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı
olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunarak tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
yapmaları durumunda Vergi Usul Kanunu’nun cezalara ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Bu
Tebliğ ile İdare’ye ibraz etme zorunluluğu getirilen bilgi ve belgeleri Tebliğde belirlenen
sürelerde vermeyenler hakkında da Vergi Usul Kanunu’nun cezalara ilişkin hükümlerinin
uygulanacağı tabiidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Transfer Fiyatlandırması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Vergi planlaması yöntemlerindendir,
b) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurum kazancının tespitinde
kanundaki şartların varlığı halinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir,
c) Transfer fiyatlandırmasının kendisi vergisel olarak bir suç oluşturmamaktadır,
d) Transfer fiyatlandırmasında örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek için yapılan
işlemin ilişkili kişilerle emsallere uygun olmayan bir fiyattan yapılması gerekmektedir,
e) transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda gider kabul edilen ödemeler arasında sayılmıştır.
2- İlişkili firmalar arasında transferlerde uygulanan fiyata ne denir?
a) tekel fiyatı,
b) transfer fiyatı,
c) mali fiyat,
d) oligopol fiyatı,
e) marjinal fiyat.
3- Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlandırmasında emsallere uygun fiyata ulaşmada
kullanılan yöntemlerden değildir?
a) maliyet artı yöntemi,
b) yeniden satış fiyatı yöntemi,
c) karşılaştırılabilir fiyat yöntemi,
d) işleme dayalı net kar marjı yöntemi,
e) Ortalama fiyat yöntemi.
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4- Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişidir?
a) kurumun kendi ortakları,
b) ortakların eşleri,
c) ortakların üst soyu,
d) kurumun idaresi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi,
e) hepsi.
5- Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan “ Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla
ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları
borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan
kısmı “ hükmü ile tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örtülü kazanç,
b) İştirak hissesi,
c) Örtülü sermaye,
d) Transfer fiyatlandırması
e) Borç dağılımı
6-Transfer fiyatlandırmasında şirket ortağı ilişkili kişidir. (Doğru/Yanlış)
7- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar kurum kazancının
tespitinde indirilecek giderdir.
8- Vergi idareleri tarafından vergi denetimlerinde ya da beyan usulü gereği diğer vergi
mükelleflerden elde edilerek kullanılan, fakat transfer fiyatlandırmasında denetime ve emsal
karşılaştırmasına konu olan ancak vergi mükelleflerine açık olmayan emsallere …………..
emsal denir.
9- Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı
kadar artırılması suretiyle hesaplandığı yönteme……………. denir.
10-Peşin fiyatlandırma anlaşmaları en fazla 5 yıl süreyle yapılır.

Cevap Anahtarı
1- e, 2-b, 3-e, 4-e, 5- c, 6- Doğru, 7- Yanlış, 8- gizli emsal, 9- maliyet artı yöntemi, 10yanlış.

129

8. KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Yasal Düzenleme - KVK 7. Madde

•

İştirak Edilen Kurumun Niteliğine Yönelik Şartlar

•

Kontrol Edilen Yabancı Kuruma Ait Şartlar

•

İştirak Edilen Kurumun Yurt İçin Kurumca Kontrol Edilir Olması

•

İştirak Edilen Kurumun Kazancına Yönelik Şartlar

•

Yurtdışı İştirakin Kurum Kazancının Türkiye’de Kurumlar Vergisine Tabi Tutulması
İçin Gerekli Şartlar

•

Türkiye’de Vergiye Tabi Tutulacak Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Hususlar

•

Kurum Kazancından Yapılacak İndirimler

•

Zararlar

•

Kurumun Kendi Zararlarının İndirilmesi

•

Devralınan Kuruma İlişkin Zararların İndirilmesi

•

Ar-Ge Harcamaları

•

Sponsorluk Harcamaları

•

Bağış ve Yardımlar

•

Girişim Sermayesi Fonu

•

Yurtdışı Hizmetleri Kazancı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kontrol edilen yabancı kurum kimdir?
2- Kontrol edilen yabancı kurum nasıl vergilendirilir?
3- Kurum kazancından yapılacak indirimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kontrol edilen yabancı
kurum

Kontrol edilen yabancı
kurumun özelliklerini
öğrenmek.

Kurumlar Vergisinde
Kontrol Edilen Yabancı
Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde
kontrol edilen yabancı
kurum kazancının
vergilendirilmesi ile ilgili
hükümleri öğrenmek.

Kurum kazancının tespitinde
indirimler

Kurum kazancının tespitinde
indirimleri öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

133

Anahtar Kavramlar


Vergi güvenlik önlemi



Kontrol edilen yabancı kurum kazancı



Fon



Zarar
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Giriş
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesi ile vergiden kaçınmayı önlemeye
yönelik olarak kontrol edilen yabancı kurum kazancı vergi mevzuatımızda yerini almıştır. Bu
kazancın vergilendirilmesindeki amaç, vergi cennetleri mücadele, söz konusu ülkelerdeki
merkezlerin kötüye kullanılmasından doğacak kayıp ve kaçakların önlenmeye çalışılmasıdır.
Yurtdışında düşük vergi oranlı ülkelere yönelen kurumlar ile Türkiye’de yatırım yapan
kurumlar arasında ortaya çıkan vergi eşitsizliğini ortadan kaldırılması ve vergi tarafsızlığını
sağlamak amacıyla OECD tarafından önerilen bu kurum Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesiyle belli şartlar altında yurtdışı iştiraklere
yatırım yapan mükelleflere bu iştiraklerinden fiilen kar payı dağıtılmasa bile vergi uygulamaları
açısından kar payı dağıtılmış olduğu kabul edilmekte ve vergiye tabi tutulmaktadır.
Tam mükellef kurumların, getirilen ölçüler içinde, Türkiye’deki vergiye tabi matrah
bulunurken yurtdışı iştiraklerin kurum kazancına ilavesi öngörülmektedir. Bu kontrol edilen
yabancı kurum kazancı kurum kazancına eklenerek vergi matrahı bulunmaktadır. Bu
düzenleme zararlı vergi rekabetini önlemek amacıyla da getirilmiş bir düzenlemedir.
Zararlı vergi rekabeti yaratan ülkelere kaçışı engellemek için tam mükellef kurumların
yurtdışındaki iştiraklerinden elde ettikleri kazançlarının belli koşullar altında Türkiye’de
vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

135

8.1. Yasal Düzenleme- KVK 7. Madde
(1) tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da
birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip olmak
suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın
aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tâbidir:
A) iştirakin toplam gayrisafî hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı
sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek
faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli
gelirlerden oluşması.
B) yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden % 10’dan az oranda gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.
C) yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafî hasılatının 100.000 ytl
karşılığı yabancı parayı geçmesi.
(2) birinci fıkrada yer alan toplam vergi yükü, kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir.
(3) kontrol oranı olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en
yüksek oran dikkate alınır.
(4) birinci fıkradaki şartların gerçekleşmesi durumunda yurt dışında kurulu iştirakin elde
etmiş olduğu kâr, yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi
itibarıyla tam mükellef kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir.
(5) bu maddeye göre Türkiye’de vergilenmiş kazancın yurt dışındaki kurum tarafından
sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilenmemiş kısmı kurumlar
vergisine tâbi tutulur.

8.2. İştirak Edilen Kurumun Niteliği
Yurtdışındaki bir kurumun kontrol edilen yabancı kurum sayılması için bu kurumun
sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sinin doğrudan ya da dolaylı
olarak, ayrı ayrı ya da birlikte tam mükellef gerçek kişi ya da kurumlara ait olması gerekir.

8.3. Kontrol Edilen Yabancı Kuruma Ait Şartlar
İştirakin yurtiçinde kurulu bulunması halinde yabancılık şartı gerçekleşmeyecektir.
İştirak eden kurum da Türkiye açısından tam mükellef olmalıdır. (kanuni veyahut işmerkezi
Türkiye’de bulunmalıdır.)
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Yurtdışı iştirakin kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığının belirlenmesinde,
kontrol oranı olarak ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran
dikkate alınır.
Bir kurumun kontrol edilen kurum sayılması için KVK’nın 7. Maddesinde getirilen
hüküm şu şekildedir:
‘Türkiye açısından tam mükellef olan gerçek kişi veya kurumların doğrudan ya da
dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en
az % 50’sine sahip olmaları gerekir.’

8.3.1. İştirak Edilen Kurumun Yurt İçin Kurumca Kontrol Edilir
Olması
Bir kurumun kontrol ölçüleri olarak Sermaye, Kar payı, Oy kullanma hakkı ölçüleri
belirlenmiştir.
Bu ölçülerden hangisi itibariyle olursa olsun sınırın aşılması halinde (% 50) iştirak
edilen kurum ‘kontrol edilen kurum’ olarak kabul edilecektir. Kontrol ölçülerinin oranlarında
yıl içinde hangi şekilde değişim olursa olsun, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte
sahip olunan en yüksek oran dikkate alınır.

8.3.2. İştirak Edilen Kurumun Kazancına Yönelik Şartlar
1- yurtdışı iştirakin ilgili yılda toplam gayri safi hasılatının % 25 veya fazlasının pasif
nitelikli gelirlerden oluşması
2- yurtdışı iştirakin taşıması gereken vergi yükü
3- yurtdışı iştirakin asgari gayrisafi hasılat tutarı

8.3.3. Yurtdışı İştirakin Kurum Kazancının Türkiye’de Kurumlar
Vergisine Tabi Tutulması İçin Gerekli Şartlar
Yurtdışı iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya daha fazlasının
pasif nitelikli gelirlerden oluşması gerekir.
Pasif nitelikli gelirler; yurtdışı iştirakin faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve
eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde
edilen gelirler dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi
gelirlerden oluşmaktadır.
Örneğin; yurt dışı iştirakin toplam 100 birim olan gayrisafi hasılatının bileşimi aşağıdaki
gibi olsun;
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1.
Faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle elde
edilen ticari kazanç 30 birim
2.

Kâr payı ...................................................................... 10 birim

3.

Faiz .............................................................................. 50 birim

4.

Menkul kıymet alım satım kazancı .......................... 10 birim

Bu durumda pasif nitelikli gelirlerin (Kâr payı + faiz + menkul kıymet alım satım
kazancı) toplam gayrisafi hasılata oranı (70/100=) %70 olduğundan kontrol edilen yabancı
kurum için belirtilen şart sağlanmış olacaktır.
Kontrol edilen yabancı kurumun pasif nitelikli gayrisafi hasılatının niteliğinin
belirlenmesinde, söz konusu şirketin iştiraklerinden elde edeceği kâr paylarının pasif nitelikli
gelir vasfı değişmeyeceğinden, kontrol edilen yabancı kurumun iştiraklerinin aktif ticari
faaliyetle uğraşmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Yurtdışında kurulu iştirakin kurum kazancının % 10’dan az oranda gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekmektedir.
Yurtdışında kurulu iştiraklerin kurum kazançlarının % 10’dan az oranda gelir ve
kurumlar vergisi benzeri gelir üzerinden alınan bir yükü taşıması ifadesi ile;
Nominal vergi oranı değil, efektif vergi yükü karşılaştırmaya esas alınacak; vergi yükü,
toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir
kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle
tespit edilecektir.
Yurtdışındaki iştirakin Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında ‘kontrol edilen
yabancı kurum’ olarak değerlendirilebilmesi için ilgili yılda ki gayrisafi hasılat tutarının
100.000 tl karşılığı yabancı para üzerinde olması gerekmektedir.
Yurtdışındaki iştirakin hasılatının tl karşılığının tespitinde, ilgili iştirakin hesap
döneminin son gününde geçerli olan tc merkez bankası döviz alış kuru esas alınacaktır.
Kontrol edilen yabancı kurumun, tüm şartlarını aynı hesap döneminde sağlaması
halinde, kazancı Türkiye’de vergiye tabi tutulacaktır.

8.3.4. Türkiye’de Vergiye Tabi Tutulacak Kazancın Hesaplanmasına
İlişkin Hususlar
Türkiye’de kurumlar vergisi matrahına dahil edilecek iştirakin kazancının tespiti bazı
esaslara bağlanmıştır.
1- Türkiye’de vergiye tabi tutulacak kazanç yabancı kurumun vergi öncesi kurum
kazancıdır,
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2- Türkiye’de vergilendirilecek kazanç yabancı kurumdaki sahip olunan hisse oranına
göre hesaplanır,
3- iştirakin yurtdışında ödediği vergiler Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.

