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5. YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA

( K.V.K. Md. 5/h ) :

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/h. Bendine göre “Yurt dışında yapılan inşaat,

onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç

hesaplarına intikal ettirilen kazançlar” herhangi bir koşula bağlanmaksızın

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda istisnadan yararlanabilmek için;

 Faaliyetin Konusu Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma ve Montaj İşleri İle

Teknik Hizmet Kapsamında Olması.

 Bu Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların Elde Edildiği Yılda, Türkiye’de Genel

Netice Hesabına İntikal Ettirilmesi yeterlidir.

Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj işleriyle ilgili olarak

yürütülen planlama, projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita

tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale

değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü,

işletmeye alma danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri hizmetleri

kapsamaktadır.
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YURT DIŞI İNŞAAT KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 Yurt dışındaki şantiye veya şubelere gönderilen mallar ihracat kapsamında

değerlendirilecektir.

 Yurt dışına gönderilen avanslar değerlemeye tabi tutulmayacaktır. KVK’nın 5/3. maddesine

göre yurt dışına gönderilen kredilere ait Türkiye’de ödenen faiz ve hesaplanan kur farkları

Türkiye’deki vergiye tabi gelirlerden indirilemez.

 Geçici ihracat kapsamında yurt dışına gönderilen makine ve teçhizat için Türkiye’de

amortisman ayrılamaz.

 Müşterek genel giderlerden yurt dışındaki işlerede pay verilmesi gerekmektedir.

 Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru

olmasına karşın; Kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya

da ayrıca bir iş yeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat

olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de

yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün

değildir.

 İstisna uygulamasında, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik

hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye'ye getirilmesi şart değildir. Bu kazançlar,

Türkiye'ye getirilmese dahi istisna uygulamasına konu edilebilecektir.

 Bu Kapsama Giren İstisna Kazançlar İçinde Diğer İstisna Kazançlarda Olduğu Gibi Kar

dağıtımı Yapılmadıkça Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmayacaktır.
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DEVAM EDEN YURTDIŞI İNŞAAT İŞİNE AİT HASILATIN TÜRKİYE’DE

DEĞERLENDİRİLMESİ HALİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Türkiye’de mukim bir şirketin yurt dışında bulunan şubesi tarafından yapılmakta olan inşaat

işinin devamı sırasında elde edilen hasılatın;

 Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi veya getirildikten sonra farklı yabancı para birimlerine

çevrilmesi halinde, söz konusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur

farklarının anılan işin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar istisnaya konu

yurt dışı kazancın tespitinde dikkate alınacağı ve Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edileceği,

 Bankaların vadeli-vadesiz hesaplarında değerlendirilmesi veya grup şirketlerine borç

olarak verilmesi halinde, bu faaliyetlerden elde edilen faiz gelirlerinin yurt dışı kazançla

ilişkilendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu gelirler ile bu gelirlerin

değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(h) bendi uyarınca kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmeyeceği ve ilgili

dönemler itibariyle yıllık olarak vergilendirileceği, tabiidir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 14.09.2015 tarih ve 38418978-125[5-15/5]-929 sayılı özelgesi.



6- EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI KAZANÇ İSTİSNASI (K.V.K. Md. 5/ı ):

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile eğitim ve öğretim

işletmelerine tanınan kazanç istisnası; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer

alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz

bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan

vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden

elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Kanun hükmünde yer alan;

1. Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 20 ve 21 inci

maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini

sağlayan okulları,

2. İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanunun 22-25 inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki

çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları,

3. Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanunun 26-30 uncu maddelerinde belirtilen ve ilköğretime

dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını,

4. Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını,

5. Kreş, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurulan ve 0-24

aylık çocuklara hizmet veren kuruluşları (6745 Sayılı Kanun,Yürürlük tarihi:01.01.2017),

6. Gündüz Bakımevi, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde

kurulan ve 25-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşları (6745 S.K. Yürürlük tarihi:01.01.2017),

7. Rehabilitasyon Merkezleri, 2828 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurularak faaliyet

gösteren ve bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine

uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi

kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri

kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını, ifade etmektedir.
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EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan, öğrencileri istedikleri derslerde yetiştirmek, bilgi

düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin sosyal, kültürel ve

mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya serbest zamanlarını

değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları (üniversiteye veya liselere hazırlık,

bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik ve spor kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin

işletilmesinden elde edilen kazançlar hakkında istisna uygulanmayacaktır.

 Rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına ilişkin istisna; sadece senedinde veya tüzüğünde

amaçları arasında genel insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması ve işletilmesiyle ilgili

hükümlerin bulunan ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına

çalışan derneklere bağlı olanlar için uygulanır.

 İstisna eğitim hizmetlerinden sağlanan kazanca uygulanacak olup, Konaklama ve yemek hizmeti

de verilmesi halinde, söz konusu hizmetlerin okulda verilmesi ve bedelin okul ücretine dahil

olduğu durumda elde edilen kazanç ayrım yapılmaksızın istisna edilecektir. Yemek hizmetinin

dışarıdan satın alınması istisnanın uygulanmasına engel değildir.

 Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri

gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara

istisna uygulanması söz konusu değildir.

 İstisna okul veya merkez bazında 5 vergilendirme dönemi için uygulanır. Bu konuda Maliye

Bakanlığına Başvurulması gerekir. Eğitim tesislerinin devri halinde devralan kurum, kalan süre için

yararlanır.
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8

EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 Aynı okulun başka bir binaya taşınması yeni okul açılışı olarak kabul edilemeyeceğinden,

bu okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar için, söz konusu istisnadan tekrar

yararlanması mümkün değildir.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki okul binasının işletilmesinden elde edilen kazançlar

da okulun faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere beş hesap

dönemi kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Ancak, istisnadan yararlanabilmesi

için söz konusu okulun faaliyet geçmesini müteakiben Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak

başvurulması gerekmektedir.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki okul yatırımdan elde edilen kazanca teşvik

belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak, yatırımının kısmen veya

tamamen işletilmesine başlanılan geçici vergilendirme döneminden itibaren, okulların

işletilmesinden elde edilecek kazanca indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

Ancak, söz konusu okul yatırımlarının işletilmesinden elde edilecek kazancın Kurumlar

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

konu edilmesi halinde eğitim istisnasına konu edilen kazançlar için, istisnanın

uygulandığı dönemler itibarıyla, indirimli kurumlar vergisinden yararlanılamayacağı

tabidir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 06.10.2015 tarih ve 38418978-125[5-15/26]-993 sayılı özelgesi.
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ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ KAZANÇLARI İSTİSNA KAPSAMINA ALINDI

 6745 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle KVK’nın 5 inci maddesinin (1/ı) bendine yapılan

değişiklik ile özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar da

kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. İstisna uygulaması, 01.01.2017 tarihinden

itibaren faaliyete başlayacak özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere

07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Bir başka deyişle kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmesi için bu

kurumların 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmeleri gerekmektedir. 01.01.2017

tarihinden önce faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden doğan

kazançlar için mezkur istisnadan mükelleflerin yararlanması mümkün değildir.

 Mükelleflerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin

belgesiyle, faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan

yararlanabilecekleri, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına

başvurmalarına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

 Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin düzenleme ile 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete

geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş

hesap dönemi boyunca kurumlar vergisinden istisna olacaktır.



7- TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK FAALİYETLERİ İLE YAZILIM

FAALİYETLERİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLAR NEDENİYLE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA

İLİŞKİN İSTİSNA (KVK md. 5/B)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesi hükmüne göre;

(1) Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri

neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

c) Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,

ç) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin

satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

% 50'si kurumlar vergisinden müstesnadır.

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için;

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model

belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli

sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya

faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı

model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel

bir ruhsata sahip olması,
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(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren

başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak

kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu

üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli

buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit

edilir.

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde

kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye

iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve

iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için

indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, Teknoloji

Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisnadan ayrıca yararlanamaz.

Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 01.01.2015 tarihinden itibaren

elde ettikleri kazanç ve iratları için ilgili patent veya faydalı model belgesine sağlanan

koruma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.
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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. KVK’nın 5/B maddesinin;

 2 numaralı fıkrasının (c) bendinin yürürlükten kaldırılması ile 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan

09.08.2016 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmeksizin, şartları

taşıyan mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi mümkün olmuştur.

 3 numaralı fıkranın değiştirilmeden önceki ikinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan ve istisna tutarının

tespitine esas olan değerleme raporu ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılarak, patentli veya faydalı

model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların herhangi bir sınırlandırma olmaksızın kurumlar

vergisinden istisna olması sağlanmıştır.

 7 numaralı fıkrada yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılan 2 numaralı fıkrasının (c) bendi ve 3

numaralı fıkrada yer alan değerleme raporuna ilişkin Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler madde

metninden çıkarılmıştır.

