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 İştirak Kazançları İstisnası

 Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

 Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası

 A.Ş’lerin Yurtdışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna

 Emisyon Primi İstisnası

 Yatırım Fon ve Ortaklıkların Kazançlarına İlişkin İstisna

 Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

 Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlara İlişkin İstisna

 Bankalara Tanınan Taşınmazlar, İştirak Hisseleri, Rüçhan Hakkı Satışlarından Doğan

Kazançlara İlişkin İstisna

Yurtdışı İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna

 Özel Okul ve Rehabilitasyon Merkezi İşletilmesinden Elde edilen Kazançlara İlişkin İstisna

 Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlara İlişkin İstisna

 Kira Sertifikası İhracı Amaçlıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlara

İlişkin İstisna

 Kooperatiflerde Risturn İstisnası ve Muafiyet

 Yatırım İndirimi İstisnası

 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrinden Elde Edilen

Kazançlara İlişkin İstisna

 Teknokentlerde Yapılan Faaliyetlere İlişkin Kazanç İstisnası

 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

 Lisanslı Depoculuk Kanununa Tabi Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasına İlişkin İstisna

(GVK Geçici Md:76)

 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K. Mad. 5/B)

İSTİSNALAR
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1- İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (K.V.K.MD. 5/1-a) :

Kurumların;

1) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri

kazançlar (Yatırım fonu katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde

edilen kâr payları hariç),

2) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile

diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, kurumlar vergisinden istisnadır.

 Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirakleri dolayısıyla

sağladıkları kazançlar çifte vergilemenin önüne geçilmesi amacıyla istisna edilmiştir.

 İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için aranan tek şart, kar payının elde

edildiği kurumun (iştirakin) tam mükellef bir kurum olmasıdır. İştirak kazançları istisnası

uygulaması açısından, kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef

kuruma hangi oranda iştirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktadır. İştirak oranına

bakılmaksızın tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının tamamı kurumlar

vergisinden istisna edilecektir. Ayrıca, kâr payını elde eden kurumun iştirak edilen tam

mükellef kuruma belli bir süre iştirak etme şartı da aranılmamaktadır.

 Bu bent kapsamda; kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kar payları ile yatırım

fon ve ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları (tam

mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile

hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç) iştirak kazancı istisnasından

yararlanamayacaktır.



 Elde edilen kâr paylarının kaynağının, iştirak edilen kurumun önceki yıl veya daha önceki
yıllar kârlarından dağıtılmış olmasının, iştirak kazancını elde eden kurum yönünden
istisna uygulamasında herhangi bir önemi yoktur.

 Örneğin; (A) Kurumunun 2016 yılında 2014 yılı kârını dağıtması halinde, bu kuruma ortak

olan (B) kurumunun söz konusu iştirak kazancını 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi

matrahının tespitinde istisna olarak dikkate alması mümkündür.

 Tam mükellef bir kurumdan elde edilen iştirak kazancının, bu kurumda genel vergi rejimi

uyarınca vergilenmiş veya kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan oluşması

veya kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisinin kapsamı dışında bırakılmış veya düşük

oranda vergi kesintisi yapılmış olması, istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

 Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılmasına karşın, bu bölgelerde faaliyette

bulunan kurumlar tam mükellef kurum olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla serbest

bölgelerde faaliyette bulunana kurumlara iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar da

diğer tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançlarında olduğu gibi kurumlar

vergisinden müstesna tutulacaktır.

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt bendine göre tam

mükellef kurumlara dağıtılan kar payları tevkifata tabi olmadığından İştirak kazançlarında

vergi yükü sıfır olmaktadır.

 Kurumun diğer bir kuruma iştirak etmesi halinde bu kurumun yönetim kurulu temsilcileri

vasıtasıyla GVK 75/3’e göre elde ettikleri kar payları da iştirak kazancı istisnasından

yararlanacaktır.
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2- EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI ( K.V.K. MD. 5/1-ç ) :

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin ç bendi çerçevesinde; Anonim şirketlerin

kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî

değeri aşan kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

İstisna, anonim şirketlerin portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin

elden çıkarılmasından sağlanan kazançları kapsamamaktadır.

Emisyon primleri kurumlar vergisi uygulamasında, kurum kazancının bir unsurudur. Bu

nedenle; emisyon primlerinin ticari bilanço kârına eklenmeksizin, doğrudan istisna olarak

kurum kazancından düşülmesi kurumlar vergisi matrahının eksik hesaplanmasına yol

açacaktır. Bu durumu önlemek için emisyon primlerinin, bir taraftan ticari bilanço kârına

eklenmesi suretiyle mali kâra ulaşılması, diğer taraftan da istisnalar arasında gösterilerek

kurumlar vergisi matrahından düşülmesi gerekir.