8.4. Kurum Kazancından Yapılacak İndirimler
8.4.1. Zararlar
Zararın kurum kazancından indirilebilmesi kurumun kendi zararını indirmesi ve
kurumun devraldığı veya tam bölünen kurumlara ait zararlar olarak ayrım yapılması
gerekmektedir.
Kurumlar zarar etmesi halinde, bu zarar ait olduğu yılı takip eden yıldan başlamak,
beyannamede gösterilmek ve beş yıldan fazla süreye nakledilmemek üzere izleyen yıl
kazançlarından indirilir.
Yurtiçindeki zararların indirimi beş yıl süre ile sınırlandırılmış olup, beş yıl içinde
indirilemeyen zararlar bakiye zarar olarak daha ileri yıllara devredilemez.
Yurtdışındaki faaliyetlerden zarar oluşması halinde, Türkiye’de kurumlar vergisinden
istisna olanlar hariç, beş yıldan fazla nakledilmemek üzere indirilebilir.
Devralınan kuruma ilişkin zararların indirilmesi KVK m. 20’de tanımlanmıştır.
Devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, Tam
bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun devralınan özsermaye tutarını geçmeyen ve
devralınan kıymetle orantılı zararları kazançlarından indirilebileceklerdir.

8.4.2. Ar-Ge Harcamaları
Yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcaması yapan özel
sektör kurumlarının bu amaçla yaptıkları araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların %
100’ü beyan edilen gelirden indirilebilmektedir.

8.4.3. Sponsorluk Harcamaları
Sponsorluk harcamalarının, amatör spor dalları için tamamı (profesyonel spor dalları
için % 50’si) kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

8.4.4. Bağış Ve Yardımlar
Kazancın % 5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar ;
Kurum tarafından yapılan bağış ve yardım, genel veya özel bütçeli kamu idarelerine, il
özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına çalışan derneklere ve Bakanlar Kurulunca
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vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan
kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.
Bağış makbuz karşılığı yapılmalıdır.
Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımın indirilebilecek tutuarı o yıla ait kurum
kazancının % 5’ini geçemez.
Bağış ve yardım yapıldığı ilgili yıl kazancından indirilir. İndirilmeyen kısım diğer yıl
ya da yıllara devredilemez.
Tamamı kazançtan indirilecek bağış ve yardımlar
- kamu kurumlarına yapılan eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı bağış ve yardımlar,
Kamu kurumlarına yapılan kültür ve sanat amaçlı bağış ve yardımlar,
Türkiye Kızılay ve Yeşilay derneğine yapılan nakdi bağış veya yardımlar,
Doğal afetler nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar,
Özel kanunlar çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar.

8.4.5. Girişim Sermayesi Fonu
6322 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen madde 325/a ile vergi sistemimize
giren girişim sermayesi fonu sermaye piyasasını teşvik ederken işletmelere de vergisel teşvik
sağlayan kurumlardan biri olarak kabul edilebilmektedir.
Yapılan düzenlemeye göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine
tabi olarak Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına
sermaye olarak konulması ya da girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması için
girişim sermayesi fonu ayrılabilmektedir. Ayrılacak fon, ilgili dönem kazancından ya da beyan
edilen gelirden ayrılabilirken, ayrılacak bu fon kurum kazancının ya da beyan edilen gelirin %
10’unu ve öz sermayenin % 20’sini aşamayacaktır.
İşletmeler ayırdıkları girişim sermayesi fonlarını pasifte geçici bir hesapta tutarlar.
Ancak, ayrılan bu fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına
ya da girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım olarak yatırılmaması durumunda, zamanda
tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. (VUK 325/a-2)
Fonların amacı dışında başka bir hesaba devredilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara
dağıtılması, dar mükellefler tarafından ana merkeze aktarılması ya da işin terki, işletmenin
tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi ortaklıklarının hisse senetlerinin ya
da girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay
içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı
ya da sürenin dolduğu dönemden itibaren yeniden vergiye tabi tutulmaktadır. (VUK 325/a-3)
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Vergi Usul Kanunu’nda yapılan bu düzenleme hem Gelir Vergisi Kanunu hem de
Kurumlar Vergisi Kanununda da paralel düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinin, 1. Fıkrasına eklenen 12 numaralı bent ile
‘girişim sermayesi fonu’ olarak ayrılan tutarlar beyan edilen gelirin % 10’u ile sınırlı olmak
üzere beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinde yapılan değişiklik yurtiçi iştirak
kazançları istisnasının kapsamını genişletmiştir. Kurumların tam mükellefiyete tabi girişim
sermayesi yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse
senetlerinden elde ettikleri kâr payları da kurumlar vergisinden 01.01.2013 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere istisna edilmiştir.

8.4.6. Yurtdışı Hizmetleri Kazancı
Dar mükelleflere yönelik olup, Türkiye’de verilen ve münhasıran yurtdışında
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma,
çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile ilgili bakanlığın iznine tabi olarak eğitim ve sağlık
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazancın % 50’si beyanname üzerinde indirim konusu yapılır.
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Uygulamalar

142

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kontrol edilen yabancı kurumların vergilendirilmesini ve kurum kazancının
tespitinde yapılacak indirimleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Türkiye’de tam mükellef (X) A.Ş. İngiltere’de mevcut (B) şirketinde % 60 oranında
iştirake sahiptir. 2008 yılında elde edilen kazancının %35’i faiz gelirlerinden oluşmaktadır. (B)
şirketinin vergi yükü %20’dir. (B) şirketi faaliyetine yeni başladığından 2008 yılı için gayrisafi
satış hasılatı 200.000,00 YTL karşılığı Euro olarak gerçekleşmiştir. (B) şirketi 2005 yılı kazancı
için kâr dağıtımı yapmamıştır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında elde edilen kazanç dolayısıyla kontrol edilen yabancı kurum
olarak Türkiye’de vergiye tabi tutulacak mı?
a) B şirketinden elde edilen kazanç iştirak oranı % 60 olduğu için Türkiye’de
vergilendirilecektir,
b) 2008 yılında elde edilen kazanç % 35 oranında pasif nitelikli gelirlerden oluştuğu için
Türkiye’de vergilendirilecektir,
c) Şirket kontrol edilen yabancı kurum olarak kabul edilip, kazanç Türkiye’de
vergilendirilecek,
d) İştirakin gayrisafi iş hasılatı kanunda belirtilen tutarı aştığı için kazanç Türkiye’de
vergilendirilecek,
e) Şirketin vergi yükü % 10’un üzerinde olduğundan kazanç Türkiye’de
vergilendirilmeyecek.
2- Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişidir?
a) kurumun kendi ortakları,
b) ortakların eşleri,
c) ortakların üst soyu,
d) kurumun idaresi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi,
e) hepsi.
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3- 2013 yılında zarar eden bir limited şirket, bu zararı en son hangi yılın kazancından
mahsup edebilir?
a)2017,
b) 2016,
c) 2015,
d) 2018,
e) 2013
4- Aşağıdakilerden hangisi girişim sermayesi fonu ile ilgili olarak doğru değildir?
a) ayrılacak fon, ilgili dönem kazancından ya da beyan edilen gelirden ayrılabilir,
b) girişim sermayesi fonu beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilir,
c) beyan edilen gelirin % 20’unu aşmamak kaydıyla girişim sermayesi fonu ayrılabilir,
d) ayrılan fon, pasifte fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar tutulabilir,
e) ayrılan fon miktarı özsermayenin % 20’sini aşamaz.
5- Yenileme fonu olarak ayrılan tutar kaç yıl süreyle pasifte bir hesapta tutulabilir?
a) 3 yıl,
b) ayrıldığı yılın sonuna kadar,
c) 1 yıl,
d) 5 yıl,
e) zamanaşımı süresi kadar.
6- Kontrol edilen yabancı kurum kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir.
(Doğru/Yanlış)
7- Girişim sermayesi
aşamayacaktır. (Doğru/Yanlış)

olarak

ayrılan

tutar

öz

sermayenin

%

10’sini

8-Kurumlar yapmış oldukları tüm bağışları herhangi bir şart olmaksızın indirebilirler.
(Doğru/Yanlış)
9-Sponsorluk harcamaları amatör spor dalları için …………’dır.
10-Kontrol edilen yabancı kurum kazancını açıklayınız.
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Cevap Anahtarı
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9. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Kamu İdareleri ve Kuruluşları Muafiyeti

•

Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Nitelikli Kuruluşlar

•

Sergi, Fuar ve Panayır Açan Kuruluşlar

•

Kreş, Konukevi ve Askeri Kantinler,

•

Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kuruluşları

•

Sundukları Hizmetler Karşılığında Harç ve Resim Alan Kuruluşlar

•

Diğer Kuruluşlar

•

Mahalli İdarelerce İşletilen ve İşletmeler Muafiyeti

•

İdman ve Spor Kulüpleri

•

Kooperatif Muafiyeti

•

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kurumları

•

Sanayi Sitelerinin Alt Yapı ve Ortak İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Kurulan
İşletmeler

•

Hazine Müsteşarlığına Ait Varlık Kiralama Şirketleri

•

Dar Mükellef İhracatçı Muaflığı

•

Özel Kanunlarla Muafiyet Öngörülen Kurumlar

•

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirket Muafiyeti

•

Diğer Muaf Kurumlar

•

Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler

•

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Tanınan Muafiyet

•

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tanınan Muafiyet

•

Organize Sanayi Bölgelerine Tanınan Muafiyet

•

Doğal Afetler Sigortaları Kurumu’nun Muafiyeti

•

Rekabet Kurumu’nun Muafiyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurumlar vergisinde muafiyetler nelerdir?
2- Kurumlar vergisinde muafiyetlerden yararlanma koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar Vergisinde
Muafiyetlerin kapsamı

Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda yer alan
muafiyetlerle ilgili
hükümleri öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Muafiyet



Kooperatif
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Giriş
Vergi muafiyeti, vergi mükellefi olması gereken kişi ya da kurumun belli nedenlere
bağlı olarak, özel hükümlerle vergi kapsamı dışına çıkarılmasıdır. Bir mükellefin kurumlar
vergisinden muaf olması, o mükellefin (kurumun) vergiye tabi olmamasını ifade eder.
Vergiden muaf kurumlar, muafiyetlerinin devamı süresince kurumlar vergisi
mükellefiyeti tesis ettirmez ve kurumlar vergisi beyannamesi vermezler. Ancak, kurumlar
vergisinden muaf olan kurumlar, GVK’nın 94. Maddesi ile KVK’nın 15 ve 30. Maddeleri
uyarınca stopaja tabi ödemeleri nedeniyle stopaja tabi olabileceği gibi, KDV’den istisna
edilmeyen işlemleri dolayısıyla katma değer vergisi mükellefi de olabilirler.
Bir kurumun kurumlar vergisinden muaf olması, Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca var olan bildirim, defter tasdiki ve defter tutma, kayıtların tevsiki, belgelerin
muhafazası, ibrazı gibi ödevlerini de ortadan kaldırmaz.
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9.1. Kamu İdareleri Ve Kuruluşları Muafiyeti
Kamu idare ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ve aşağıdaki faaliyetlerin
işletmesini yapan müesseseler vergiden muaf tutulmuşlardır.

9.1.1. Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Nitelikli Kuruluşlar
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, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları,
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri
ve benzeri kuruluşlar.
Bu muafiyetten yararlanabilmek için kuruluşun, sayılan kamu idare ve kuruluşları
tarafından işletilmesi ve amacının bilim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvancılığı
öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek olması gerekmektedir.
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.(bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye
yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışları ile sağlık bakanlığına bağlı
hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi
Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri(*) bu muafiyeti
ortadan kaldırmaz.)
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 işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.

9.1.2. Sergi, Fuar Ve Panayır Açan Kuruluşlar
Ç) kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel,
ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
Bu muafiyet sergi, fuar ve panayır alanında faaliyet gösteren mükellefleri kapsamaz.

9.1.3. Kreş, Konukevi Ve Askeri Kantinler
D) 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.
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Devlete ait olmakla birlikte sadece merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine
bağlı faaliyet gösteren kreş ve konukevleri bu kapsama alınmıştır.

9.1.4. Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kuruluşları
E) kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.
Muafiyet, özel bir kanunla kurulmuş olan ve üyelerinden topladığı primleri üyelerine
emekli aylığı ve diğer sosyal yardımları sağlamak amacıyla kullanan emekli sandığı veya
sigorta kuruluşlarına uygulanacaktır.

9.1.5. Sundukları Hizmetler Karşılığında Harç Ve Resim Alan
Kuruluşlar
F) yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.

9.2. Diğer Kuruluşlar
G) özelleştirme idaresi başkanlığı ile özelleştirme fonu, toplu konut idaresi başkanlığı
ve şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay
karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli
ve 5602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında
kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.
H) kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, darphane ve damga
matbaası genel müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.

9.2.1. Mahalli İdarelerce İşletilen Ve İşletmeler Muafiyeti
I) il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;
1) kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
2) belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,
3) kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.
İ) köyler veya 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 veya köy birliklerine
ait tarım işletmeleri.
Muafiyet kapsamına giren su işletmelerinden, şebeke suyunun boru hattı ile dağıtımını
yapan işletmelerin anlaşılması gerekmekte olup, çeşitli kaplara konularak teslimi yapılan su
satışları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, yolcu taşıma faaliyetlerinin, belediye
sınırlarını aşacak şekilde yapılması halinde muafiyetten yararlanılamayacaktır.
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Taşıma faaliyetinin yolcu dışında yük ve eşya taşıması şeklinde gerçekleşmesi halinde,
belediye sınırlarının aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu taşımacılık işletmesi
kurumlar vergisi mükellefi olacaktır.

