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Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (K.K.E.G.) Kavramı

İşletmelerin faaliyetiyle ilgili olduğu veya doğrudan işletme
tarafından çeşitli nedenlerle yapıldığı halde vergi mevzuatı
gereğince vergi matrahının tespitinde, matrahtan indirim konu
yapılamasına izin verilmeyen giderlerdir.

Örneğin işletmeye ait vergi borcunun geç ödenmesi nedeniyle
oluşan gecikme faizi gideri işletme faaliyeti ile ilgili olduğu
halde 6183 sayılı Kanun uyarınca K.K.E.G.’dir. İşletme
tarafından yapılan bazı bağışlar da, bağış yapmak işletme tüzel
kişiliğinin bir tasarrufu olduğu halde K.K.E.G.’dir.



Bu giderlerin işletmenin faaliyet konusu ile ilgisi olmayan ve
işletme tüzel kişiliğinin kararı olmayan bir takım harcamalarla
karıştırılmaması gerekir.

Örneğin işletme sahibinin işletmede çalışmayan eşinin
arabasının giderleri K.K.E.G. değildir. O harcama esasen
işletme sahibinin işletmeden çektiği değerdir. K.K.E.G. değil,
işletme sahibinin cari hesabına yazmak gerekir.



Gelir Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir Vergisinde kanunen kabul edilmeyen giderler 41. Maddede
sayılmıştır. Bunlar;

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri
paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler
emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave
olunur.)

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden
ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek
faizler;



4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede
cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden
yürütülecek faizler;

5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler
hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması
halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs
sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme
aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.



 Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece
dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı
ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu
şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından
kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır

 Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya
verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye
ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta
mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.



 İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından 
beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme 
işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle 
yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar 
bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesi hükmü uygulanır.



6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs
sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza şartı
olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat
sayılmaz.)

7. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün
mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin yüzde sıfırı (% 0)



8. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat,
kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve
helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;

9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın
maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı
ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları
toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca
kararlaştırılan kısmı.



10. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon
yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı
ödenen tazminat giderleri.



Kurumlar Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir Vergisi Kanunu Md. 41 Kurumlar Vergisi mükellefleri için
de geçerlidir. Kurumlar Vergisi mükellefleri yukarıda sayılanlara
ilave olarak; aşağıdaki giderleri de matrahtan indirim konusu
yapamazlar:

1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur
farkları ve benzeri giderler.

3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan
kazançlar.



4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek
akçeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş
kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine
göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile
Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel
karşılıklar dahil).

5. Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü
para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.



6. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit
edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî
değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul
kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her
türlü giderler.

7. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat,
kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak,
helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.



8. Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç
olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin
ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar
tazminat giderleri.

9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon
yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı
ödenen tazminat giderleri.

10. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün
mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Bakanlar
Kurulu bu oranı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar
indirmeye yetkilidir.



11. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring
ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz
kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere,
yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve
benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının
%10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.
Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar
Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yukarıdaki maddelere ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/3
maddesi uyarınca, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki
faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından
indirilmesi kabul edilmez. Bu kuralın tek istisnası iştirak hisseleri
alımıyla ilgili finansman giderleridir.



Diğer Kanunlarda bulunan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında belirtilmediği halde
başka kanunlarda gelir ve kurumlar vergisi matrahından
düşülmesi yasaklanan giderler aşağıdadır:

1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 88. maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK
primleri

2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 14 maddesi gereğince
Binek otomobillere ve motosikletlere ilişkin olarak ödenen
MTV



3- 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde
düzenlenen Özel İletişim Vergisi

4-6736 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerine göre vergi
matrahından indirimi kabul edilmeyen giderler;

- Vergi artırımı sonucu ödenen katma değer vergisi, gelir veya
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate alınamaz.

- Vergi artırımı sonucu ödenen gelir (stopaj) vergisi,
mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz.



- Matrah artımı uygulaması nedeniyle hesaplanarak ödenen
vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde
gider olarak kabul edilmez, indirim, mahsup ve iade konusu
yapılmaz.

- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve
ortaklardan alacaklar mevcudu için ödenen vergiler, gelir veya
kurumlar vergisinden mahsup edilmez.



Çeşitli Nedenlerle Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Aşağıda belirtilen giderler, Gelir veya Kurumlar Vergisi kanunlarında
açıkça belirtilmemekle birlikte K.K.E.G. olarak değerlendirilir ve vergi
matrahının tespitinde matrahtan indirilmez.

