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1- 6655 SAYILI KANUN İLE KVK GEÇİCİ 2. MADDESİNİN UYGULAMA SÜRESİ

2020 YILI SONUNA KADAR UZATILDI.

01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2016

tarihinde yürürlüğe giren 6655 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle KVK’nın geçici 2

nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan:

a) Dernek ve vakıflarca elde edilen GVK’nın 94’üncü maddesinin (5) numaralı

bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş

kazanç ve iratlar,

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik

eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve

halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye

işletmelerinin elde ettikleri gelirler,

dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağını düzenleyen hükmün

uygulama süresi 31.12.2015 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
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2- 6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KURUMLAR

VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6728 sayılı Yatırım

Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun” ile KVK’da yapılan düzenlemeleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
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A- ISI YALITIMI VE İZOLASYON HARCAMALARININ DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLMESİNE

İMKAN TANINDI

6728 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile GVK’nın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 7

numaralı bendine eklenen parantez içi hüküm ile mükelleflerin işletmeye dahil

gayrimenkullerinin değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya

yönelik harcamalarını doğrudan gider yazabilmelerine imkan sağlanmıştır.

KVK’nın 6 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrası dikkate alındığında mezkur düzenleme ile

kurumlar vergisi mükelleflerinin de söz konusu harcamalarını kurum kazancının tespitinde

doğrudan gider yazabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

B- BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNİN KAZANÇLARI KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

KAPSAMINA ALINDI.

6728 Sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile KVK’nın 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına

09.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen (ö) bendi ile Ekonomi

Bakanlığından alınacak izne istinaden kurulacak ve maddede öngörülen şartları yerine

getirecek bölgesel yönetim merkezlerinin;

 Tüm giderlerinin Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve

 Söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun

hesaplarına intikal ettirilmemesi veya karından ayrılmaması,

şartıyla kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir.
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C- SAT- KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YENİDEN BELİRLENDİ.

Kurumlar Vergisi Kanununun Taşınmaz ve iştirak kazançları istisnasını

düzenleyen 5/1-e maddesinin birinci paragrafında yer alan parantez içi hüküm

kaldırılarak, Taşınmazların aktifte bulundurma sürelerinin hesabında bu

taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım

bankaları ile varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate

alınacağına dair hükümler maddenin beşinci paragrafına eklenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununu 5 inci maddesine (j) ve (k) bentleri eklenerek

Kurumların kira sertifikası ihracına veya sat-kirala-geri al işlemlerine konu edilen

taşınmazlarının satışından doğan kazançlarına ilişkin istisna hükmünün yeniden

düzenlenmiş, Kiracı ve kaynak kuruluşlar tarafından bu bentler kapsamında

istisna olacak satış kazançlarının pasifte özel bir fon hesabında tutularak bu

tutarın sadece kiracı ve kaynak kuruluşu tarafından bu varlıklar için ayrılacak

amortismanların itfasında kullanılması öngörülmüştür.
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D- SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KAZANÇ İSTİSNASINDAN YARARLANMA

ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI.

6728 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi ile 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe

girmek üzere, sınai mülkiyet haklarında kazanç istisnası uygulamasında yaşanılan

sorunları gidermek ve uygulamanın daha kolay ve anlaşılabilir bir hale getirilmesi

amacıyla KVK’nın 5/B maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendi yürürlükten

kaldırılmış ve 3 ve 7 numaralı fıkraları ise değiştirilmiştir.
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E- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA YER ALAN AR-GE İNDİRİMİ

UYGULAMASI BU KANUN METİNLERİNDEN ÇIKARILARAK 5746 SAYILI

KANUN’DA TEK BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI.