9.2.2. İdman ve Spor Kulüpleri
J) 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.
Gençlik ve spor genel müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor
kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden
yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;
Gençlik ve spor genel müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş
olan spor kulüplerine ait olması,
Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyeti olması gerekmektedir.
İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise, sadece idman ve spor
faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

9.2.3. Kooperatif Muafiyeti
K) 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 (yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat
karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.)
İlişkin hükümler bulunup,
Bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan
inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen
veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya kanunun 13 üncü
maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve
işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel
kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.
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9.2.4. Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Kurumları
M) münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kuruluşlar (bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine
ilişkin şartlar maliye bakanlığınca belirlenir.).

9.2.5. Sanayi Sitelerinin Alt Yapı Ve Ortak İhtiyaçlarını Karşılamak
Amacıyla Kurulan İşletmeler
N) organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.

9.2.6. Hazine Müsteşarlığına Ait Varlık Kiralama Şirketleri
O) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi
hakkında kanunun 7/a maddesine göre kurulan ve tamamı hazine müsteşarlığına ait olan varlık
kiralama şirketleri.

9.2.7. Dar Mükellef İhracatçı Muaflığı
A) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de iş
yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu
temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar (bu şartları taşısalar bile
kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın
yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz.
Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya
satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.).

9.2.8. Özel Kanunlarla Muafiyet Öngörülen Kurumlar
Yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile
bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki
yazılım ve ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisinden müstesnadır.

9.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirket Muafiyeti
Bölgede çalışan; ar-ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı
ar-ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından
yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler.

157

Ancak, bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri ar-ge projesi kapsamında çalışan
ar-ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge
dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur.
Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, maliye bakanlığının uygun görüşü alınarak
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirilen sürenin
bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve
buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.
Bu madde hükümleri Tübitak-Marmara araştırma merkezi teknoloji serbest bölgesi
yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede
çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ar-ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından
da uygulanır.
(4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu)
3294 sayılı kanunu- sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonu (m.9)
3259 sayılı kanun- İslam kalkınma bankası
1600 sayılı kanun- Türkiye Kızılay derneği
6200 sayılı kanun- devlet su işleri
3388 sayılı kanun- Türk silahlı kuvvetlerini güçlendirme vakfı
Diğer muaf kurumlar
3350 sayılı kanun- sağlık hizmetleri kurumları
625 sayılı kanun- özel öğretim kurumları
Türk hava kurumu
Yeşilay derneği
Darüşafaka cemiyeti
Resmi darülaceze

9.3. Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
Kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin hükümler sadece Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
yer alanlarla sınırlı olmayıp, bazı özel kanunlarla da birtakım kurum ve kuruluşlara kurumlar
vergisi muafiyeti tanınmıştır.
Bu muafiyet uygulamalarının bazıları şunlardır;
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9.3.1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Tanınan Muafiyet
Bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta eden kamu tüzel kişiliğini haiz tasarruf
mevduatı sigorta fonu, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Bu muafiyet,
kurumlar vergisi muafiyetini de kapsamaktadır.

9.3.2. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tanınan Muafiyet
Kamu tüzel kişiliğini haiz idari ve mali özerkliğe sahip Elektrik Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet, kurumlar vergisi
muafiyetini de kapsamaktadır.

9.3.3. Organize Sanayi Bölgelerine Tanınan Muafiyet
Organize sanayi bölgeleri kanunu’nda, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmaları
sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim
teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla
Sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin
edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler
dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri
olarak tanımlanan organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliği, her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır.

9.3.4. Doğal Afetler Sigortaları Kurumu’nun Muafiyeti
25.11.1999 tarih ve 587 sayılı khk’nın 4. Maddesi uyarınca, sigorta yapmak ve bu khk
ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere bakanlık nezdinde kurulan kamu
tüzel kişiliğini haiz doğal afetler sigortaları kurumu ve gelirleri ilgili khk’nın 5. Maddesine göre
kurumlar vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

9.3.5. Rekabet Kurumu’nun Muafiyeti
4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanun’un 63. Maddesine göre, mal ve hizmet
piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve
piyasaya hakim olan teşebbüslerin b hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için
gerekli düzenleme ve denetimleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan
rekabet kurumu, kurumlar vergisinden muaftır.
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Uygulamalar

160

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde muafiyetleri ve bu muafiyetlerden yararlanma
koşullarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi’nden muaf olan kooperatiflerin taşıması
gereken genel şartlardandır?
a) yedek akçeler ortaklara dağıtılmalıdır,
b) ortaklar dışında iş yapılabilmektedir,
c) yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi gerekir,
d) yönetim kurulu başkanı kazanç üzerinden pay alabilir,
e) yönetim kurulu üyeleri kooperatif kazancından pay alabilmektedir.
2- I-Sadece kamu görevlilerine ait olmaları,
II-Kar amacı gütmemeleri,
III-Üçüncü kişilere kiralanmamaları,
IV-Özel işletmelere ait olmaları.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kreş, konukevi ve kantinlerin kurumlar
vergisinden muaf tutulmaları için gerekli olan şartlardandır?
a) Sadece IV,
b) I-II,
c) I-III-IV,
d) I-II-III,
e) I-II-III-IV.
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3- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi kanununda düzenlenen muafiyet
türlerindendir?
a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Tanınan Muafiyet
b) Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tanınan Muafiyet
c) Organize Sanayi Bölgelerine Tanınan Muafiyet
d) Rekabet Kurumu’nun Muafiyeti
e) Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Nitelikli Kuruluşlar Muafiyeti
4-Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?
a)Yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
b)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.
c)Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.
d)Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.
e) kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen yardım sandıkları,
sosyal yardım kurumları
5- Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerce işletilen işletme muafiyetlerinden
değildir?
a) il özel idareleri tarafından işletilen kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su
işletmeleri
b) belediyeler tarafından belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma
işletmeleri
c) belediye tarafından belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yük taşıma işletmeleri
d) belediye tarafından işletilen kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere
mezbahalar
e) köyler veya 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 veya köy birliklerine
ait tarım işletmeleri.
6- Muafiyet vergi alınması gereken konuların vergi dışı bırakılmasıdır. (Doğru/Yanlış)
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7- Kurumlar vergisi sergi ve panayırların vergiden muaf olma şartlarını açıklayınız.
8- Özel kantinler kurumlar vergisinden muaftır. (Doğru-yanlış)
9- Tüm kooperatifler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kooperatif muafiyetinden
yararlanabilir. ( Doğru-Yanlış)
10- Doğal afetleri sigorta kurumu kurumlar vergisinden muaftır. (Doğru-Yanlış)
Cevap Anahtarı
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10. KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

İştirak Kazançları İstisnası

•

Yasal Düzenleme

•

Yurtiçinden Elde Edilen İştirak Kazançları (KVK 5/1-A)

•

Yurtdışından Elde Edilen İştirak Kazançları İstisnası (KVK M. 5/1-B)

•

İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar İstisnası

•

Yurt İçi İştirak Hisselerinin Satışından Kaynaklanan Kazançlar İstisnası

•

Yurtdışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkartılmasından Kaynaklanan Kazançlar İstisnası

•

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası

•

Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları Kazançları

•

Yabancı Fon Kazançları İstisnası

•

Emisyon Primi İstisnası KVK M. 5/1-Ç

•

Yurtdışı İşyerlerinden Elde Edilen Kazanç İstisnası KVK M. 5/1-G

•

Yurdışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlar İstisnası
KVK M. 5/1-H

•

Okul ve Rehabilitasyon Merkezleri Kazancı İstisnası KVK. M. 5/1-I

•

Banka Borçlarına Karşılık Devir veya Satışlardan Kaynaklanan Kazanç İstisnası KVK
M.5/1-F

•

Risturn İstisnası KVK M. 5/1-İ

•

Diğer Bazı İstisnalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurumlar vergisinde istisnalar nelerdir?
2- Kurumlar vergisinde istisnalardan yararlanma koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar vergisinde
istisnalar

Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde
istisnaları öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İstisna



İştirak kazancı



İştirak hissesi



Risturn
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Giriş
Kurumlar vergisi mükelleflerinin elde ettiği kazançlarının bir kısmı, belirli koşullara
göre kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnanın amacı, vergi yükünün azaltılması ya da
sıfırlanması suretiyle belli kazançların elde edilmesinin teşvik edilmesidir. Kurumlar
vergisinden istisna edilmiş olan kazançlar, kanun’un 5. Maddesinde sayılmıştır.
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10.1. İştirak Kazançları İstisnası
Kurumlar vergisinden istisna kazançlar KVK’nın 5. Maddesinde düzenlenmiştir. İştirak
kazançları istisnasına ilişkin düzenleme kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde düzenlenmiştir.
İştirak kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesinin nedeni, kurum
kazancının gelir vergisi mükellefi durumundaki ortağa doğrudan doğruya intikal etmesi ile
araya girecek bir ya da daha fazla kurum aracılığı ile intikal etmesi halinde vergi yükü
bakımından farklılık oluşmasını önlemektir. Bu amaçla bir kurumun başka bir kurumdan elde
ettiği kar payı, elde eden kurum bünyesinde vergi dışı bırakılmaktadır.

10.1.1. Yasal Düzenleme
Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:
A) kurumların;
1) tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri
kazançlar,
2) tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı 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.
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen
kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.
B) kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki
şartları taşıyan iştirak kazançları;
A) 1) iştirak 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 (rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç
kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip
olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.),
3) yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden
ödenen vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca
en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iştirak edilen
şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta
hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen
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kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
4) iştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi.
Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili
ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç için
kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin
bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu
bentte belirtilen şartlar aranmaz.
Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili
dönemde tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen
vergiler dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde
edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına
oranlanması suretiyle tespit edilir.
Bu madde kapsamına giren istisna iştirak kazançları;
Kurumların tam mükellef başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde
ettikleri kazançlar,
Kurumların tam mükellef başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu
senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları,
Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları,
Kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket
niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirakleri nedeniyle elde ettikleri ve belli şartları taşıyan
iştirak kazançları.

10.1.2. Yurtiçinden Elde Edilen İştirak Kazançları (KVK 5/1-A)
Kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de yerleşik kurumlardan elde ettikleri iştirak
kazançları belirli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
- iştirak edilen kurum tam mükellefiyete tabi olmalıdır,
- iştirak edilen kurumun, iştirak kazancı olarak dağıttığı kazancı vergiye tabi olması
gerekir,
- iştirak kazancı; iştirak ettiği kurumun sermayesine katılımı, iştirak ettiği kurumun
karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetleri veya girişim sermayesi
yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri
nedeniyle elde etmiş olmalıdır.
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İştirak kazançları, vergilemede mükerrerliği önlemek amacıyla kurumlar vergisinden
istisna edilmiş olup, bu nedenle kurum kazancının gerçek kişilere doğrudan intikali ve araya
giren başka kurumlar aracılığı ile dolaylı intikali arasında bir farklılık olmaması
sağlanmaktadır.

10.1.3. Yurtdışından Elde Edilen İştirak Kazançları İstisnası (KVK M.
5/1-B)
Kurumlar vergisi mükellefleri kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve
limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak etmeleri durumunda elde ettikleri
belirli şartları taşıyan iştirak kazançları vergiden istisna edilmiştir.
Aşağıda sayılan şartların oluşması durumunda yurtdışı iştiraklerden elde edilen kar
payları vergiden istisnadır.
- iştirak edilen yurtdışındaki kurumun anonim ya da limited şirket niteliğinde olması
gerekir,
- iştirak payını elinde tutan kurumun yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %
10’una sahip olması gerekir,
- kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl
süreyle elde tutulması gerekir.
- iştirak kazançlarının, doğduğu ülke kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve
kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü taşıması gerekir.
- iştirak kazançlarının, elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekir.

10.1.4. İştirak
Kazançlar İstisnası

Hisselerinin

Elden

Çıkarılmasından

Sağlanan

e) kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan
kazançların %75’lik kısmı
Belirli koşullar altında vergiden istisnadır.

10.1.5. Yurt İçi İştirak Hisselerinin Satışından Kaynaklanan
Kazançlar İstisnası
- söz konusu kıymetler en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde yer almalıdır ( 730
gün)
- elde edilen kazancın ilgili kıymetlerin satışından elde edilmiş olmalıdır,
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- satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil
edilmelidir,
Satıştan elde edilecek kazancın, istisnadan yararlanan kısmının beş yıl süreyle pasifte
özel bir fon hesabında tutulmalıdır,
İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka
bir hesaba nakledilmemeli, işletmeden çekilmemeli veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze
aktarılmamalıdır.