Örnek : (X) Anonim Şirketi’nin 2016 hesap dönemi bilanço karı 600.000 TL olup, ayrıca bu

döneme ait 50.000 TL emisyon primi kazancı bulunmaktadır. Bu verilere göre;

• Ticari Bilanço Kârı : 600.000 TL

• İlaveler (Emisyon Primi) :   50.000 TL

• Kâr ve İlaveler Toplamı : 650.000 TL

• İstisnalar (Emisyon Primi) :   50.000 TL

• Kurumlar Vergisi Matrahı : 600.000 TL
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3. İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN

İSTİSNA ( KVK MD. 5 /1-e )

A- İSTİSNA UYGULANMASINA KONU OLACAK İKTİSADİ KIYMETLER:

i) İstisnaya konu olan taşınmazlar; Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak

tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün

olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

- Arazi,

- Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

olarak sayılmıştır.

ii) İştirak Hissesi; Bunlar,

- Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım

ortaklıkları hisse senetleri dahil),

- Limited şirketlere ait iştirak payları,

-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık

payları,

- İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,

- Kooperatiflere ait ortaklık payları

olarak sıralanabilir.

iii) kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları.
7



B- İŞTİRAK HİSSELERİ VE TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN

KURUMLAR VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULMASININ ŞARTLARI :

 İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma; İstisna uygulamasına konu olacak

taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan

haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer

bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir.

 Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması,

 Kazancın istisnadan yararlanan kısmının fon hesabına alınması,

 Fon hesabına alınan tutarın satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna

kadar söz konusu fon hesapta tutulması. (Beş yıl içinde fon hesabından başka bir

hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef

kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin

tasfiyesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç kısmı için uygulanan istisna

dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca

vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.)

 Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar

tahsil edilmesi,
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C- TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 İstisna, satış kazancının %75’ine uygulandığından, kazancın tamamının fon
hesabına alınma şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının söz
konusu fon hesabına alınması gerekmektedir.

 Mükelleflerin kazancın kazancının %75’ini aşmamak koşuluyla istisnadan daha az
oranda yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır. İstisnadan kısmen yararlanılması
halinde, yararlanılmayan kazanç tutarı için sonraki yıllarda istisnadan
yararlanılabilmesi mümkün değildir. İstisnadan yararlanması öngörülen kazanç
kısmının fon hesabına alınan kazanç kısmından büyük olmayacağı tabiidir.

 Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin
başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekir.

Örneğin, 2016 yılında yapılan bir satış için kazancın fon hesabına alınma zamanı,

01.01.2017 tarihinden beyannamenin fiilen verildiği tarihe kadar olan süre olacaktır.

Mükellefin ilgili dönem beyannamesini 20.04.2017 tarihinde verdiği kabul edildiğinde,

fon hesabına aktarma işleminin de bu tarihe kadar yapılmış olması gerekir.

 Satış işlemi ile birlikte satış kazancı oluşacağından istisna, satışın yapıldığı

dönemde uygulanacaktır. İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan

alacaklar için alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde

dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi

durumunda ortaya çıkan kur farklarının da istisna kazancın tespitinde dikkate

alınması mümkün bulunmamaktadır.
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 İnşaatı henüz tamamlanmamış bina satışında arsaya tekabül eden kazanç istisna

kapsamındadır. Ancak inşaatı tamamlanan binalarda, arsası iki yıldan eski iktisap

edilmiş bile olsa, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı

tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe kazanç istisnadan yararlanılamaz.

Taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler

istisna kapsamına girmemektedir. Kat karşılığı arsa devri işleminin, bir malın başka

bir mal ile değiştirilmesini ifade eden trampa niteliğinde olmasından dolayı, bu gibi

işlemlerden elde edilen kazançlara söz konusu istisnanın uygulanması mümkün

değildir.

 Cins tashihi herhangi bir nedenle geciken binalarda iki yıllık süre tashihin yapıldığı

tarihte değil, binanın fiilen kullanım tarihinden itibaren başlamaktadır.