1- Polis kayıtlarıyla sabit olsa bile işletmeden çalınan değerlerin hem
maliyet bedelleri hem de alımlarında yüklenilen KDV vergi matrahının
tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir.

2- Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki yangınlar
hariç olmak üzere yangın nedeniyle zayi olan mallara ait yüklenilmiş
KDV vergi matrahının tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir.



3- Bağış ve yardımlar ile bu yardımların ayın olarak yapılması
halinde yüklenilen KDV tutarı vergi matrahının tespitinde
K.K.E.G. olarak değerlendirilir.

4- Borç senet veya çekleri olduğu halde bunlara reeskont
uygulamaksızın sadece alacak senet veya çeklerine reeskont
uygulayan işletmelerin hesapladıkları tutarlar vergi matrahının
tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir.

5- Kanunla üye olunması zorunlu olmayan oda, dernek vb.
yerlere yapılan ödemeler,



6- Maliye Bakanlığınca ilan edilen oranların üstünde oranlarla
ayrılan amortismanlar,

7- Rüşvet, bir işi yapmaması ya da bir ihaleye girmemesi
karşılığında yapılan ödemeler,

8- Cari dönemden önceki veya sonraki dönemlere ait
harcamalar,

9- Genel olarak belgelendirilemeyen ya da Vergi Usul
Kanununa uygun olmayan belgelerle belgelendirilen giderler,



10- Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları,

11- Ödenmemiş kıdem tazminatı karşılıkları, garanti karşılıkları,
izin karşılıkları gibi karşılıklar,

12- Cari yıl için personele verilmesi kararlaştırılan ancak
beyanname verme süresine kadar ödenmeyen temettü
ikramiyesi.



ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK 
İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Kur_Ver (3).xls


İştirak Kazançları

Bu istisna ile mükerrer vergilemenin önlenmesi
amaçlanmaktadır. İstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla
kazancın elde edildiği ilk kurumda kurumlar vergisine tabi
tutulduğundan, kazancın kâr dağıtımı yoluyla intikali sağlanan
diğer kurumlarda da kurumlar vergisine tabi tutulmasının
önüne geçilmek istenmiştir.



İstisnaya Tabi İştirak Kazançları

Kurumların;

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine
katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma
imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden
elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu
katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse
senetlerinden elde ettikleri kâr payları.
Ancak, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve
hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan
yararlanamaz.



Kurumların başka bir kuruma iştirak etmeleri nedeniyle bu
kurumun yönetim kurulunda bulunan temsilcileri vasıtasıyla
elde etmiş oldukları kâr payları da iştirak kazancı istisnasından
yararlanabilecektir.(GVK 75/3)

Kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef
kuruma hangi oranda iştirak ettiklerinin ya da ne kadar süreyle
iştirak ettiklerinin önemi bulunmamaktadır.



Yurt Dışı İştirak Kazançları

Kurumların yurt dışı iştirak kazançlarının Kurumlar Vergisinden
istisna olabilmesi için aşağıda sayılan koşulların birlikte
sağlanması gerekir.

1-İştirak edilen kurumun anonim veya limitet şirket niteliğinde
bir kurum olması,

2-İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye’de
bulunmaması,

İştirak payını elinde tutan kurumun, yurt dışı iştirakin ödenmiş
sermayesinin en az %10’una sahip olması,



3-İştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının
kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması,

4-İştirak kazancının üzerinde iştirak edilen kurumun faaliyette
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında
vergi yükü bulunması,



5-iştirak edilen yabancı kurumun esas faaliyet konusunun
finansman temini (finansal kiralama dahil) veya sigorta
hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması
durumunda, en az % 20 vergi yükü taşıması,

6-İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye’ye transfer edilmesi



AÇIKLAMA TUTAR

TİCARİ KAZANÇ 100,00   

KKEG 20,00   

MALİ KAR 120,00   

GEÇMİŞ YIL ZARARI (1+2) - 40,00   

İSTİSNA KAZANÇ - 50,00   

KV MATRAHI 30,00   

VERGİ % 15 (3-4-5) 4,50   

İSTİSNA KAZANÇ STOPAJI % 5 (6 X %15) 2,50   

DAĞITILABİLİR KAR (5 X %5) 53,00   

KAR ÜZERİNDEN GV STOPAJI % 5 (1-4-7-8) 2,65   

VERGİ YÜKÜ (9 X %5) 9,65   

VERGİ YÜKÜ ORANI (7+8+10) 16,1%



Yurt dışındaki inşaat işlerinin yapılabilmesi için ilgili ülke
mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu
durumlarda istisna uygulaması

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik
hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir
şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu
şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi
bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası
uygulanacaktır.