10.1.6. Yurtdışı İştirak Hisselerinin
Kaynaklanan Kazançlar İstisnası

Elden

Çıkartılmasından

KVK m. 5/c) kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit
varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş merkezi
Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin
sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin,
en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından
doğan kurum kazançları.

10.2. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası
KVK m. 5/e maddesine göre kurumların en az iki tam yıl süreyle aktifinde yer alan
taşınmazların satışından doğan kazançların % 50’lik kısmı istisnadan yararlanacaktır.
Taşınmaz iki tam yıl (730 gün) kurumun aktifinde yer almalı,
Elde edilen kazanç ilgili kıymetlerin satışından elde edilmiş olmalıdır,
Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil
edilmesi gerekir.
Satıştan elde edilecek kazancın, istisnadan yararlanan kısmının 5 yıl süreyle pasifte özel
bir fon hesabında tutulması gerekir.
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir başka
hesaba devredilmemeli, işletmeden çekilmemeli veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze
aktarılmaması gerekir.

10.3. Yatırım Fonu Ve Yatırım Ortaklıkları Kazançları
D) Türkiye’de kurulu;
1) menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan
kazançları,
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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.

10.4. Yabancı Fon Kazançları İstisnası
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tam mükellef portföy yöneticiliği şirketleri
vasıtasıyla yabancı fonların Türkiye’den sağlayacakları kazançları kurumlar vergisinden
istisnadır.

10.5. Emisyon Primi İstisnası KVK M. 5/1-Ç
Bu istisna anonim şirketlere tanınmıştır. Anonim şirketlerin kuruluşları ya da
sermayelerini artırmaları sırasında çıkardıkları hisse senetlerinin üzerinden yazılı değerden
daha fazla bir değere satılması durumunda ortaya çıkan emisyon primleri her hangi bir koşula
bağlı olmaksızın kurumlar vergisi’nden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisna, anonim şirketlerin
kendi paylarının ihraçlarına ilişkin olup, porföylerinde bulunan başka şirketlere ilişkin hisse
senetlerinin elden çıkarılması sonucu oluşan kazançları kapsamamaktadır.

10.6. İşyerlerinden Elde Edilen Kazanç İstisnası KVK M. 5/1-G
G) kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde
ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;
1) bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
2) kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması,
3) ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin
sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi
kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması koşuluyla kurumlar vergisi’nden istisna edilmiştir.

10.7. Yurdışı İnşaat, Onarım, Montaj Ve Teknik Hizmetlerden
Sağlanan Kazançlar İstisnası KVK M. 5/1-H
H) yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar KVK’dan istisna edilmiştir.
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10.8. Okul Ve Rehabilitasyon Merkezleri Kazancı İstisnası KVK. M.
5/1-I
I) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları özel kreş ve
gündüz bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu
yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın
görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap
dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz
bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren
başlar.).

10.9. Banka Borçlarına Karşılık Devir Veya Satışlardan Kaynaklanan
Kazanç İstisnası KVK M.5/1-F
F) bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî
takibe alınmış veya 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 bankalara, finansal kiralama ya da
finansman şirketlerine veya veya bu fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde
kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların finansal kiralama ya da
finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerden taşınmazların (6361
sayılı kanun kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle
kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla
kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil)
satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı

10.10. Risturn İstisnası KVK M. 5/1-İ
İ) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan
harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi
gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre
hesapladıkları risturnlar.
Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı
değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.
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 alınır.
Özetlemek gerekirse;
Risturn istisnasından; tüketim, kredi ve üretim kooperatifleri yararlanabilir. İstisna ortak
içi işlemlere isabet eden kazanç kısmıdır, Risturnlar ortakların kooperatifle gerçekleştirdikleri
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işlem hacmine göre dağıtılır, Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnası kapsamına giren
harcamalar belirli özelliklerde olmalıdır. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnası ortakların
sadece ‘kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını giderecek, gıda ve giyecek harcamalarını kapsamalıdır.

10.11. Serbest Bölge Kazancı İstisnası
3218 sayılı serbest bölgeler kanunu kapsamında faaliyette bulunan kurumların belirli
şartlar altında elde ettikleri kazançlar vergiden istisnadır.

10.12. Diğer Bazı İstisnalar
06.02.2004 tarihinden sonra serbest bölgede faaliyet göstermek için ruhsat alan
mükelleflerden imalat işi ile uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir
vergisinden istisna edilmiştir. İmalat faaliyetinin serbest bölgede yapılması şarttır.
İstisna süresi Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihin
vergilendirme döneminin sonuna kadar geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır. İmalat işi
dışında faaliyette bulunmak için ruhsat alanlar için istisna uygulaması söz konusu değildir.
İstisna bu bölgede imal edilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlara ilişkindir.

10.13. Yazılım Ve Ar-Ge Kazancı İstisnası
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. Maddesi ile bölgede yer alan gelir
vergisi mükelleflerinin münhasıran bu bölgedeki yazılım ve ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar
vergisinden istisnadır. Mükelleflerin tam ya da dar mükellef olmasının bir önemi
bulunmamaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesi hükümleri çerçevesinde istisnaların
kapsamını son düzenlemeler çerçevesinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Anonim şirketlerin kuruluşu ya da sermaye arttırmaları sırasında çıkardıkları hisse
senetlerinin üzerinde yazılı olan değerden daha fazla bir değere satılması halinde ortaya çıkan
farka ne denir?
a) kar,
b) itibari değer farkı,
c) emisyon primi,
d) değer artış kazancı,
e) arizi fark.
2- I.Kooperatifin tüketim kooperatifi olması gerekir,
II. Kooperatifin taşımacılık kooperatifi olmaması gerekir,
III. Kooperatifin ortaklarıyla iş görmesi gerekir,
IV. Kooperatifin sermaye üzerinden kazanç dağıtmaması şarttır.
V. Kooperatifin esas sözleşmesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç
üzerinden pay verilmemesi ilişkin hüküm hüküm bulunması ve buna uyulması gerekir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kooperatiflerin Kurumlar
Vergisinden muaf tutulmalarının şartlarındandır?
a)II, III ve IV.
b) II ve III.
c)II, III, IV ve V.
d)sadece III.
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3- Yurt içi iştirak hisselerinin satışından kaynaklanan kazançların istisna edilmesiyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)kurucu senetleri, intifa senetleri ile rüçhan hakları istisna kapsamındadır,
b)elde edilen kazancın ilgili kıymetlerin satışından elde edilmesi gerekir,
c)istisna kapsamında yer alan kıymetler üç tam yıl süre ile kurumun aktifinde yer
almalıdır,
d) satıştan elde edilen kazanç beş yıl süreyle pasifte özel bir hesapta tutulmalıdır,
e) istisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında işletmeden
çekilmemelidir.
4- Aşağıdakilerden hangisi yurtiçi iştirak kazançlarının istisna edilmesinin şartlarından
değildir?
a)iştirak edilen kurum tam mükellef olmalıdır,
b)iştirak eden kurum dar mükellef olabilir,
c)iştirak eden tam mükellef olabilir,
d)iştirak edilen kurumun, iştirak kazancı olarak dağıttığı kazanç vergiye tabi
olmamalıdır,
e)iştirak kazancı iştirak ettiği kurumun sermayesine katılımı sonucu elde edilmiş
olmalıdır.
5- Aşağıdakilerden hangisi yurtdışından elde edilen iştirak kazançlarının istisna
edilmesinin şartlarından değildir?
a)kurum dar mükellef statüsünde olmalıdır,
b)iştirak edilen kurum anonim ya da limited şirket statüsünde olmalıdır,
c)iştirak payı kazancın elde edildiği tarih itibariyle en az bir yıl elde tutulmalı,
d)iştirak edilen kurum kolektif şirket statüsünde olmalıdır,
e)iştirak kazançlarının, kazancın elde edildiği ülke kanunları uyarınca en az %15
oranında gelir ve kurumlar vergisi yükü taşıması gerekmektedir.
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6- İştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. (DoğruYanlış)
7- Vergi alınması gereken konuların vergi dışı bırakılmasına ………. Denir.
8- Taşınmazların satışından doğan kazançlar herhangi bir şarta bağlı olmaksızın
istisnadan yararlanır. (Doğru-Yanlış)
9- Ristusn istisnasından her kooperatif yararlanabilir. (Doğru-Yanlış)
10-Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna
değildir. (Doğru-Yanlış)
Cevap Anahtarı
1- c, 2- c, 3- c, 4- d, 5- d, 6- Doğru, 7-istisna, 8- Yanlış, 9- Yanlış, 10- Yanlış.
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11. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Beyan Esası (KVK M. 14)

•

Vergilendirme Dönemi Ve Tarhiyat (KVK M. 16)

•

İndirimli Kurumlar Vergisi

•

Yasal Düzenleme (KVK M. 32/A)

•

İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanamayacak Sektörler

•

İndirimli Kurumlar Vergisinin Kapsamı ve Uygulama Esasları

•

Ödenecek Verginin Bulunması

•

Geçici Vergi

•

Kesilen Vergiler

•

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler

•

Özel Beyanname

•

Kurumlar Vergisi Muhtasar Beyanname
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurumlar vergisinde beyanname çeşitleri nelerdir?
2- İndirimli kurumlar vergisi nedir?
3- İndirimli kurumlar vergisinden yararlanma koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar Vergisinde beyan
esası

Beyan esasının özelliklerini
ve şartlarını öğrenmek.

İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli kurumlar vergisi
ile ilgili hükümleri
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Beyan dönemi



Geçici vergi



Beyanname



Yıllık beyanmame
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Giriş
Kurumlar vergisi beyan esasına dayalı olarak vergilendirilmektedir. Vergi mükelleflerin
beyanları üzerinden tarh edilmekte ve dönemsellik ilkesi gereğince izleyen hesap döneminde
tahsil edilmektedir.
Kurumlar vergisinde vergi oranı 2018-2019 ve 2020 yılları için % 22 olarak
uygulanmakla birlikte indirimli kurumlar vergisine tabi sektörlerde daha düşük oranda vergi
uygulanmaktadır. Belirlenen sektör ve alanlarda yatırım yapılması durumunda işletmeler daha
düşük oranda vergilendirilerek teşvik edilmektedir.
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11.1. Beyan Esası (KVK M. 14)
(1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.
Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.
(2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel
kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden
her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı
beyanname verilir.
(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü
ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesine verilir.
(4) Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya
kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri
olsa dahi ayrı beyanname verilmez.
(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden
ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.
(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin
bulunduğu yerin vergi dairesidir.
(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iş
merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.
(8) Beyannamelerin Şekil, içerik ve ekleri maliye bakanlığınca belirlenir. Mükellefler
beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak
bildirmek zorundadır.

11.2. Vergilendirme Dönemi Ve Tarhiyat (KVK M. 16)
Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Kendilerine özel hesap
dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir. Kesinti suretiyle
ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname verilmeyen hallerde, vergi
kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır. Kurumlar vergisi,
beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh olunur.
Kurumlar vergisi, bu kanuna göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadî kamu
kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar
için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu
adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici
ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur.
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Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde,
beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün
içinde tarh edilir.

11.3. İndirimli Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Kanununa 32/a maddesi olarak 5838 sayılı kanunla eklenen indirimli
kurumlar vergisi müessesesinin amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen
hedeflere uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve
istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.
İndirimli kurumlar vergisi müessesesi ile ekonomi bakanlığı tarafından teşvik belgesine
bağlanan yatırımlar dolayısıyla elde edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi
öngörülmektedir. 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “yatırımlarda devlet yardımları
hakkında karar”a göre, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara, kararda belirtilen indirimli
kurumlar vergisi oranları uygulanmaktadır.
İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya
kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli
vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı
koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

11.3.1. Yasal Düzenleme (KVK M. 32/A)
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt
işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı kanun
kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç
olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve ekonomi bakanlığı(***) tarafından
teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen
işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak
tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma
katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;
Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma
katkı oranını % 55’, yatırım tutarı 50 milyon Türk lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %
65’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli
uygulatmaya,
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Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı
tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım
harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde
edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını
kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar
artırmaya,
Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım,
patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca
sınırlandırmaya, yetkilidir.
Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı
hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır.
Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç,
yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit
kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir.
Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri,
yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen
veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.
Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit
edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları
yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır.yatırımın kısmen veya tamamen
işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın
tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci fıkranın (c) bendi uyarınca indirimli
vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli
vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı
koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.
Bu madde ayrıcagelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

11.3.2. İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanamayacak Sektörler
İndirimli kurumlar vergisi ile ekonomi bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan
yatırımlardan elde edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi öngörülmektedir.
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Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, İş ortaklıkları, Taahhüt
işleri, Yap-işlet modeli ile elektrik enerjisi üretim tesislerin kurulması ve işletilmesi ile enerji
satışının düzenlenmesi hakkında kanun kapsamındaki yatırımlar,
Bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında
kanun kapsamında yapılan yatırımlar, Rödovansa sözleşmelerine bağlı olarak yapılan
yatırımlar,
Ayrıca: arazi arsa yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli
kurumlar vergisinden yararlanamaz.