6728 Sayılı Kanun’un 15 ve 58. Maddeleri ile sırasıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun

89/9 maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/a maddesinde düzenlenen Ar-Ge

indirimleri bu kanun metinlerinden çıkarılmış, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna “Diğer teşvik unsurları”

başlığı ile eklenen aşağıdaki 3/A maddesi ile tek bir başlık halinde toplanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile uygulamada yaşanan bazı tereddütler giderilmiş, yasal

düzenlemelerden kaynaklı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri arasında farklı

düzenlemelerin önüne geçilerek gelir kurumlar vergisi mükellefleri aynı hükümlere

tabi kılınmış ve tam bir uygulama birliği sağlanmıştır.
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F- ÇAĞRI, ÜRÜN TESTİ , VERİ SAKLAMA VE VERİ ANALİZİ VB. MERKEZLERİNİN YURT

DIŞINA VERDİKLERİ HİZMETLERDEN SAĞLADIKLARI KAZANÇLARIN İNDİRİMİNE İLİŞKİN

UYGULAMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ.

09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 6728 sayılı Kanunun 58 inci maddesi

ile KVK’nın 10 uncu maddesinin (1/ğ) bendinin birinci paragrafında yer alan çağrı merkezi ve

veri saklama hizmeti” ibaresi “çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri

işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca

belirlenen mesleki eğitim” şeklinde değiştirilerek uygulamaya konu hizmetler genişletilmiş,

ayrıca; aynı bendin üçüncü paragrafında yapılan değişiklik ile de Bakanlar Kurulunun hizmet

alanları ile sınırlı değişiklik yetkisi kazanç tutarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Düzenleme ile maddede sayılanlara ilave edilen alanlarda faaliyette bulunan hizmet

işletmelerinin Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran

bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde

indirilmesine imkan sağlanmıştır.



10

G- TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6728 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek

üzere KVK’nın 13 üncü maddesinde yer alan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç

Dağıtımı uygulaması ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 İlişkili kişi tanımının yapıldığı 2 numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile doğrudan ve

dolaylı olarak ortaklık yoluyla ilişkili kişinin belirlendiği durumlarda örtülü sermaye

uygulamasındaki gibi %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkı olma şartı getirilmiş, bu

şartların gerçekleşmesi halinde tarafların ilişkili kişi sayılacağı ve ilişkili kişiler açısından söz

konusu oranların topluca dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu oranın %1 - %25

aralığında belirlenmesi ya da kaldırılması konusunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi

yönünde düzenleme yapılmıştır.

 Maddenin (4/ç) bendinde yapılan değişiklik ile işlemsel kâr yöntemleri madde metnine

eklenmiştir. Böylece Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında

Genel Tebliğ (Seri No: 1) tanımlanan ancak KVK’nın 13 üncü maddesinin 4 numaralı

fıkrasında yer almayan işlemsel kâr yöntemleri olarak adlandırılan “İşleme Dayalı Net Kar

Marjı Yöntemi” ile “Kar Bölüşüm Yöntemi” madde metnine eklenerek yasal bir düzenleme

niteliği kazanmış, KVK’nın uluslararası gelişmelere uyumu sağlanmıştır.



11

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 Maddenin (4/d) bendinde yapılan düzenleme ile mükellefler emsallere uygun

fiyat ya da bedele ulaşmak için kendi belirleyebilecekleri ve daha doğru sonuç

verdiğine inandıkları yöntemi seçebilecekler, ancak; bu seçimi yaparken

emsallere uygunluk ilkesini göz önünde bulundurarak hareket edeceklerdir.

 5 numaralı fıkraya eklenen hükümler ile Transfer fiyatlandırmasında

uygulanacak yöntem konusunda mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında

anlaşma sağlanması halinde, anlaşma ile tespit edilen yöntemin zamanaşımına

uğramamış vergilendirme dönemlerine de uygulanabilmesine imkan

sağlanmıştır.

 Kanun maddesine eklenen 8 numaralı bent ile; mükelleflerin transfer

fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında

yerine getirilmiş olmak kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle

zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için

vergi ziyaı cezasının (VUK 359 maddesinde yer alan fiiller hariç) %50 indirimli

olarak uygulanacağına dair düzenleme yapılmıştır.



H- TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDA ÖDENEN KDV’LER BUNDAN

BÖYLE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK

Bilindiği üzere Vergi Denetimlerinde Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü

olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurtdışından temin edilen hizmetler

dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler ile ithalat işlemlerine ilişkin

ödenmiş olan KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılması mükerrer

vergilendirmeye ve dolayısıyla yersiz ödenen vergilerin iadesine sebebiyet

vermekteydi.

Bu sakıncaları gidermek adına 6728 sayılı kanun ile KDV Kanunu’nun 30 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine eklenen parantez içi hüküm ile;

KVK’nun Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazançlara ilişkin 11 inci

maddesi gereği kanunen kabul edilmeyen giderlere ait KDV ile GVK 41/5 inci

maddesi gereği işletme aleyhine oluşan farklarla ilgili olarak ithalde ve sorumlu

sıfatıyla ödenen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.
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Örneğin; (X) Anonim Şirketi’nin Almanya’da mukim bir şirketten ithalat yoluyla

1.000.000 TL bedelle satın aldığı ve gümrükte 180.000 TL KDV ödediği makinayı

Türkiye’de sattığını ve sonrasında transfer fiyatlandırması gerekçesiyle yapılan

vergi incelemesinde söz konusu makinanın emsal bedelinin 600.000 TL olarak

tespit edildiğini varsayalım.

Yapılan değişiklik sonrasında, KDV Kanunun (30/d) maddesine göre transfer

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtıldığı tespit edilen 400.000 TL’ye isabet

eden ve gümrükte ödenen 72.000 TL tutarındaki KDV’nin indirimlerden

çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır.
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3- 6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN İLE VERGİ MEVZUATIMIZDA YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6745 sayılı

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile KVK’da yapılan

düzenlemeleri ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
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A. KREDİ TEMİNATI SAĞLAYAN KURUMLARA STOPAJ İSTİSNASI TANINDI.

6745 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmek

üzere GVK’nın geçici 67’nci maddesinin;

“Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi

mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen

kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra

hükümleri uyarınca tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa

göre kurulan borsa yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri

kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.”

Şeklindeki beşinci fıkrasındaki “Şu kadar ki,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l)

bendi kapsamına giren kurumlar ile” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile KVK’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi

kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, GVK’nın geçici 67’nci

maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki kazanç ve iratları

üzerinden vergi kesintisi yapılamaması sağlanmaktadır.
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B- İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA SONRAKİ YILLARA

DEVREDEN YATIRIMA KATKI TUTARLARI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME İMKANI

GETİRİLMİŞTİR.

6745 Sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin

ikinci fıkrasına eklenen hüküm ile, ilgili yılda yararlanılamayan yatırıma katkı

tutarı için, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda yeniden

değerleme hakkı getirilmiştir.

Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve

öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında

desteklenmesine karar verilen yatırımlar için farklı yatırıma katkı tutarı ve

indirimli kurumlar vergisi belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.



4- 6676 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE 4691 ve 5746 SAYILI KANUNLARDA

YAPILAN DÜZENLEMELER

1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 26.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanan 6676 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi

özetleyebiliriz.

 Tasarım Faaliyetleri Teşvik Kapsamına Alınmıştır.

 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlara Yeni Tanımlar Eklenmiş ve Bazı Tanımlar

Değiştirilmiştir.

 Temel Bilimler Alanından Mezun Olan Personel Çalıştırılması Halinde Maaş

Desteği Sağlanmaktadır.

 Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşvik Oranları Değiştirilmiştir.

 Gelir Vergisi Stopaj Desteğinden Yararlanacak Ücretin Tespitine İlişkin

Düzenleme 5746 Sayılı Kanuna Eklenmiştir.

 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezinde Çalışan Personelin Dışarıda Çalışmasına İlişkin

Düzenleme 5746 Sayılı Kanuna Eklenmiştir.
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 Ar-ge Faaliyeti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Muafiyetler

Getirilmiştir.

 Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri de Teşvik Kapsamına

Alınmıştır.

 Öğretim Elemanlarının Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde İstihdamına İmkan

Verilmiştir.

 Yabancıların Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalıştırılmasında Daha

Esnek Düzenlemeler Getirilmiştir.