Tam Mükellef Kurumların Y.D. İştirak Hissesi Satış Kazancı

Bu istisna ana faaliyet konusu yurt dışında bulunan şirketlere iştirak
etmek olan Kurumlara tanınmıştır.

Düzenlemeye göre, istisna uygulamasına konu kazancın istisna
olabilmesi için;

Kazancı elde edecek Kurumun;

 Tam mükellef A.Ş. olması,

 Aktif toplamının -en az bir yıldır- %75 veya daha fazlasının tam
mükellef olmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki
şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirakten
oluşması,

 Satışa konu iştirak hissesinin en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde
bulunması gerekir.



Emisyon Primi İstisnası

Bu istisna ile anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında gerekse
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari
değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluşan
kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Doğal olarak payların itibari değerin altında elden
çıkarılmasından kaynaklanan zararlar K.K.E.G. niteliğindedir.

İstisna, anonim şirketlerin portföylerinde bulunan başka
şirketlere ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan
kazançları kapsamamaktadır.



Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği Kazanç
İstisnası

Bu istisna ile aşağıda sayılan fon ve ortaklıkların kazançlarını
K.V’den istisna etmiştir. Bunlar;

1-Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy
işletmeciliğinden doğan kazançları,

2-Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve
kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

3-Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının
kazançları,



4-Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

5-Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,

6-Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının
kazançları

İstisna uygulaması bakımından bu fon veya ortaklıkların
Türkiye’de kurulmuş olmaları şarttır.

Bu istisna, anılan fon ve ortaklıkların söz konusu kazançları
üzerinden kesinti yoluyla vergi alınmasına engel teşkil
etmemektedir.



Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası

Bu istisnadan tüm tam ve dar mükellefler yararlanabilir.

İstisna uygulamasından yararlanılabilecek iktisadi kıymetler
şunlardır:

1- Taşınmazlar

2-Yurt iç veya yurt dışında bulunan Şirketlere ait iştirak
hisseleri, kurucu senetleri veya intifa senetleri ile

3-Rüçhan hakları



İstisnadan Yararlanma Şartları ve Oranı

1- İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma,

2-Satış kazancının 5 yıl süreyle fon hesabında tutulması,

3-Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması,
İstisna satış kazancının tamamına değil % 75’lik kısmına
uygulanır.

Kazancın tamamı gelir tablosuna alınarak ticari karda beyan
edilir. K.V. Beyannamesinde % 75’lik kısmı matrahtan indirilir.
Takip eden yıl özel fon hesabına alınarak 5 yıl burada tutulması
gerekir.



Banka veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş. Ve
İşt. His. İle Kur. Sen. İnt. Sen. R. Hakl. Satış Kazancı

Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMS
Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin
ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak
hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan
haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona
devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde
kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.



Yurt Dışı Şube Kazançları

Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi
temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, belli
şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu
şartlar;

1-Kazancın ilgili ülkede en az %15 oranında gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

2- Elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye
transfer edilmiş olması,



İştirak edilen şirketin ana faaliyet konusunun, finansal kiralama
dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması veya
menkul kıymet yatırımı olması durumunda, bu kazançların
doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de
uygulanan kurumlar vergisi oranında (%20) gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekir.



Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşlerinden Sağlanan Kazanç
istisnası

Bu istisna ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri
ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç
hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula
bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.



Eğitim Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezleri Kazançları
istisnası

Bu istisna,

1- 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer
alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim
özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar,

2- Özel kreş ve gündüz bakımevi işletilmesinden elde edilen
kazançlar (1.1.2017 tarihinden itibaren) ile

3- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya
kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon
merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara

uygulanacaktır.



İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.

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 uygulanmaz.

Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği
ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu
durumlarda, istisnaya dahil edilir.



Eğitim Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezleri Kazançları
istisnası Diğer Hususlar

Bu istisna, her okul için faaliyete geçtiği dönemden itibaren
beş hesap dönemi süreyle geçerlidir.

Okulun istisna süresi içinde devri halinde devralan kalan
süreyle istisnadan yararlanabilir.



Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de
gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

- Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

- Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

- Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde
elde edilen kazançların,



Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

- Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması 
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların 
patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının

%50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 
1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.



Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

Şartları:

-Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri 
ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi,

-İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu 
sonucunda faydalı model belgesi alınması,

-İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması,

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari 

faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

- Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile

- Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere 
kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan 
devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler karşılıklılık ilkesi uyarınca



Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

Şartları:

-Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde 
özel bir ruhsata sahip olunması,

- Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma 
süresinin aşılmamış olması

-İstisna koruma süresi içinde geçerlidir. (patentde en fazla 20 
yıl, faydalı modelde en fazla 10 yıl)



Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulaması

İstisna uygulamasına tabi kazanç kazancı elde edenin şahsi
durumu nedeniyle stopaja tabi ise, stopaj da % 50 oranında
uygulanır.

Ancak kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname
vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en
fazla 5 yıl süreyle uygulanır.

Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan
mükellefler, TEKNOPARK istisnasından yararlanamaz.

Ancak, patent konu buluşa ait harcamaların AR-GE indirimine
konu edilmiş olması kazanç istisnası uygulamasına engel
değildir.



Sat/Kirala/Geri Al

KVK 5-1/j bendinde düzenlenmiştir.

Madde hükmüne göre;

- 6361 SK kapsamında yapılmak ve

- Sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla,

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malların,

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

- Bu kurumlarca kira süresi sonunda devreden Kuruma geri
devredilmesinden doğan kazançların yüzde 100’ü,

- Kurumlar Vergisinden istisnadır.



Sat/Kirala/Geri Al

- İstisna şartlarının sağlanması koşuluyla, kurumların tam veya
dar mükellef olmasının istisna uygulamasında bir önemi
yoktur.

- Kiralamaya konu olabilecek taşınır malın işletme aktifinde
kayıtlı ve amortismana tabi bir taşınır mal olması gerekir.
(Makine gibi.)



Sat/Kirala/Geri Al

- Sözleşmede kiralamaya konu malın,

- -Kiralayan kurumca kiracıya geri kiralanacağına ve

- -Sözleşme süresinin sonunda kiracı tarafından geri
alınacağına ilişkin hüküm bulunması ve bu hükümlere fiilen
uyulması şarttır.



Sat/Kirala/Geri Al

İstisna kazanç, satışın yapıldığı yılı takip eden yıl başından
kurumlar vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar
pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.

Fona alınacak olan kazanç tutarının kira süresi boyunca veya
sonrasında işletmeden çekilmesi, başka bir hesaba
aktarılması ve7ya kurumun tasfiyesi halinde isitsna
uygulaması nedeniyle zamanında tahsil edilmeyen vergiler
vergi ziyaı ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Fon, sadece söz konusu varlık üzerinden hesaplanacak
amortismanlarının önceki net değeri aşan kısmına isabet
eden kısmının karşılanmasında kullanılabilir.



Sat/Kirala/Geri Al



Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar

Bu istisna, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3.
maddesi uyarınca uygulanmaktadır.

Kanuna göre; genel olarak faaliyet ruhsatlarını 6 Şubat 2004
tarihine kadar almış olan mükelleflerin, bu bölgelerde
gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri
kazançları, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak
üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu genel uygulama olup imalat ya da ticaret işletmelerinin
tamamı için geçerlidir.



6 Şubat 2004 tarihinden sonra değişen uygulamaya göre;

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.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

1- Teknoloji Bölgelerdeki Yönetici şirketlerin bu faaliyetleri
kapsamında elde ettikleri kazançlar ile

2- Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren
mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan
tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.



TUGS kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde
edilecek kazançlara ilişkin istisna

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların
işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyetin yapanın
mükellefiyetine göre G.V. ve K.V.’den istisnadır.

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde
edilecek kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

Ayrıca, Türkiye’de inşa edilen gemi ve yatlardan anılan Sicile
kayıtlı olanların işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden
elde edilen kazançlar da istisna kapsamında
değerlendirilecektir.



TUGS kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde
edilecek kazançlara ilişkin istisna



GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 

Kur_Ver (3).xls


Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, gelir vergisi mükellefleri için
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesinde, kurumlar vergisi
mükellefleri için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde
düzenlenmiştir.



Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçmiş Yıl Zararlarının
Mahsubu

Gelir vergisi mükellefleri, beyana tabi gelirlerini G.V.K.’nun 2.
maddesinde belirtilen yedi farklı kazanç ve irat unsurundan elde
edebilirler.