11.3.3. İndirimli Kurumlar Vergisinin Kapsamı ve Uygulama Esasları
İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde
edilen kazançlar, yatırımın kısmen ya da tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden
itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine
tabi tutulmaktadır.
Devlet indirimli kurumlar vergisi uygulamasında ‘yatırıma katkı tutarı’ kadar vergiden
vazgeçmek suretiyle yatırımı desteklemektedir. Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak
tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise, yatırıma
katkı oranı olarak tanımlanır.
Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda,
toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli
vergi oranı uygulanacaktır.
Bakanlar Kurulu, yatırımları teşvik açısından sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi
dikkate alınmak suretiyle Türkiye’yi il bazında altı bölgeye ayırmıştır.
Aynı zamanda bölgesel sınırlamaya tabi olmadan bazı sektörde yapılacak ve 50 milyon
tl üzerinde asgari sabit yatırım tutarındaki büyük ölçekli yatırımlar için özel ve ayrıcalıklı teşvik
unsurları öngörülmüştür.
Bölgesel sınırlamaya tabi olmayan yatırımlar; kimyasal madde, rafine edilmi petrol
ürünleri, motorlu kara taşıtı vb. Üremine yönelik yatırımlar.
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek
yatırımlarda, 5520 sayılı kanunun 32/a maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi,
öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak
uygulanır.
(1) aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden
faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almalari halinde bulunduğu bölge
desteklerine tabidir.
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A) denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
B) özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına
yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşimaciliğina yönelik demiryolu yatirimlari.
C) test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya
savunma sanayine yönelik olanlar).
Ç) kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapilacak turizm yatirimlarindan
bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatirimlari.
D) asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama
ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
E) sağlık bakanlığindan alinacak proje onayina istinaden gerçekleştirilecek asgari
yirmimilyon Türk lirasi tutarindaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçlari ve kan ürünleri
üretimine yönelik yatirimlar.
F) savunma sanayii müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek
asgari yirmimilyon Türk lirasi tutarindaki savunma, havacilik ve uzay alanindaki yatirimlar.
G) maden istihraç yatirimlari ve/veya maden işleme yatirimlari (4/6/1985 tarihli ve 3213
sayili maden kanununda tanimlanan i. Grup madenler ve micir yatirimlari ile İstanbul ilinde
gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatirimlari hariç).
Ğ) özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
H) bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından desteklenen ar-ge projeleri neticesinde
geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatirimlar.
Ancak, bu karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2013
tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen
indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.
Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan
ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

11.4. Ödenecek Verginin Bulunması
Kurum kazancı üzerinden kurumlar vergisi hesaplandıktan sonra bu vergiden bazı
mahsuplar yapılarak ödenecek kurumlar vergisine ulaşılmaktadır.
Bu mahsuplar;
1- geçici vergi
2- kesilen vergiler
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3- yabancı ülkelerde ödenen vergiler
Kurumlar cari vergilendirme dönemi kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranında (%
20) geçici vergi öderler.

11.4.1. Geçici Vergi
Geçici vergi matrahı üçer aylık dönemler itibariyle; ancak, hesap dönemi başından
itibaren kümülatif olarak hesaplanır.
Geçici vergi, vergilendirme dönemini izleyen ikinci ayın 14. Günü akşamına kadar
beyan edilir ve aynı ayın 17. Günü akşamına kadar ödenir.
Her geçici vergi döneminde hesaplanan geçici vergiden, önceki dönemlerde ödenen
geçici vergi ile ilgili dönemde kesinti suretiyle ödenen vergiler düşülür.
Yıllık kurumlar vergisinden de daha önce ödenen geçici vergiler mahsup edilir.
Ödenmeyen geçici verginin mahsubu mümkün değildir.

11.4.2. Kesilen Vergiler
Kurumlar beyannamede gösterilen kazançlardan kesinti suretiyle ödemiş oldukları
vergileri tarh edilecek geçici vergi ya da kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.
Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden kanununu 30/7. Maddesi
uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Ancak mahsup edilecek vergi,
kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar
vergisini aşamaz.
Yurt içinde kesinti suretiyle ödenen ve mahsup edilebilecek vergiler, beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden fazla ise fazla kısım mükellefi iade edilmektedir.
Mükellefin bu iadeyi 1 yıl içinde alması gerekmektedir.

11.4.3. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler
Kurumlar yabancı ülkelerde elde ederek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal
ettirilen kazançlardan mahallinde ödedikleri vergileri, Türkiye’de bu kazançlar üzerinden
ödedikleri kurumlar vergisi veya geçici vergiden mahsup edebilirler. Ancak indirim konusu
yapabilmeleri için KVK m. 33’deki şartların yerine getirilmesi ve belgelendirilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, söz konusu sınırlamalar asıl olmak kaydıyla zarar mahsubu veya istisnalar
sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle
Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurtdışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen
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vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen
üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilir.
Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle
yurtdışında ödenen vergiler mahsup edilir, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde kesinti
suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilir.

11.5. Özel Beyanname
Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi
Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka
ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret
bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye’de adına hareket eden kimse, bu kazançları
elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi
dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.
Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye’ye bizzat getirilen nakdî veya aynî
sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması
sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununda
yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate
alınmaz.

11.6. Kurumlar Vergisi Muhtasar Beyanname
Kurumlar vergisi muhtasar beyannamesi KVK’nın 15. (tam mükellefler) ve 30. (dar
mükellefler) maddesi kapsamında yapılacak kesintileri bildirmeye yarayan bir beyannamedir.
KVK 15/1) kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret
şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve
serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit
eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları
ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti
yapmak zorundadırlar

197

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kurumlar vergisinde beyan, beyanname çeşitleri ve indirimli kurumlar
vergisini öğrendik. Ayrıca indirimli kurumlardan yararlanma koşulları ve indirimli kurumlar
vergisinden yararlanamayacak olan kurumlar hakkında bilgi edindik.

200

Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinde ödenecek verginin tespitinde
yapılacak mahsuplardandır?
a) zararlar,
b) ar-ge harcamaları,
c) kontrol edilen yabancı kurum kazancı,
d) bağış ve yardımlar,
e) tevkif edilen vergiler.
2- Ülkeyi terk halinde Kurumlar Vergisi beyannamesi ne zaman verilmektedir?
a) ülkeyi terk ettiği anda,
b) ülkeyi terk etmeden 30 gün önce,
c) ülkeyi terk etmeden 15 gün önce,
d) ülkeyi terk ettikten sonra,
e) hiç vergi ödenmez.
3- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde taksit zamanıdır?
a) Mart ve temmuz,
b) ocak ve temmuz,
c) şubat ve mayıs,
d) ocak ve aralık,
e) taksit yoktur.
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4- İndirimli kurumlar vergisinden kimler yararlanabilir?
a) finans sektöründe bulunan kurumlar,
b) sigorta sektöründe bulunan kurumlar,
c) iş ortaklıkları,
d) rödovans sözleşmeleri bağlı olarak yapılan yatırımlar,
e) ekonomi bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlı olarak yapılan yatırımlar.
5- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde ödeme zamanıdır?
a) Mart ve temmuz aylarının sonu,
b) ocak ayının 25. Günü akşamına kadar,
c) şubat ve mayıs aylarının 25. Günü akşamına kadar,
d) nisan ayının 30. Günü akşamına kadar,
e) mart ayının 30. Günü akşamına kadar.
6- Kurumlar vergisinde beyanname …… olarak verilir.
7-Kurumlar vergisi iki eşit taksitte ödenir. (Doğru-Yanlış)
8-İndirimler kurumlar vergisinde Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine
bağlanmış yatırımlar yararlanabilir. (Doğru-Yanlış)
9-Yıl içinde yapılan vergi kesintileri……………… beyannamesiyle vergi dairesine
bildirilir.
10-Yıl içinde ödenen vergiler hesaplanan Kurumlar vergisinden mahsup edilir. (DoğruYanlış)
Cevap Anahtarı:
1- e, 2- c, 3- e, 4- e, 5- d. 6- yıllık , 7- yanlış, 8- doğru, 9- muhtasar, 10- doğru.
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12. TASFİYE, BİRLEŞME VE DEVİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Tasfiye

•

Tasfiye Dönemi

•

Tasfiye Döneminde Zarar Mahsubu

•

Tasfiye Karı

•

Tasfiye Döneminin Başındaki Servet Değerine Yapılacak İlaveler

•

Tasfiye Sırasında Giderler

•

Servet Değeri

•

Tasfiye Karının Beyanı

•

Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

•

Tasfiye Beyannameleri Ve Tasfiyede Verginin Ödenmesi

•

Birleşme

•

Birleşme Karı

•

Birleşme Karının Beyanı Ve Ödenmesi

•

Devir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kurumlar tasfiyesi nasıl yapılır?
2- Tasfiye memurların sorumluluğu nasıldır?
3- Birleşen kurumlarda vergilendirme nasıl yapılır?
4- Devir halinde vergilendirme nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tasfiye

Tasfiye kavramını
öğrenmek.

Kurumlarda tasfiye süreci.

Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde
tasfiye sürecini öğrenmek.

Kurumlarda devir halinde
vergilendirme

Devir halinde
vergilendirmenin nasıl
yapılacağını öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Tasfiye



Tasfiye dönemi



Tasfiye karı



Tasfiye memuru



Birleşme



Devir
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Giriş
5520 KVK tasfiye, birleşme ve devir halinde vergilendirmenin nasıl yapılacağını
ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Bu süreçte kurumların yapılarında meydana gelen değişimler
vergilendirmeyi etkilemektedir. Bu durumlarda vergi istisnaları gündeme gelirken, bazı
durumlar da ise vergilendirme yapılmaktadır.
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12.1. Tasfiye
Tasfiye tüzel kişiliğe sahip olan ticaret şirketlerinin feshedilmesi ya da infisahı üzerine
şirketin bilançosunda bulunan borç ve alacakların kesin olarak hesaplanması, alacakların tahsil
edilmesi ve borçların ödenmesi ve kalan mevcudun, ortaklar arasında kanun ve esas sözleşmeye
uygun bir biçimde dağıtılması olarak tanımlanabilmektedir.
Anonim şirketler; esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket süresinin sona
ermesi, şirket amacının elde edilmesi ya da gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi, şirketin
diğer şirketle birleşmesi, genel kurul kararı ile şirket feshi, feshi ihbar hakkının kullanılmas,
şirket alacaklılarının talebi üzerine ya da TTK hükümlerine göre şirket amaç ve konusuna aykırı
ya da kanunlar gereğince TTK hükümlerine göre şirket amaç ve konusuna aykırı ya da kanunlar
gereğince feshini gerektiren hal ve işlemlerin bulunması konusunda ilgili bakanlık tarafından
fesih davası açılması ile infisah edilebilirler.
Sona eren şirket diğer bir şirketle birleşme, limited şirkete çevrilme, bir kamu tüzel
kişiliği tarafından devir alınma hariç, tasfiye haline girmektedir.

12.1.1. Tasfiye Dönemi
Vergi kanunları kurumların tasfiye edilmesi durumunda, ortaya çıkan karın
vergilendirilmesi konusuyla ilgilenmektedir.
Bir kurumun tasfiyeye girmesi vergi kanunları kadar diğer kanunları da ilgilendirmekte
olup, Türk Ticaret Kanunu’nda tasfiye nedenleri sınırlı olarak sayılmasına rağmen Kurumlar
Vergisi Kanunu tasfiye nedenlerini sınırlamamıştır.
Tasfiye ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer
almaktadır.
KVK m. 17/(1) tasfiye dönemi: her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren
kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.
KVK tasfiye işlemlerinin sonuçları ile ilgilenmektedir. Kanunda tasfiye döneminin ne
zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği açık bir biçimde ifade edilmiştir.
A) tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği
tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı
takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin
sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem
bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.
B) tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun
tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
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12.1.2. Tasfiye Döneminde Zarar Mahsubu
Tasfiye döneminde oluşan karın hesaplanması sırasında, KVK’nın 9. Maddesinde
düzenlenen zarar mahsubu hükmü uygulanmaya devam edilecektir.
9. Madde hükmüne göre geçmiş yıl zararları beş yıldan fazla nakledilmemek üzere
kurumlar vergisi matrahında gider olarak dikkate alınacaktır.
5 yıllık sürenin her bir tasfiye dönemi itibariyle aranmaması gerekmekte olup, tasfiye
dönemi ne kadar sürerse sürsün tasfiyeye giriş tarihi itibariyle indirim konusu yapılabilecek
geçmiş yıl zararları beş yıllık süre kısıtı olmaksızın herhangi bir tasfiye döneminde indirim
konusu yapılabilecektir.
C) tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine
doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.
Tasfiye sonucu ifadesi son tasfiye dönemine ait kar ya da zarar olmayıp, ilk tasfiye
döneminden sonuncuya kadar tüm net dönemlerin sonucunu ifade etmektedir.