Ayrıca 6728 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 6728 sayılı Kanun’un 57 nci

maddesinin yürürlüğe girdiği 09.08.2016 tarihinden önce, KVK’nın 5/B maddesi kapsamında istisnadan

yararlanmak üzere değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda

bulunmuş olan mükelleflerin, başvurularına konu bu buluşlarından 01.01.2015 tarihinden itibaren elde

ettikleri kazançları için değerleme raporu düzenlenmeksizin istisnadan faydalanabilmelerine imkan

sağlanmıştır.
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8- KOOPERATİFLERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ (KVK md. 4/k)

Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle

kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olmakla beraber aynı

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık

kooperatifleri hariç olmak üzere aşağıdaki şartlarla kurumlar vergisinde muaf

kılınmışlardır.

 Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,

 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,

 Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklar ile iş görülmesine

ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyulması, (Yapı kooperatiflerinin

kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya

konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.)

Yapı kooperatiflerinde 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 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre

bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve

işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer verilmemesi

Yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması.
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KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN FAALİYETİNDE KULLANDIĞI ARACI SATMASI

HALİNDE MUAFİYET ŞARTLARINI İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "4.13. Kooperatifler" başlıklı bölümünde

muafiyet şartları detaylı olarak açıklanmış olup, "4.13.1.4 Sadece ortaklarla iş görülmesi"

başlıklı bölümünde de;

"Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarının ve özellikle meslek ve geçimlerine

ait ihtiyaçlarının sağlanıp korunmasını amaçladıkları için faaliyetin normal olarak sadece

ortaklarla sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi

muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sadece ortaklarla iş görülmesine

ilişkin hüküm bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmektedir.

Bu çerçevede Kooperatiflerin faaliyetinde kullanmak üzere satın almış olduğu kamyonet

tipi araçlarını vb. ihtiyaç kalmamasından dolayı üçüncü kişilere satılması halinde "sadece

ortaklarla iş görülmesi" şartı ihlal edilmiş sayılacağından satış tarihi itibarıyla

kooperatifinizin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

Öte yandan, söz konusu kamyonet tipi aracın kooperatifin amacını gerçekleştirmesinden

sonra satılması halinde bu satış işleminin ortak dışı işlem olarak değerlendirilmeyeceği

tabiidir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 04.09.2015 tarih ve 62030549-125[2-2015/144]-78877 sayılı özelgesi.
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KOOPERATİFE AİT ARSANIN SATIŞI VE İSTİFA EDEN ÜYELERİN HİSSELERİNİN

KOOPERATİF TARAFINDAN SATIN ALINMASI

Kooperatifin sahip olduğu arsayı satması durumunda "münhasıran ortaklar ile iş

görülmesi" şartı ihlal edilmiş olacağından kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanılması

mümkün bulunmayacak olup, satışın yapıldığı tarih itibariyle de kooperatifin kurumlar

vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekecektir.

Söz konusu arsanın satış bedeli ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş maliyet bedeli

arasındaki fark satış kazancı olarak kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi

tutulacaktır.

Bu durumda Kooperatif adına kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edildiği tarih itibariyle

düzenlenen bilançonun VUK’nun geçici 25 inci maddesine göre, şartların oluşması halinde

de mükerrer 298 inci maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, kooperatifin 2016 yılında satmış olduğu arsayı maliyet bedeli ile değerlemesi ve

enflasyon düzeltmesinin yapıldığı 2003 ve 2004 yıllarında arsanın kooperatifinizin aktifinde

yer alması nedeniyle arsa için enflasyon düzeltmesi yapılması ve buna ilişkin enflasyon

düzeltme farkının da arsanın maliyetine eklenmesi mümkündür.

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 12.06. 2015 tarih ve 85373914-125[49.01.13]-73 sayılı özelgesi.
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KOOPERATİFE AİT ARSANIN SATIŞI VE İSTİFA EDEN ÜYELERİN HİSSELERİNİN

KOOPERATİF TARAFINDAN SATIN ALINMASI

Öte yandan, kooperatiften istifa ederek ayrılan üyelere ait hisselerin kooperatifçe satın

alınması halinde ödenen bedeller, gerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde

gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde indirim konusu yapılacak

giderler arasında sayılmadığından, söz konusu bedeller kurum kazancının tespitinde

gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu hisselerin kooperatif tarafından geri alınması sırasında ödenen

bedelle, ayrılan üyelerin ayrıldıkları tarihe kadar kooperatife ödedikleri aidat

bedelleri arasında müspet bir fark olması durumunda ise, oluşan bu fark üzerinden Gelir

Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (6/b-i) numaralı bendine göre % 15 oranında gelir

vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 12.06. 2015 tarih ve 85373914-125[49.01.13]-73 sayılı özelgesi.