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Bulunan Firmalara Sermaye Desteği

Yapılmasını Teşvik Etmek Amacıyla, Destek Yapacak Firmalara İstisna

Düzenlemesi Getirilmiştir.
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4- 6676 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE 4691 ve 5746 SAYILI KANUNLARDA

YAPILAN DÜZENLEMELER



5- 6770 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN TÜRK ULUSLARARASI GEMİ

SİCİLİNDEN TERKİN EDİLEN GEMİLERİN VE YATLARIN DEVRİNDEN ELDE

EDİLECEK KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA

6770 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 27.01.2017 tarihinden itibaren

yürürlüğe girmek üzere 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12

nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile mevcut istisnalara ilaveten Türk

Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların;

 Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek

üzere veya sair suretlerle devri aşamasında,

 Yurt dışından ithal edilen 3.000 DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel

yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin en az altı ay süreyle

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı Türk

Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek

üzere veya sair suretlerle devri halinde,

elde edilecek kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna kılınmıştır.
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6770 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci

maddesine eklenen beşinci fıkrada;

“19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz

ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin,

birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden

elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin

gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran

üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi

oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları,

üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek

teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte

farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümlerine yer verilmiş, Maliye Bakanlığı bu yetkiye istinaden çıkardığı 12 seri

no’lu KVK Genel Tebliğinde usul ve esasları belirlemiştir.

6. 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN KOBİ BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR

VERGİSİ ORANININ İNDİRİMLİ UYGULANMASI
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KOBİ Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasının Şartları;

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında, KOBİ’lerin münhasıran

üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak

uygulanabilmesi için;

a) Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını

taşıması,

b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,

c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim

faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması, şartları aranılmaktadır.

KOBİ Tanımı; KVK uygulanması bakımından küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ);

“Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık

çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net

satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri

kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri ” ifade etmektedir.

Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık

çalışan istihdam etme kriterinin tespitinde, sigorta bildirgeleri esas alınmak suretiyle

hesaplanan yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.



KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanmasında Özellikli Hususlar;

 Mükelleflerin, üretim faaliyetleri dışında elde ettikleri kazançları için indirimli kurumlar

vergisi oranı uygulanmayacaktır.

 KVK’nın 32 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı

indirimli olarak uygulanacak kazançlar münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen

kazançlar olduğundan, birleşilen kurumun muhasebe kayıtlarını üretim faaliyetlerine

ilişkin kazançlarını diğer kazançlarından ayrı olarak tespitine imkan verecek şekilde

tutması gerekmektedir.

 Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı

alanlarda üretim faaliyetlerine başlanılması halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden

kalan süre içerisinde elde edilen kazançlara da KVK’nın 32 nci maddesinin 5 numaralı

fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanabilecektir.

 Birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi münhasıran üretim

faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak

uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

 KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi oranı olarak uygulaması düzenlemenin

yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihinden sonra yapılacak birleşmeler için söz konusudur.

22



7. 6824 SAYILI KANUN İLE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE GETİRİLEN

VERGİ İNDİRİMİ

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi, “Vergiye

Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlığıyla yeniden düzenlendi. Buna göre;

 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar

vergisi mükelleflerinden kanunda belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar

vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir

veya kurumlar vergisinden indirilecek.

 Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak.

 İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık

gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl

içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek.

Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

 Düzenleme, 01.01.2018 tarihinden sonra verilecek yıllık kurumlar vergisi

beyannamelerinden itibaren geçerli olacaktır.

 Düzenlemeden; Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, Sigorta ve

reasürans şirketleri ile Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları dışında kalan tüm

kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.
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 Söz konusu indirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait

olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde

verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde

ödenmesi gerekir.

 Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra

düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali

sayılmayacak.

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları

dahil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak.

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi

Usul Kanunu’nun “kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığı altındaki sayılan fiilleri işlediği

tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamayacak.

 Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan

tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen

vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

 Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve 1 milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra

kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkili olacak.