12.1.3. Tasfiye Karı
(4) tasfiye kârı: tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı,
tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri
arasındaki olumlu farktır.
A) tasfiye kârı hesaplanırken;
1) ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde
yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,
2) mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler
ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar tasfiye
döneminin başındaki servet değerine,
Eklenir.
Tasfiye halinde kurumların vergilendirilmesinde kanun koyucu anonim şirketlerde
biriken gizli yedeklerin vergilendirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, gerçek tasfiye karının
belirlenebilmesine dönembaşı ve dönem sonu servet değerine bazı ilavelerin yapılması ve
düşülmesi gerekir.
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12.1.4. Tasfiye Döneminin Başındaki Servet Değerine Yapılacak
İlaveler
Ortaklar veya kurum sahipleri tarafından yapılan ödemeler, vergiden müstesna bulunan
kazanç ve iratlar. (vergiden muaf tahvillerin faiz kuponları, tasfiye sırasında tahsil edilmiş
olursa, bunlar tasfiye dönemi başındaki servet değerine ilave edilir)
KVK’nın 17/4-a maddesine göre, ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye sırasında
avans olarak ya da farklı şekillerde yapılan ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine
eklenmektedir.

12.1.5. Tasfiye sırasında giderler
Tasfiye karının hesaplanmasında KVK’nın 8. Maddesinde yer alan indilebilecek
giderler ile 10. Maddesinde yer alan diğer indirimler ayrıca matrahtan indirilir.
Ancak, KVK’nın 11. Maddesinde düzenlenen kabul edilmeyen giderler ise tasfiye
karının hesaplanmasında matrahtan indirim kabul edilmez.

12.1.6. Servet Değeri
Tasfiye halindeki anonim şirketlerde vergi matrahı tasfiye karıdır. Tasfiye karı, tasfiye
döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki
olumlu farktır.
Bu düzenlemeye göre, tasfiye karı öz sermayeler karşılaştırılmak suretiyle
hesaplanacaktır. Bu karın hesaplanması için tasfiye dönemi sonundaki ve başındaki tasfiye
dönemi öz sermayelerinin hesaplanması gerekmekte ve gerekli ilave ve çıkarmaların yapılması
gerekmektedir.
(5) servet değeri: tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, kurumun
tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilânçosunda görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla
süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin başındaki servet değeri, bir önceki dönemin son
bilânçosunda görülen servet değeridir.

12.1.7. Tasfiye Karının Beyanı
Tasfiye beyannameleri: tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye
dönemlerinin sonundan itibaren kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona
erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün
içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
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12.1.8. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
Tasfiye memurlarının sorumluluğu: tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş
vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için,
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 207. maddesine uygun bir karşılık
ayırmadan aynı kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve
ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi
cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Yukarıda belirtilen vergiler ile sekizinci fıkra uyarınca tasfiye işlemlerinin incelenmesi
sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya
satış gibi yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine
paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için
ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz.
Tasfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı,
yukarıda belirtilen yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay
alan ortaklara ya da ortakların aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya yetmezse icra ve iflas
kanununun 207 nci maddesine uygun oranlar dahilinde aynı kanunun 206 ncı maddesinin
dördüncü sırasında yazılı alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu
edebilirler.
Tasfiye işlemlerinin incelenmesi: tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye
memurları, işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler.
Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız
devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde vergi dairesi sonucu tasfiye
memurlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar
tasfiye memurlarının, yedinci fıkrada yazılı sorumluluğu devam eder.
Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan
teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni
temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri
tarafından yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya
vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı
alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de
bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl
mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin
tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
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Hükmi şahısların tasfiyesinde bunların borçlu bulundukları amme alacaklarını ödeme
ve bu kanun hükümlerinin tatbikıyla ilgili vecibeleri tasfiye memurlarına, hükmi şahsiyeti
olmıyan ortaklıklarla yabancı kurumların Türkiye’deki şube, ajans ve mümessilliklerinin
tasfiyesinde bunların vecibeleri tasfiyeyi yürütenlere geçer.( AATUHK madde 32)
Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili
tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler.
Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, amme idarelerinin her türlü alacaklarını
ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar
veya bunlar üzerinde her hangi bir şekilde tasarrufta bulunamazlar.
Aksi halde tahakkuk etmiş ve edecek amme alacaklarından tasfiye memurları veya
tasfiyeyi yürütenler şahsan ve müteselsilen mesul olurlar. Bu mesuliyet yapılan tasarrufların
ifade ettiği para miktarını geçemez.

12.1.9. Tasfiye Beyannameleri ve Tasfiyede Verginin Ödenmesi
Tasfiye beyannameleri tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemleri sonundan
itibaren KVK’nın 14. Maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye
beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu,
vergi dairesine verilir.
KVK 17. Maddesine göre verilecek beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye
bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir.
Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında
gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ait tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru
tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden
yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Tasfiyenin
sona erdiği dönemi ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30
gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Tasfiyenin aynı takvim yılında başlayıp bittiği durumda, tasfiye beyannamesi tasfiyenin
sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve
vergiler aynı süre içinde ödenir.
Tasfiyede amaç kurumun tasfiyeye başladığı tarih ile sona erdiği dönem arasında elde
edilen kesin tasfiye karının vergilendirilmesidir. Kar olarak tespit edilen tutar tasfiyenin
sonuçlandığı tarihte kesinlik kazanmakta ve bu tarihte geçerli olan kurumlar vergisi oranına
göre üzerinden vergi hesaplanması gerekir.
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12.2. Birleşme
(1) bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah
eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine
birleşme kârı vergiye matrah olur.
2) tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir.
Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum
tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde
ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul
Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir.
(3) kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler,
birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur.
KVK’nın 18. Maddesinde; tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümlerin, birleşme
karının tespitinde de geçerli olduğu ifade edilmiştir.
Kurumlar tasfiyeye ilişkin genel kurul kararının tescil edilmesiyle girmekte, tasfiye
karının tescil edildiği tarihte ise tasfiye sona ermektedir. Birleşme için ise KVK’da özel bir
düzenleme yapılamamış tasfiyeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

12.2.1. Birleşme Karı
Bir ya da daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi halinde birleşme sebebiyle
infisah eden kurumların birleşme karı için tasfiye hükümleri geçerli olup, birleşmede tasfiye
karı yerine birleşme karı vergi matrahı olmaktadır.

12.2.2. Birleşme Karının Beyanı ve Ödenmesi
Birleşme karı, şirket genel kurul kararının tescil tarihini izleyen 30 gün içerisinde
birleşilen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilmelidir. Birleşme karı üzerinden tarh
olunan vergiler de beyanname verme süresi içinde ödenir. Ayrıca birleşen kurumların KVK’ya
göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı sürede ödenir.

12.3. Devir
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında birleşmenin
özel bir türü olarak devir tanımlanmakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler
üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle yapılan işlemler devir olarak tanımlanmaktadır.
KVK madde 19(1) bu kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen
birleşmeler devir hükmündedir: a) birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen
kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
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B) münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından
bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.
(2) kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.
Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir
tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz
ve vergilendirilmez:
A) şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;
1) devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
2) devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin
verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki
hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,
Birleşmenin ticaret sicili gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde
münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.
B) birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını
ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle
verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt
eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat
isteyebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurumların
tasfiye, birleşme ve devir halinde vergilendirilmelerinin nasıl yapıldığını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-I-Devreden kurum tam mükellef, devralan kurum dar mükellef olmalıdır,
II-devredilen kurumun devir tarihindeki bilançosunun son 6 aylık kısmının devralan
kurum tarafından kabul edilmiş olması gerekir,
III-devreden ve devralan kurum tarafından ortaklaşa imzalanmış devredilen kuruma
ilişkin kıst dönem beyanname verilmiş olmalıdır,
IV-devreden kurum ve devralan kurum tam mükellef olmalıdır
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri birleşmenin devir sayılabilmesinin
şartlarındandır?
a) I-II,
b) sadece IV,
c) I-IV,
d) sadece III,
e) III-IV.
2- Bir şirketin bir başka şirkete katılması sonucunu yaratan işlemlere ne denir?
a) devir,
b) tasfiye,
c) tür değiştirme,
d) birleşme,
e) bölünme.
3- Bir ya da birkaç kurumun diğer bir kurumla tek bir hukuki varlık haline gelmelerine
ne denir?
a) devir,
b) tasfiye,
c) tür değiştirme,
d) birleşme,
e) bölünme.
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4- Aşağıdakilerden hangisi yapılan birleşmenin devir sayılabilmesinin şartlarındandır?
a) Devreden kurum tam mükellef, devralan kurum dar mükellef olmalıdır,
b) devredilen kurumun devir tarihindeki bilançosunun son 6 aylık kısmının devralan
kurum tarafından kabul edilmiş olması gerekir,
c) devreden ve devralan kurum tarafından imzalanmış kıst dönem beyanname verilmesi
gerekli değildir,
d) devreden kurum ve devralan kurum tam mükellef olmalıdır,
e) devredilen kurumu ait beyanname, devrin ticaret sicilde ilan edildiği tarihten itibaren
15 gün içinde devredilen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir.
5- Tüzel kişiliğe sahip olan ticaret şirketlerinin feshedilmesi ya da infisahı üzerine
şirketin bilançosunda bulunan borç ve alacakların kesin olarak hesaplanması, alacakların tahsil
edilmesi ve borçların ödenmesi ve kalan mevcudun, ortaklar arasında kanun ve esas sözleşmeye
uygun bir biçimde dağıtılması haline ne denir?
a) devir,
b) tasfiye,
c) tür değiştirme,
d) birleşme,
e) bölünme.
6- Tasfiye memurları tüm dönemlerin vergilerinden sorumludurlar. (Doğru-Yanlış)
7- Birleşme karı, şirket genel kurul kararının tescil tarihini izleyen ………….gün
içerisinde …………………kurumun bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilmelidir.
8- Tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma
suretiyle yapılan işlemler …………… olarak tanımlanmaktadır.
9- Tasfiye memurlarının sorumlululuğu müşterek sorumluluktur. (yanlış-doğru)
10- Devir işlemlerinin vergilendirilmesi Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.
(Doğru-Yanlış)
Cevap Anahtarı
1-e, 2- a, 3-d, 4- d, 5- b. 6- yanlış, 7- 30 gün- birleşilen kurum, 8- Devir, 9- Yanlış,
10-Doğru.
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13. TÜR DEĞİŞTİRME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Bölünme

•

Tam Bölünme

•

Tam Bölünme Durumunda Vergilendirilmemek İçin Aranan Şartlar

•

Kazancın Beyanı Ve Verginin Ödenmesi

•

Tam Bölünmede Zarar Mahsubu

•

Kısmi Bölünme

•

Kısmi Bölünmenin Unsurları

•

Kısmi Bölünmede Vergilendirilmemek İçin Aranan Şartlar

•

Hisse Değişimi

•

Tür Değiştirme

•

Türk Ticaret Kanununda Geçerli Tür Değiştirmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bölünme halinde vergilendirme nasıl yapılır?
2- Hisse değişimi ve tür değiştirme nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlarda tam bölünme ve
kısmi bölünme

Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde tam
bölünme ve kısmi
bölünmeyi öğrenmek.

Tam Bölünme

Tam bölünme halinde
vergilendirmeyi öğrenmek.