9- SERBEST BÖLGE KAZANÇ İSTİSNASI

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda 5084 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik

sonrasında, bu bölgelerde vergi mevzuatına ilişkin hükümlerin uygulanmasına başlanılmış,

tam ve dar mükelleflerin bölgedeki gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sona ermiştir. Diğer

taraftan Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen geçici 3. madde ile de geçiş dönemine ilişkin

istisna uygulaması düzenlenmiştir

17

06.02.2004 tarihi itibariyle serbest
bölgelerde faaliyette bulunmak üzere
ruhsat almış mükelleflerin, faaliyet
ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı
olmak üzere bu bölgelerde
gerçekleştirdikleri faaliyetleri
dolayısıyla elde ettikleri kazançlara
ilişkin istisna

Avrupa Birliğine tam üyeliğin
gerçekleştiği tarihi içeren yıllık
vergileme döneminin sonuna kadar
geçerli olmak üzere, faaliyet
ruhsatının alındığı tarihe
bakılmaksızın bu bölgelerde
faaliyette bulunan mükelleflerinin
imal ettikleri ürünlerin satışından
elde ettikleri kazançlara ilişkin istisna
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SERBEST BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SABİT KIYMET SATIŞINDAN VE SABİT

KIYMETLERİN YENİLENMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİ

İSTİSNASINDAN YARARLANILIP YARARLANILAMAYACAĞI

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.3." bölümünde söz konusu istisnanın
uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup "5.12.3.7.1." bölümünde ise;

"Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri
ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin
gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden
istisnadır.

Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan
sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

Ancak,

- Üretim dışı faaliyetlerden,

- Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

- Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

- Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından
elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir..."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin sabit kıymetlerin
satışından veya yenilenmesinden elde ettikleri kazançların kurumlar vergisi istisnası
kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 15.05.2015 tarih ve 84098128-125[5-2014/15]-226 sayılı özelgesi.
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10- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN

İSTİSNA (4691 SAYILI KANUN GEÇİCİ MD. 2 ):

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2/1. maddesine göre; Yönetici şirketlerin

bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Teknoloji geliştirme

bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu

bölgedeki yazılım, tasarım (6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 01.03.2016 tarihinden

itibaren yürürlüğe girmek üzere eklenmiştir.) ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri

kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR:

 İstisna uygulaması açısından mükellefin tam veya dar mükellef olmasının ya da bölgede

müstakil bir şirket veya şube olarak faaliyet göstermesinin bir önemi yoktur.

 Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari

işlemlerinden elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında

değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan

faiz, repo kazancı ve benzeri gelirler ile istisna kapsamındaki faaliyetler dışında kalan

alacaklardan kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 İstisna kapsamındaki satışlardan doğan alacaklara ilişkin vade farklarının ve kur farklarının

ise istisnadan yararlanmasına hiçbir yasal engel bulunmamaktadır.
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ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR I :

 Lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte

uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden

elde edilen kazançlar da istisnadan yararlanabilmektedir.

 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere,

istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve

benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde

sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü

yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan

yararlandırılacaktır.

 Gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında üretim faaliyeti sonrası

verilen kurulum, destek, bakım, onarım, teknik hizmet ve uygulama

danışmanlığı gibi hizmetlerden sağlanan kazançların istisna kapsamında

değerlendirilmesi mümkün değildir.
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ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR II:

 İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte

yapılması halinde, müşterek genel giderlerin (İdari hizmetler, büro hizmetleri,

hukuk işleri, muhasebe ve mali işler, kira, kırtasiye giderleri, ısıtma, aydınlatma

vb) yaptığı bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine

oranı esas alınarak dağıtılması gerekir.

 Mükelleflerin istisna kapsamına girmeyen faaliyetlerinde müştereken kullandığı

tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir

işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

 Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması

halinde bu zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

 İstisna kapsamına giren kazançların dağıtılması halinde, kâr payları üzerinden

elde edenin hukuki niteliğine göre GVK’nın 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının

6 numaralı bendinin (b) alt bendi ile KVK'nın 15 inci maddesinin 2 numaralı

fıkrası ve 30 uncu maddesinin 3 ve 6 numaralı fıkraları uyarınca vergi kesintisi

yapmaları gerekmektedir.