 OSB’lerce katılımcılara tahsis edilen ancak tapu kaydı katılımcı üzerinde

bulunmayan arsaların satışı istisna kapsamında değildir. Ancak, iki tam yıl kullanıldığı

tevsik edilen taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde,

satıştan elde edilen kazançlar bu istisna kapsamında değerlendirilecektir

 Devir, bölünme ve birleşmelerde 2 yıl aktifte tutulma süresinin hesabında devrolan

veya bölünen kurumun aktifinde geçen sürelerde dikkate alınacaktır.



 Şirketin ana faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti ve kiralanması

faaliyetinin bulunması halinde, (faaliyetin yürütülmesine tahsis edilen taşınmazın

satışı hariç) taşınmaz satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi

Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar

vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı

Ankara VDB’nın 04/05/2010 tarih B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-4-333 sayılı

muktezası.)

 Şirkete ait fabrika binasının satışından elde edilecek kazancın 5520 sayılı

Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e maddesi çerçevesinde istisnaya konu

edilmesi ve istisna dışında kalan % 25'lik kısmının ise yeni bir fabrika binasının

iktisap edilmesi amacıyla yenileme fonuna aktarılması mümkün bulunmaktadır.

(Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir VDB’nın 09/12/2011 tarih B.07.1.GİB.4.35.16.01-

176300-716 sayılı muktezası. )

 Yaptığı taşınmaz ve iştirak hissesi satışları dolayısıyla 2016 yılında ise 246.000

TL, 2017 yılında ise 255.000 TL’nin üzerinde istisnadan faydalanan kurumların

YMM İstisna Tasdik Raporu düzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik sözleşmesi

bulunanlarda ayrıca rapora ihtiyaç yoktur.
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D- HASILAT PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DEVREDİLEN TAŞINMAZLARDA

%75 KAZANÇ İSTİSNASI UYGULAMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI

Şirket aktifinde iki tam yıldan uzun süredir kayıtlı bulunan ve üzerinde şirketin üretim

tesisleri bulunan arsayı "hasılat paylaşımı" modeliyle, bir inşaat şirketine satılması,

bu modelde şirket adına inşaat ruhsatı alınacağı ve bağımsız bölümlerin kat

irtifakının kurulacağı, kat irtifaklarının nihai alıcıya her bir satışta ayrı ayrı olmak

üzere tapu devirlerinin şirket tarafından yapılacağı, tapu devirleri sonrasında inşaat

şirketine hasılat paylaşımına göre arsa faturası kesileceği belirtilmiştir.

Bu durumda, her ne kadar firmaca yapılan arsa tesliminde inşaa edilen bağımsız

bölümler yerine bunların satışından elde edilen hasılattan pay alınmış olsa da,

aslında yapılan işin arsa karşılığı inşaat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, arsa satışında uygulayacağınız hasılat paylaşımı modeliyle, taşınmaz

ticareti yapmış olacağınızdan, bu satış nedeniyle oluşacak kazanca, Kurumlar

Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan

istisnanın uygulanması mümkün değildir.

Büyük Mükellefler VDB’nın 18/04/2012 tarih B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e-102 sayılı muktezası.
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4- SAT-KİRALA-GERİ AL YÖNTEMİYLE SATILAN TAŞINMAZLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

6111 sayılı Kanunla KVK’nun 5/1-e bendine 25.02.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

eklenen ve 6728 sayılı Kanunla 09.08.2016 tarihinde kaldırılana kadar yürürlükte kalan

parantez içi hükmünde;

"Taşınmazların kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama

şirketlerine satışı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla,

finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince

taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak

uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz."

ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu hükmün taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların %75’inin

kurumlar vergisinden istisna eden KVK’nun 5/1-e bendinde parantez içinde yer alıp, müstakil

bir hüküm olmaması bu uygulamanın etkin bir finansman yöntemi olarak

uygulanabilmesinin önünü kesiyordu.

Örneğin; Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan şirketin, sat-kirala-geri al yöntemiyle

bir finansal kiralama şirketine satması durumunda söz konusu satıştan doğan kazançlar için

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen

istisnadan faydalanması mümkün olmuyordu. *

* (Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 07.09.2015 tarih ve 19341373-125[ÖZELGE-2014/13]-54 sayılı özelgesi )
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YENİDEN BELİRLENDİ.

Bu gerekçelerle; 6728 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesi ile KVK’nın 5 inci maddesinin (1/e)

bendinin birinci paragrafında yer alan söz konusu parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış

Sat ve Geri Kirala işlemlerine ilişkin kurumlar vergisi istisnası aynı maddeye eklenen ve

aşağıda yer alan (j) bendinde müstakilen yeniden düzenlenmiştir.

"j) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama

amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama

şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar

ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden

doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisnadır.