Kısmi Bölünme

Kısmi bölünmeyi öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Tür değiştirme



Bölünme



Kısmi bölünme



Tam bölünme
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Giriş
Kurumlar vergisinde kurumların bölünme, tür değiştirme ve hisse değişimi
durumlarında nasıl vergilendirileceği konuları düzenlenmiştir.
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13.1. Bölünme
Bölünme sermaye şirketleri için öngörülmüş bir kurumdur. Sermaye şirketleri dışında
kurumlar için bölünmeden söz edilemez.
Bölünme biri ‘tam bölünme’ ve diğeri ‘kısmi bölünme’ olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

13.1.1. Tam Bölünme
Tam bölünmede bölünen şirketin tüm mal varlığının aktarımı söz konusudur.
Kısmi bölünmede ise, bölünen şirketin bazı kıymetleri aktarılmaktadır.
Yasal düzenleme: KVK 19/3 a) tam bölünme: tam mükellef bir sermaye şirketinin
tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı
değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye
şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye
şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu kanunun uygulanmasında tam
bölünme hükmündedir.
Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibarî değerinin % 10’una
kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir.
Bu durumda, bölünen şirketin tüm mal varlığı iki veya daha fazla şirkete geçmekte ve
bölünen şirketin ortakları devralan şirketlerin ortaklık paylarını iktisap etmektedir.
Ayrıca, bölünme işlemi sonucu devreden şirketin ortaklarına verilecek iştirak
hisselerinin itibari değerinin %10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesine imkan
verilmiştir. Böylelikle hesapların kapatılması amacıyla yapılacak küçük miktarlardaki nakit
ödemelerin, işlemin bölünme sayılmasını engellememesi sağlanmaktadır.
Bölünen şirketin varlıkları, kayıtlı değer üzerinden devralan şirketlere aktarılacaktır.
Vergi Usul Kanununun 265 inci maddesinde bu değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe
kayıtlarında yer alan hesap değeri olarak tanımlanmıştır.
Bu varlıklar, devralan şirket tarafından da kayıtlı değerleriyle kendi kayıtlarına intikal
ettirilecektir. Böylece, bölünme işlemiyle gerçekte bir vergi ertelemesi yapılmış olmaktadır.
Zira, varlıkları devralan şirket ileride bunları elden çıkardığında satış bedeliyle kayıtlı bedel
arasındaki fark kurum kazancına dahil edilecektir.
Bir bölünmenin tam bölünme sayılabilmesi için;
Bölünmede her iki tarafın şirket statüsünde olması, bölünen şirketin ve yeni kurulacak
şirketin tam mükellef olması, bölünen şirketin bütün mal varlığı, alacak ve borçlarının kayıtlı
değerleri üzerinden devrolunması, bölünen sermaye şirketi ortaklarına bölen sermaye şirketinin
sermayesini temsil eden iştirak hissesi verilmesi.
227

13.1.1.1. Tam Bölünme Durumunda Vergilendirilmemek İçin Aranan
Şartlar
Tam bölünmelerde bölünen kurumun, sadece bölünme tarihine kadar kazancı
vergilendirilir. Bölünmeden doğan kazançların hesaplanmaması ve vergilendirilmemesi için şu
şartlar aranacaktır: (KVK md. 20/2)
A) şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının ticaret sicilinde tescil edildiği
tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar,
1) bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
2) bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen
kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları
bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, bölünmenin ticaret sicili gazetesinde ilan
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verirler.
B) bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine
kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer
ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar
vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük
mal memuru, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan
teminat isteyebilir.

13.1.1.2. Kazancın Beyanı ve Verginin Ödenmesi
Tam bölünmede, bölünen şirketin bölünme tarihine kadar olan kazancı bölen kurum
tarafından beyan edilir.
Bölünen kurum adına kıst döneme ilişkin tahakkuk eden vergilerin, bölünmenin
gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin bölen kurumun kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği
ayın sonuna kadar, bölen kurumca ödenmelidir.
Bölünme işlemlerinin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen
kurumun önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi takip
eden 30 gün içinde, tahakkuk eden vergilerin de ödenmesi gerekmektedir.
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13.1.1.3. Tam Bölünmede Zarar Mahsubu
Tam bölünme durumunda devralan kurumun bölünen kurumun bilançosunda görülen
geçmiş yıl zararlarını indirebilmesi için gerekli koşullar KVK’nın 9. Maddesinde sayılmıştır.
20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu
bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle
orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:
1) son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş
olması.
2) devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.
Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

13.1.2. Kısmi Bölünme
Yasal düzenleme 19/3-b) kısmî bölünme: tam mükellef bir sermaye şirketinin veya
sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin
bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya
da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri
üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine
devretmesi, bu kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir.
Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak
şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi
zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri,
devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve
iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden
şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların
da devri zorunludur.
Bu düzenleme ile iştirak hisselerinin kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye olarak
konulabilmesi için aktifte yer alan bu kıymetlerin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması şarttır.
Kısmi bölünme işleminde, aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya
pasif hesapla birlikte devrolunmak zorundadır.

13.1.2.1. Kısmi Bölünmenin Unsurları
Bölünen ve bölen kurumun her ikisi de sermaye şirketi olmalı, bölünen şirket tam ya da
dar mükellef olabilirken, bölen kurum tam mükellef olmalı, bölünmeye konu değer: taşınmaz,
iştirak hisseleri ya da üretim ve hizmet işletmeleri olacak. Ayni sermaye olarak konulan
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varlıklar karşılığında bölen şirket kendi hisse senetlerini, ayni sermaye koyan (bölünen) şirkete
veya bunun ortaklarına vermelidir. Taşınmazlar; bölünen kurumun bilançosunda kayıtlı
olmalıdır,İştirak hisseleri en az iki tam yıl elde tutulmuş olmalıdır. Üretim ve işletmelerinin
kayıtlı değerleri üzerinden devredilmesi öngörülür, devirde işletme bütünlüğü korunacak
şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümü devredilmelidir.

13.1.2.2. Kısmi Bölünmede Vergilendirilmemek İçin Aranan Şartlar
Kısmi bölünme işlemlerinden doğan kazançlar hesaplanmayacak ve vergilendirme
yapılmayacaktır.
Kısmi bölünme sonucunda bölünen veya hisseleri değiştirilen kurumların tüzel kişiliği
devam ettiği için bölünme veya hisse değişimi tarihine kadar olan kıst dönem beyanname de
verilmeyecektir.
Kısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş
ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları
varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olurlar.

13.2. Hisse Değişimi
Hisse değişimi: tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin
hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve
karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil
eden iştirak hisselerini vermesi, bu kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir.
Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin
%10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel
değildir.
Bu hükme göre yapılan işlemin hisse değişimi olarak kabul edilebilmesi için aşağıda
belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:
Devralan kurumun sermaye şirketi olması, iştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye
şirketi olması, devralan kurumun tam mükellef olması, devralan kurumun diğer şirketin
hisselerini yönetim ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması, iştirak
hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini temsil eden
iştirak hisselerinin verilmesi gerekmektedir.
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13.3. Tür Değiştirme
Kurumlar hukuki ve ekonomik bütünlüklerini bozmaksızın ve şirketi tasfiye etmeksizin
mevcut kurumun türünü değiştirebilirler.
Bir işletmenin bir hukuki biçimden başka bir hukuki biçime çevrilmesi tür değiştirme
olarak tanımlanabilmektedir.
Tür değiştirme KVK’nin 19/2 maddesinde yer almaktadır.
‘(2) kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.’
Bu madde hükmüne göre; maddede yazılı şartlara uyulması durumunda tür değiştiren
kurumun dönüşüm tarihi itibariyle gizli yedeklerin vergilendirilmesi söz konusu olmayıp,
sadece dönüşüm tarihine kadar elde ettiği kurum kazançları vergilendirilir.
Tür değişimi durumunda her iki kurumun yda tam mükellef olması gerekmektedir. Tür
değişim sonrası ortaya çıkan tüzel kişiliğin de KVK uyarınca tam mükellef olması
gerekmektedir.
Tür değiştirme sadece hukuki kişiliğin değiştirilmesini amaçlamaktadır.

13.4. Türk Ticaret Kanununda Geçerli Tür Değiştirmeler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentlerine göre bir kollektif veya komandit şirket, bir anonim veya limited şirkete
dönüşebilecektir.
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Uygulamalar

232

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tam bölünme ve kısmi bölünme ve aynı zamanda tür değiştirme halinde
işletmelerin vergilendirilme biçimlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- I-Bölünmede her iki tarafın kurum statüsünde olması,
II-Bölünen şirketin tam mükellef olması,
III-Bölünen şirketin bütün mal varlığı, alacak ve borçlarının kayıtlı değerleri üzerinden
devrolunması,
IV-Bölünen şirket ortaklarına bölen sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak
hissesi verilmesi,
Tam bölünme ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi-hangileri doğrudur?
a) I-II,
b) I-III-IV,
c) I-II-III,
d) II-III-IV,
e) hepsi.
2- Aşağıdakilerden hangisi kısmi bölünme ile ilgili doğru değildir?
a) bölen kurum sermaye şirketi olmalı,
b) bölünen şirket tam mükellef olabilir,
c) bölünen kurum şahıs şirketi olmalıdır,
d) bölünen şirket dar mükellef olabilir,
e) bölen şirket tam mükellef olmalı.
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3- Aşağıdakilerden hangisi tam bölünmenin şartlarından değildir?
a) bölünen taraf şirket statüsünde olmalıdır,
b) bölünen şirket tam mükellef olmalıdır,
c) yeni kurulacak şirket tam mükellef olmalıdır,
c) bölünen şirketin tüm mal varlığı, alacak ve borçları emsal değerleri üzerinden
devrolunması,
d) bölünen sermaye şirketi ortaklarına bölen sermaye şirketinin sermayesini temsil eden
iştirak eden iştirak hissesi verilmesi,
e) bölen taraf şirket statüsünde olmalıdır.
4- Bölünen şirketin tüm mal varlığı iki ya da daha fazla şirkete geçer ve bölünen şirketin
ortakları devralan şirketlerin ortaklık paylarını iktisap etmelerine ne denir?
a) kısmi bölünme,
b) devir,
c) tam bölünme,
d) tür değiştirme,
e) birleşme.
5- Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu
şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu
şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak
hisselerini vermesi durumuna ne denir?
a) kısmi bölünme,
b) devir,
c) tam bölünme,
d) hisse değişimi
e) birleşme.
6- Kısmi bölünmenin tam bölünmeden farkını açıklayınız.
7- Bir işletmenin bir hukuki biçimden başka bir hukuki biçime çevrilmesi
……………….. olarak tanımlanabilmektedir.
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8- Kısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk
etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar,
devraldıkları varlıkların …………….. ile sınırlı olarak ……………..sorumlu olurlar.
9- Kısmi bölünmede bölünen ve bölen kurumun her ikisi de ……………… şirketi
olmalıdır.
10- Tam bölünmelerde bölünen kurumun, sadece ……………………kadar kazancı
vergilendirilir.

Cevap Anahtarı
1- e, 2- c, 3- c, 4-c ,5- d. 7- tür değiştirme, 8- emsal bedel, müteselsil, 9- sermaye, 10bölünme tarihi.
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14. ÇEŞİTLİ VERGİLERDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR (KATMA
DEĞER VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Katma Değer Vergisi

•

Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler

•

İşlemlerin Türkiye’de Yapılması

•

Verginin Mükellefi

•

Verginin Sorumlusu

•

Vergiyi Doğuran Olay

•

Muafiyetler

•

İstisnalar

•

İhracat İstisnası

•

Hizmet İhracatı İstisnası

•

İthalat İstisnası

•

Bazı Kurumlara Bedelsiz Verilen Mal Veya Sunulan Hizmet İstisnası

•

Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslim Ve İfalar

•
Bedelsiz Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İstisnası, Gıda ve Yardım
Bankalarına Yapılan Bedelsiz Teslimler İstisnası
•

Diğer Bazı İstisnalar

•

Beyanname Verme Zamanı

•

Verginin Tarhı

•

Verginin Ödenmesi



Özel Tüketim Vergisi

•

Verginin Mükellefi Ve Sorumlusu

•

İhracat İstisnası

•

Diplomatik İstisna



Damga Vergisi
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•

Verginin Konusu

•

Verginin Mükellefi

•

Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması

•

Vergileme Ölçüleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Katma değer vergisinin mükellefleri kimlerdir?
2- Özel tüketim vergisi ile katma değer vergisi arasındaki farklar nelerdir?
3- Damga vergisinde vergilendirme nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Katma Değer Vergisinin
konusu, mükellefi ve
istisnalar

Katma Değer Vergisi
Kanunu hükümleri
çerçevesinde verginin
mükellefi, konusu, oranı ve
istisnalarını öğrenmek.

Özel Tüketim Vergisi

Özel Tüketim Vergisi
Kanunu hükümleri
çerçevesinde verginin
yapısını öğrenmek.

Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde
verginin yapısını öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

242

Anahtar Kavramlar


Katma değer vergisi



Özel tüketim vergisi



Damga vergisi.
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Giriş
Katma değer vergisi harcamalar üzerinden alınan ve dolaylı bir vergi niteliğindedir. Her
bir aşamada yaratılan katma değeri esas alan vergisi matrahın kapsamına göre gayrisafi hasıla
tipi, gelir tipi ve tüketim tipi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Türkiye’de başlangıçta gelir tipi sonrasında ise tüketim tipi katma değer vergisi
benimsenmiştir. Katma değer vergisi ile ilgili düzenlemeler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nda yer almaktadır.
Özel tüketim vergileri genel tüketim vergilerinin aksine, tüm mal ve hizmetleri
kapsamına almayıp, belli malları konu alan vergilerdir. Bu niteliği ile özel nitelikli bir harcama
vergisidir. Özel tüketim vergisi ile ilgili düzenlemeler 4760sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’nda yer almaktadır.
Yararlanma ilkesinin uygulandığı damga vergisi ile ilgili düzenlemeler 488 sayılı
Damga Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır.
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14.1. Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisi, tüm mal ve hizmetleri konusuna almaktadır. Üretim aşamasından
nihai tüketime kadar her bir iktisadi aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir
vergidir.