22

AR-GE VE YAZILIM FAALİYETİ DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN İSTİSNAYA KONU

EDİLMESİ (SERİ ÜRETİMİNE GEÇİLEN ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDAN ELDE EDİLEN

GELİRLERİN İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ)

 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu

faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları

halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi

gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre

ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir.

 Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna

kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 Örneğin; Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği

yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan

yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda

pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan

yararlanması mümkün olmayacaktır.

 Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya

çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek

kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu

faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan

yararlanması mümkün olmayacaktır.



11- KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İSABET EDEN

GİDERLERİN DİĞER KAZANÇLARDAN İNDİRİLEMEMESİ

KVK’nun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman

giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına

ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı

kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre; kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin olarak yapılan giderlerin,

kurumun vergiye tabi diğer kazanç tutarının tespitinde kurum kazancını azaltıcı veya kurum

zararlı ise bu zararı artırıcı bir unsur olarak indirim konusu yapılamayacaktır. Bu nedenle, bu

gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderlerin sadece kurumlar vergisinden istisna edilen söz

konusu kazançların tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.

Aynı şekilde, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların elde edilmesi sırasında zarar

doğması halinde bu zararların da istisna kapsamı dışındaki gelirlerden indirilmemesi

gerekmektedir. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasına ilişkin olarak,

taşınmaz veya iştirak hissesi satışından kazanç doğmaması halinde, bu satışa ilişkin

zararların (giderlerin) %75’i, kanunen kabul edilmeyen gider sayılacak ve kurumun diğer

faaliyetlerinden indirilmesi mümkün olmayacaktır. Kalan %25’i ise gider olarak matrahın

tespitinde dikkate alınabilecektir. (Örneğin: Taşınmaz satışında ödenen tapu harcının % 75’i )

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde faaliyet gösteren

mükelleflerin, bölgedeki istisna kapsamındaki faaliyetlerinin zararla sonuçlanması halinde,

zarar tutarı “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak dikkate alınacaktır.
23



12- GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU ( K.V.K. MD 9)

1. Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde yer alan hükme göre 5 yıldan fazla

nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar

kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilir.

2. Zarar mahsubu işlemi 5 yıllık süreyi geçmemek şartıyla en eski yıldan başlanarak

yapılmalı böylelikle 5 yıllık zamanaşımı nedeniyle zarar mahsup hakkının ortadan kalkması

önlenmelidir. Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık

süreyi kapsar.

3. Mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre

ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır.

4. Kurumlar vergisi beyannamelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu kazanç

istisnalarından sonra yatırım indiriminden önce uygulanacaktır.

5. İlgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı

bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi

izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir.

Ayrıca, kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu

hakkından vazgeçen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesini düzeltmeleri

ve geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapmaları da söz konusu olmayacaktır.

İstanbul VDB’nın 11/05/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-492 sayılı muktezası) 24
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6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINDA

BULUNAN MÜKELLEFLERDE ZARAR MAHSUBU

03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Kanunun 5 inci maddesinin (1/ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi

mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016

ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, mükellefler, 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında

bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının

yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Söz

konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili

maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilebilecektir.
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6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN

MÜKELLEFLERDE ZARAR MAHSUBU

Örnek : (A) Ltd. Şti.’nin, 2011-2015 hesap dönemleri ticari faaliyeti sonucunda

hesaplanan mali kâr/zarar tutarları aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Mükellef, 2013

yılında beyan ettiği mali kâr tutarından 2011 ve 2012 hesap dönemlerinden devreden

geçmiş yıl zararlarını mahsup etmiştir.

Söz konusu mükellefin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemleri için matrah

artırımından yararlandığı durumda 2016 ve müteakip hesap dönemlerinde mahsup

edebileceği geçmiş yıl zarar tutarı 2012 yılından devreden (1.000 TL / 2 =) 500 TL, 2014

yılından devreden (15.000 TL / 2 =) 7.500 TL 2015 yılından devreden (40.000 TL / 2 =)

20.000 TL olmak üzere toplam 28.000 TL olacaktır. Diğer taraftan mükellefin 2013

hesap dönemi mali karının tespiti sırasında mahsuba konu ettiği 2011 ve 2012 hesap

dönemleri zararlarından dolayı 2013 hesap dönem için herhangi bir düzeltme

beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

YILLAR MALİ KÂR/ZARAR DURUMU 

2011 10.000 TL zarar

2012 12.000 TL zarar

2013 21.000 TL    kâr

2014 15.000 TL zarar

2015 40.000 TL zarar 
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13- NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ

(K.V.K. Mad. 10/1-ı)

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun

10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde;

« Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu

iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde,

ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi

sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit

olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan, bankalarca açılan TL cinsinden ticari

kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap

döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının

tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum

kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.»
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İNDİRİM HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK SERMAYE ARTIŞLARI

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş

veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye

şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup

sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından

yararlanılamayacağı tabiidir.

 Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,

 Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından

kaynaklanan sermaye artışları,

 Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan

sermaye artışları,

 Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla

ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen

sermaye artışları,

 Bilanço içi kalemlerin (gerçek nitelikli borç ilişkisine dayanmayan ortaklara borçlar

hesabı gibi) birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,

 Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması

suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,

indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 
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İNDİRİM UYGULAMASININ TESPİTİNDEKİ SERMAYE AVANSLARININ DURUMU

Ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların nakdi

sermaye artışından kaynaklanan faiz indiriminin hesaplanmasında dikkate alınabilmesi için;

 Sermaye avansının banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz

sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve

 Sermaye avansının banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin

sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil

ettirilmesi

şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim

uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ UYGULAMASINDA

DİKKATE ALINMAYACAK SERMAYE AVANSLARI:

 Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye

artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında

dikkate alınması mümkün değildir.

 Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri

arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili

hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim

uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.
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İNDİRİM UYGULAMASI

Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son

açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar

hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana (%50) isabet eden kısmı ilgili dönem

kurum kazancından indirilebilecektir.

Bu kapsamda 2016 yılı için yapılacak olan hesaplamalarda TCMB tarafından 2016 yılı için en

son açıklanan % 13,57 oranı esas alınacaktır.

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak

ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret

siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil

tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst

dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.

Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının 

azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
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Örnek: Yıldız A.Ş.'nin sermayesinin nakdi olarak 12.000.000 TL artırılmasına ilişkin

25/07/2016 tarihinde karar alınmış olup şirket ortakları taahhüt edilen tutarın %25'i olan

3.000.000 TL 29/07/2016 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmış ve

daha sonra sermaye artırım kararı 10/08/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayenin kalan kısmı olan 9.000.000 TL'yi, ise sermaye

artırımına ilişkin kararın tescil tarihinden sonra, 20/10/2016 tarihinde şirketin banka

hesabına yatırmıştır. Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yıldız A.Ş.'nin yararlanabileceği

indirim oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz

oranı %13,57'dir.

Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce Yıldız A.Ş.'nin

banka hesabına yatırılan sermaye taahhüdünün %25'lik kısmı için bu kararın tescil tarihi

olan 10/08/2016 tarihi esas alınmak suretiyle indirimden faydalanılması mümkündür.

Sermaye artırımına ilişkin karar 10/08/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildiğinden,

taahhüt edilen sermayenin kararın tescil tarihinden önce şirketin banka hesabına yatırılan

3.000.000 TL'lik kısmı için bu aydan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı

hesaplanabilecektir.

İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

= 3.000.000 TL x 0,1357 x 0,50 x (5/12)

= 84.812,50 TL 
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Kararın tescil tarihinden sonra ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılan sermaye

taahhütleri için ise bu tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihler dikkate alınarak

indirim tutarı hesaplanacaktır.

Şirket Ortakları tarafından yatırılan tutar için,

İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

= 9.000.000 TL x 0,1357 x 0,50 x (3/12)

= 152.662,50 TL

Dolayısıyla, 2016 hesap döneminde 12.000.000 TL'lik sermaye artırımı üzerinden hesaplanan

ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak toplam indirim tutarı (84.812,50 TL +

152.662,50 TL =) 237.475 TL olacaktır.

Ayrıca, Yıldız A.Ş. 2017 ve izleyen hesap dönemlerinde sermaye azaltımına gitmediği ve

diğer şartları da sağladığı takdirde 12.000.000 TL'lik bu sermaye artırımının tamamı

üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplayabilecektir.
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ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR

 Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi

sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere

izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından

yararlanabileceklerdir.

 Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan

indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine

ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim

tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap

dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

 Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye

artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden

itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.

 Ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan

tutarlar sermaye artırım kararının ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas

alınarak nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi uygulamasında

dikkate alınacaktır.
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 İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan

sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan

kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak

şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin; taahhüt edilen sermaye

artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin

olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka

hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar

vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine

ibraz etmeleri ile ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin,

nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin

bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.