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur

ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak

amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço

aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır.

İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden

çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna

dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların

tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır.



Söz konusu varlıkların,

i) Kiracı tarafından veya

ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı

Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri

hariç),

üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu

varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının

tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren

kurum nezdinde vergilendirme yapılır.

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al

işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil

olunur."

Yapılan düzenleme ile kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile

kalkınma ve yatırım bankalarına her türlü taşınır ve taşınmaz malların satışından doğan

kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların (taşınır ve taşınmaz malların) devralındığı

kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna

kılınmış, böylece yürürlükten kaldırılan (1/e) bendinin parantez içi hükmü sat-kirala-geri al

işlemlerini taşınır mallarını da kapsayacak şekilde genişlemiştir.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA İSTİSNADAN

YARARLANMA ŞARTLARI

 Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme

sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması,

 Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarını, satış işleminin gerçekleştiği

tarihi izleyen takvim yılının başından itibaren ilgili döneme ilişkin kurumlar vergisi

beyannamesinin verildiği tarihe kadar, özel fon hesabına alınması,

 Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi, gerekmekte olup,

 Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlara istisna uygulamasından; 6361

sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri

alınması şartıyla taşınır ve taşınmaz mallarını finansal kiralama şirketleri, katılım

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devreden kurumlar vergisi

mükellefleri ile bu varlıkları devraldıkları kurumlara kira süresi sonunda devreden

finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları,

yararlanabilecektir.

 İstisna şartlarının sağlanması kaydıyla, kurumların tam veya dar mükellefiyete

tabi olmasının istisna uygulamasında bir önemi bulunmamaktadır.



Örnek 1: (E) A.Ş. 1.000.000.- TL bedelle aktifine kayıtlı taşınırı için toplam 680.000.- TL

amortisman ayırdıktan sonra bu taşınırı sat-kirala-geri al işlemine konu ederek 15/8/2016

tarihinde 800.000.- TL bedel üzerinden (F) Finansal Kiralama A.Ş.’ye devretmiştir.

(F) Finansal Kiralama A.Ş., 800.000.- TL ana para ve 400.000.- TL faiz olmak üzere toplam

1.200.000.- TL kira ödemesi karşılığında (E) A.Ş.’ye 5 yıllık süreyle kiraladığı bu taşınırı

16/8/2021 tarihinde (E) A.Ş.’ye 1.000.- TL bedelle geri satmıştır.

1. Satış: (E) A.Ş.’nin Taşınırını (F) Finansal Kiralama AŞ'ye Satışı:

İstisna Kazanç = Satış Bedeli – Taşınırın (E) AŞ'deki Net Bilanço Aktif Değeri

İstisna Kazanç = 800.000 TL – (1.000.000 TL – 680.000 TL) = 480.000 TL.

(E) A.Ş. 480.000.- TL tutarındaki istisna kazancını pasifte özel bir fon hesabına alarak, bu

tutarın tamamı için istisnadan yararlanabilecektir.

(E) A.Ş. söz konusu taşınıra ilişkin sat-kirala-geri al işleminden kaynaklanan kullanım

hakkını Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde “260

Haklar” hesabında 800.000.- TL bedelle takip edecektir.

(E) A.Ş.’nin bu taşınır için yıllık olarak hesaplayacağı amortismanın (480.000.- TL / 800.000.-

TL=) %60’lık kısmı özel fon hesabından karşılanacak; sadece (320.000.- TL / 800.000.- TL=)

%40’lık kısmı ise kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.
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2. satış: (F) Finansal Kiralama A.Ş.’nin taşınırı (E) A.Ş.’ye geri satışı:

(F) Finansal Kiralama A.Ş.’nin (E) AŞ'den satın aldığı ve aktifinde iz bedeliyle takip

ettiği taşınırı kira süresi sonunda 1.000.- TL bedelle (E) AŞ'ye geri satışından

doğan kazancı istisna uygulamasına konu edilebilecektir.