14.1.1. Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler
Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
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)her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,
C) profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların
katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
D) müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli
ve 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin,
senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,
E) boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
F) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması
işlemleri,
G) genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların
teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait
veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî
nitelikteki teslim ve hizmetleri,
H) rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler.
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14.1.2. İşlemlerin Türkiye’de Yapılması
Mal teslimlerinde malların teslim anında Türkiye’de bulunması yeterli görülmüştür.
Hizmetin Türkiye’de yapılmış sayılması için;
- hizmetin Türkiye’de yapılması veya
- hizmetten Türkiye’de faydalanılması şartlarından herhangi birinin gerçekleşmiş
olması yeterlidir.

14.1.3. Verginin Mükellefi
1. Katma değer vergisinin mükellefi:
A) mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
B) ithalatta mal ve hizmet ithal edenler,
C) transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
D) ptt işletme genel müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
E) her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
G) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler
veya gösterenler,
H) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya
verenler,
I) isteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

14.1.4. Verginin Sorumlusu
1. 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 olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.
2. Fiilî yada kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet
satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi,
belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.

246

14.1.5. Vergiyi Doğuran Olay
A) mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
B) malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler
verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri
belgelerin düzenlenmesi,
C) kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda
mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
D) komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların
alıcıya teslimi,
E) malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın
nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
G) su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında
bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi
I) ithalatta, gümrük kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması,
gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,
J) ikametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit
taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,
k) 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanununa göre düzenlenen ürün
senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi anında meydana gelir.

14.1.6. Muafiyetler
•

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcu muafiyeti,

•

Bazı kamu kurumları ile kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlar muafiyeti,

•

Esnaf muaflığı,

•

Basit usulde vergilendirilen çiftçi muaflığı,

•

Serbest meslek erbabı muaflığı,

•

Askeri fabrika, tersane ve atölye muafiyeti

•

Darphane damga matbaası ve milli piyango idaresi muaflığı,

•

Arazi ıslahı yapan kamu kurumu, tarımsal kooperatif ve çiftçi birlikleri muafiyeti,
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•

Bazı taşıma işleri yapanlar ve fuarlara katılanlar muaflığı,

•

Yabancı devlet muaflığı,

•

Kredi teminat fonları muaflığı,

•

Teknoloji bölgelerindeki yönetici işletmeleri muaflığı

•

Karayolları ile orman genel müdürlüğü muafiyeti

•

Bankalar ve tasarruf mevduatı sigorta fonu muafiyeti.

14.1.7. İstisnalar
Katma değer vergisinde istisna, teslim edilen malların ya da ifa edilen hizmetlerin
taşıdıkları özellikler nedeni ile katma değer vergisi hesaplanmaması yani tahsil edilmemesi
esasına dayanmaktadır.

14.1.7.1. İhracat İstisnası
İhracat istisnası varış ülkesinde vergilendirme prensibinin gereği olarak konulmuştur.
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışında müşteriler için yapılan
hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla yurtdışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen rooming
hizmetleri vergiden istisnadır.
B) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri
malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında
fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen katma değer vergisi iade olunur.
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 katma değer
vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.
İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma
değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili
dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından
itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

14.1.7.2. Hizmet İhracatı İstisnası
KDV kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimlerinden ayrı olarak yurt dışındaki
müşteriler için yapılan hizmetler de KDV’den istisna edilmiş, aynı kanunun 12/2 maddesi
uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;
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-hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
-hizmetten yurt dışında faydalanılması,
Şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
Öte yandan hizmet ihracı konusunda 26 seri no.lu KDV genel tebliğinin (k) ve 30 seri
no.lu KDV genel tebliğinin (a) bölümündeki açıklamalarda, hizmet ihracı istisnası
uygulamasında;
-hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
-fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
-hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,
-hizmetten yurt dışında yararlanılması,
Şartlarının aranacağı belirtilmiştir.
Serbest bölgedeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler ihracat istisnası kapsamına
alınmıştır.
Bu istisna uygulamasında fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının
devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf
veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade edecektir.
Buna göre, serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurt içinde
bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye
gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecektir.
Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan iade talepleri, hizmet
ihracatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde
sonuçlandırılacaktır.

14.1.7.3. İthalat İstisnası
Varış ülkesi prensibinin uygulaması sonucunda ihracat vergiden istisna edilirken ithalat
vergiye tabi tutulmuştur.
İthalat istisnası kapsamına giren mal ve hizmetler üç başlık altında incelenebilir.
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14.1.7.4. Bazı Kurumlara Bedelsiz Verilen Mal Veya Sunulan Hizmet
İstisnası
1- teslim ve ifaları yurtiçinde KDV’den istisna edilen mal ve hizmetler
2- gümrük vergisinden muaf veya istisna edilen eşyalar,
3- ihraç edilen eşyaların geri gelmesi.
4- özel rejimlerin uygulandığı mal ve hizmetler.

14.1.7.5. Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslim ve İfalar
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2-b maddesinde yer alan kamu kurumu ve
kuruluşlarına karşı bedelsiz yapılan her türlü mal teslimleri ve hizmet ifaları vergiden istisna
edilmiştir.
Örneğin; yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile
yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve
kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve
hizmetler.

14.1.7.6. Bedelsiz Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İstisnası, Gıda
Ve Yardım Bankalarına Yapılan Bedelsiz Teslimler İstisnası
Özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki
kapasitelerinin % 10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve
aşevleri hakkındaki kanuna ek kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı milli eğitim
bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükümlerine göre kurulan 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 ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal
teslimi ve hizmet ifaları 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,

14.1.7.7. Diğer Bazı İstisnalar
•

Banka ve sigorta muameleleri kapsamına giren işlemler istisnası,

•

Yabancı sinema yapımcıları istisnası,

•

Ürün senetleri istisnası,
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•

Konut inşaat taahhüt işleri istisnası

•

Diplomatik istisna,

•

Ulusal güvenlik amaçlı teslimler istisnası,

•

Uluslar arası taşımacılık istisnası.

14.1.8. Beyanname Verme Zamanı
1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar
ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
2. Katma değer vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile
yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili
gümrük idaresine verilir.

14.1.9. Verginin Tarhı
1. Katma değer vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.
2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, katma
değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh
olunur.
3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, katma değer vergisi beyan
üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.
4. İthalde alınan katma değer vergisi ilgili gümrük idaresince tarh olunur.
5. İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından
motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit
taşımacılığa ait katma değer vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarh olunur.
6. Maliye ve gümrük bakanlığı, faaliyetin, gereğini göz önünde tutarak mükellefin
müracaatı üzerine veya re’sen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

14.1.10. Verginin Ödenmesi
Katma değer vergisi beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse,
vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde tarhedilir.
1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın
yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar.
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2. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.
3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi
yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında
yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait katma değer vergisi, bu işlemlere ait özel
beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.
Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi, tarh
süresi içinde ödenir.
Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi
Kanununun götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait
hükümleri çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri
içinde ödenir.
5. Maliye ve gümrük bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak katma değer
vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.

14.2. Özel Tüketim Vergisi
Özel tüketim vergisi kapsamına tüm mal ve hizmetleri değil, kanunda ekli listelerde yer
alan mal ve hizmetleri kapsamına alır.
1. Bu kanuna ekli;
A) (ı) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından
teslimi,
B) (ıı) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,
C) (ıı) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (ııı) ve (ıv) sayılı
listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
D) (ı), (ııı) ve (ıv) sayılı listelerdeki mallar ile (ıı) sayılı listedeki mallardan kayıt ve
tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

252

14.2.1. Mükellefi ve Sorumlusu
1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu kanuna ekli;
A) (ı), (ııı) ve (ıv) sayılı listelerdeki mallar ile (ıı) sayılı listedeki mallardan kayıt ve
tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını
gerçekleştirenler,
B) (ıı) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti
yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.
2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin
bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde maliye bakanlığı, vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.

14.2.2. Vergiyi Doğuran Olay
Vergiyi doğuran olay;
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
hallerde, her bir kısmın teslimi,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların
alıcıya teslimi,
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması,
ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir. (Ek fıkra:
30/3/2006-5479/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca
tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu
standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu
malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi
gerçekleştirenlerdir
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14.2.3. İhracat İstisnası
1. Bu kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden
müstesnadır.
A) teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri;
ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir
işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
B) teslim konusu mal, Türkiye cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkmış olmalıdır.
Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya
işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.
2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan
edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade edilir. Maliye bakanlığı, ihraç edilen mallara ait
verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

14.2.4. Diplomatik İstisna
Bu kanuna ekli (ı), (ıı) ve (ııı) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak
kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve
uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik
haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi
vergiden müstesnadır.

14.2.5. Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi
1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki,
adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere
ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur.
Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi
tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname
verme süresi içinde ödenir.

14.2.6. Vergilendirme Dönemi
Bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan
günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki
mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer
aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen
onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına
kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 2. (II) sayılı
listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili
işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi
aynı günde ödenir. 3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük
mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle
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mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya
çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat
vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük
mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki
oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. 4. Cumhurbaşkanı, (I) sayılı listedeki
mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi
ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya
yetkilidir. (1) 5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil
ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı
üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce
ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve
ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait
verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit
etmeye yetkilidir.

14.3. Damga Vergisi
Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kanundaki
kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle
düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler
ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde
oluşturulan belgeleri ifade eder.

14.3.1. Verginin Konusu
Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen
kağıtlar, Türkiye`de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü
veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.

14.3.2. Verginin Mükellefi
Damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.resmi dairelerle kişiler arasındaki
işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder.
Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen
kağıtların vergisini, Türkiye`de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya
ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak
bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan
veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.
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14.3.3. Kağıtların Mahiyetlerinin Tayini
Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre
tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş
olanlarda kanunlardaki adlarına,belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği
hüküm ve manaya bakılır. Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf
yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.

14.3.4. Kâğıt Nüshalarının Birden Fazla Olması
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya
nispette damga vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız
tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur.

14.3.5. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması
Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde
bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı
ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi,en yüksek vergi alınmasını gerektiren
akit veya işlem üzerinden alınır. Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir
şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/24 md.) Şu
kadar ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı
ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır. (Ek fıkra: 15/7/20166728/24 md.) Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin
müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça
damga vergisi alınmaz.

14.3.6. Birden Fazla İmzalı Kağıtlar
Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Ancak
maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga
Vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan
makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi,
hisselere göre ayrı ayrı ödenir. Şu kadar ki, bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına
kağıtlara konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir
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14.3.7. Vergileme Ölçüleri
Damga vergisi nispi veya maktu olarak alınır.nispi vergide, kağıtların nevi ve
mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.
Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği
parayı ifade eder.

14.3.8. Ödeme Şekilleri
Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga
konulması şekillerinden biriyle ödenir. (Ek: 29/7/1970 - 1318/96 md.) Bu ödeme şekillerinin
hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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Uygulamalar

258

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Damga Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde söz konusu vergilerin yapılarını, temel özelliklerini ve uygulama
biçimlerini öğrendik.

260

Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin son ödeme süresidir?
a) izleyen yılın 4. Ayın 25. Günü akşamı,
b) izleyen ayın 24. Günü akşamı,
c) izleyen ayın 23. Günü akşamı,
d) izleyen ayın 26. Günü akşamı,
e) izleyen ayın 15. Günü akşamı.
2- Aşağıdakilerden hangisi KDV’de vergiyi doğuran olaydır?
a) mal teslimi,
b) hizmetin ifası,
c) malın nakliyesine başlanması,
d) elektrik gibi enerji kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuku,
e) hepsi.
3-Kayıt ve tescile tabi araçlarda özel tüketim vergisinin konusu nedir?
a)satış işlemi,
b) kayıt işlemi,
c) tescil işlemi,
d) ilk iktisap,
e) teslim.
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4- Aşağıdakilerden hangisi ÖTV ile ilgili doğru değildir?
a) belirli iktisadi süreç içinde bulunan ve kanunda tanımlanmış listenin kapsamındaki
mallar ÖTV’ye tabidir,
b) bir malın ÖTV’ye tabi olması için listede yer alması gerekir,
c) listede yer alan mallar, öngörülen iktisadi aşamada bir defa ÖTV’ye tabi tutulur,
d) ÖTV her iktisadi aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınır,
e) Tek aşamada toplu olarak alınan vergidir.
5- Damga vergisi aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerine inşa edilmiş mali
yükümlülüktür?
a)gelir
b)servet
c)harcama
d)iktisadi işlem
e)kâğıt
6- Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. (doğru-yanlış)
7- Özel tüketim vergisinin kapsamına tüm mal ve hizmetler girer. (doğru-yanlış)
8- Damga vergisi yıl içinde yapılan harcamalar üzerinden alınan vergidir. (doğru-yanlış)
9- İşletmeler kurumlar vergisi dışında başka bir vergi ödemezler. (doğru-yanlış)
10- Katma değer vergisinde kanuni oran…………. dur.
Cevap Anahtarı:
1- b, 2- e, 3- d, 4- d, 5- e. 6- doğru, 7- yanlış, 8- yanlış, 9- yanlış, 10- % 10.
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