Öte yandan, (F) Finansal Kiralama A.Ş.’nin sat-kirala-geri al işlemine ilişkin faiz

gelirlerinin ise (400.000 TL) istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir.
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VARLIKLARIN SAT-KİRALA-GERİ AL SÜRECİ TAMAMLANMADAN

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE KURUMLARA SATILMASI DURUMU

Taşınır ve taşınmaz malların, sat-kirala-geri al süreci tamamlanmadan kiralayan

kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere üçüncü kişi ve

kurumlara satılması halinde, kiralayanlar tarafından elde edilen kazanç

dolayısıyla bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sat-kirala-geri al işlemine konu taşınır ve taşınmaz malların kiralayanlar

tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara

devrinden önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar

için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman

tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kiralayan nezdinde vergilendirme

yapılacaktır.
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Örnek 2: (M) A.Ş. aktifinde 4.000.000.- TL bedelle kayıtlı olan taşınmaz için 1.000.000.- TL

amortisman ayırdıktan sonra bu taşınmazı sat-kirala-geri al işlemine konu ederek 1/8/2017

tarihinde 7.500.000.- TL bedel üzerinden (N) Finansal Kiralama AŞ'ye devretmiştir.

(N) Finansal Kiralama A.Ş., 7 yıllığına (M) AŞ'ye 7.500.000.- TL ana para ve 3.000.000.- TL faiz

olmak üzere toplam 10.500.000.- TL kira ödemesi karşılığında kiraladığı bu taşınmazı, (M)

A.Ş.’nin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 4/9/2022

tarihinde (O) Ltd. Şti.’ne 10.000.000.- TL’ye satmıştır.

Çözüm: Bu veriler çerçevesinde (M) A.Ş.’nin sat-kirala-geri al işlemine konu ettiği söz

konusu taşınmazı (N) Finansal Kiralama AŞ'ye satışından kaynaklanan;

[7.500.000.- TL – (4.000.000.- TL - 1.000.000.- TL)=] 4.500.000.- TL tutarındaki kazancı için

istisnadan faydalanması dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı

cezası alınmaksızın gecikme faiziyle birlikte (M) AŞ'den tahsil olunacaktır.

Öte yandan, (M) A.Ş.’nin söz konusu taşınmazı sat-kirala-geri al işlemine konu etmek

suretiyle (N) Finansal Kiralama AŞ'ye devrettiği dönem itibarıyla Kanunun 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (e) bendindeki şartların sağlanmış olması ve bu şartların sonradan ihlal

edilmemesi kaydıyla, bu işlemden doğan 4.500.000.- TL tutarındaki kazancın %75’lik kısmı

için anılan bentte yer alan istisnadan faydalanılması mümkündür.

Bu durumda, bu kazancın kalan %25’lik kısmına ilişkin olarak zamanında tahakkuk

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası alınmaksızın gecikme faiziyle birlikte (M) A.Ş.’den

tahsil olunacaktır.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNE DİĞER VERGİ KANUNLARINDA

UYGULANAN VERGİSEL AVANTAJLAR

1- SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ AVANTAJI

KDV Kanunu’nun 17/4. maddesinin 6728 sayılı Kanun ile değişik (y) bendi uyarınca; "6361

sayılı Kanun kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve

yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve

taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi

sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın

kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den istisnadır. "

 Yapılan düzenlemeye göre; bir kurumlar vergisi mükellefi şirkete ait bir taşınır ve

taşınmazın 6361 sayılı Kanun kapsamında satılıp geri kiralanması işlemleri (sat-geri

kirala); hem satışı, hem kiralanması, hem de kira süresi sonunda esas sahibine iadesi

KDV Kanununun 17/4-y maddesine göre KDV’den de istisnadır.

 İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım

bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve

devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV, devrin yapıldığı hesap

dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate

alınır.

 Taşınırların sahibinden satın alıp, bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna,

09.08.2016 tarihten itibaren sonra yapılan sözleşmelerde uygulanacaktır.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ AVANTAJI

6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 09.08.2016 tarihinden geçerli olmak

üzere 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun

37 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yapılan düzenleme ile; finansal kiralama

sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal

kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen

sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden

istisna edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal

kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların

teminatına ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de istisna kapsamına alınmış olup, söz

konusu işlemler nedeniyle damga vergisi alınmayacaktır.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE HARÇ İSTİSNASI

6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (1/p) bendinde

yapılan düzenleme ile; 6361 sayılı Kanun kapsamında yer alan finansal

kiralamaya konu her türlü taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde

kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı alınmayacaktır.

Ayrıca taşınmazların sat-geri kirala işlemi kapsamında finansal kiralama

şirketine satışı sırasında Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/g bendi

uyarınca devreden ve devralandan ayrı ayrı binde 20 oranında değil sadece

devredenden binde 4,55 tapu harcının ödenmesi gerekmektedir.

6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37 nci

maddesinde yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar

ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan

sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de istisna

kapsamına alınmış olup, söz konusu işlemler nedeniyle harç alınmayacaktır.