Bu nedenle farklı gelir unsurlarından elde ettikleri kazanç ve iratlarını
yıllık G.V. beyannamesinde toplamak zorunda olan mükellefler
öncelikle, gelirin toplanması sonucu gelir kaynaklarının bir kısmından
meydana gelen zararlarını (80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve
iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına
mahsup ederler.

Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların
gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar
bakiyesi müteakip yıllara nakledilemez.



Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar
faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan
edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke
mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora
bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin
Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup
edilebilecektir.



Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan
vergi beyanlarının, bilanço ve kâr-zarar cetvellerinin o ülkedeki
yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur.

Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması
halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili
makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik
ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan
ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve
tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı
yeterlidir.



Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de
mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil
edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır.

Türkiye'de Gelir Vergisi'nden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt
dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup
edilmez.



Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçmiş Yıl Zararlarının
Mahsubu

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin elde ettiği gelirler, hangi gelir
unsurundan kaynaklanırsa kaynaklansın tamamı “kurum
kazancı” dır. Bu nedenle tamamı ticari kazancın elde edilme
esaslarına göre hesaplanır ve sonunda kurum kârı/zararı ortaya
çıkar.



Kurum kârının ortaya çıkması halinde K.V. Kanunu’nun 9.
maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri;

 Geçmiş yıllara ait zararları,

 Devralınan veya tam bölünme suretiyle bölünen kurumlara
ait zararları,

 Yurt dışı faaliyetlerden doğan zararları,

kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde
indirim konusu yapabilirler



Kurumun Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubunda Usûl

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beş yıldan fazla
nakledilmemek kaydıyla geçmiş yıllara ait kurumlar vergisi
beyannamelerinde yer alan zararlarını, kurumlar vergisi
matrahının tespitinde kurum kazancından indirebilecekleri
Kanun’un 9/1-a maddesinde hüküm altına alınmıştır.



Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda,

 Söz konusu zararların en önceki hesap dönemi zararından 
başlayarak sırasıyla mahsup edilmesi,

 Geçmiş yıllara ait zararların mahsubunun, yıl atlanmaksızın, 
mahsup imkânının doğduğu hesap döneminde yapılması 
gerekmektedir. 

Bir başka deyişle, mahsup imkânının olduğu dönemlerde 
mahsup edilmeyen zarar tutarlarının sonraki dönemlerde elde 
edilen kazançlardan düşülmesi mümkün değildir. 



Devralınan Veya Bölünen Kurumlara Ait Geçmiş Yıl Zararlarının
Mahsubunda Usul

Devralınan veya bölünme yoluyla edinilen kurumlardan gelen geçmiş
yıl zararlarının mahsubunda ilave şartlar getirilmiştir. Bunlar;

 Kurumun, devraldıkları kurumların devir tarihi itibariyle öz
sermaye tutarını geçmeyen zararları,

 Kurumun tam veya kısmi bölünme yoluyla devraldıkları bölünen
kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve
devralınan kıymetle orantılı zararları,

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.



Burada dikkat edilecek husus indirilebilecek geçmiş yıl
zararları, devralınan kurumun devralınan öz sermayesi ile sınırlı
bir kısmının indirilebilecek olmasıdır. Devralınan veya bölünen
kurumun öz sermaye tutarının sıfır veya negatif olması halinde
bu kurumların zararlarının mahsubu mümkün değildir.

İndirimin nasıl yapılabileceğine ilişkin yukarıdaki bölümde
sayılan şartlar burada da geçerlidir.



Ayrıca devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun
yapılabilmesi için ilave olarak;

 Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin
kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş
olması,

 Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak
kurumun, aynı faaliyete devir veya bölünmenin meydana
geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam
etmesi,

şartlarının da sağlanması gerekir.



Vergiden kaçınma amacına yönelik olarak ekonomiye
kazandırılması mümkün olmayan kurumların devir veya
bölünme suretiyle devralınması ya da devralınan veya bölünen
kurumların faaliyetinin 5 yıllık süre içinde arızi hale getirilerek
kısmen durdurulması veya sona erdirilmesi gibi ekonomik
olmayan sebeplerle devir ve bölünme işleminin yapılması
halinde zarar mahsubu mümkün değildir.

Zarar mahsubuna ilişkin şartların ihlal edilmesi durumunda
zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından, gerekli
düzeltme işlemi yapılacak; yersiz zarar mahsubu nedeniyle
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı
doğmuş sayılacaktır.



6736 Sayılı Kanundan Yararlanarak Matrah Artırımında
Bulunan Mükelleflerin Matrah Artırımında Bulundukları
Yıllara Ait Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubunda Dikkat
Edilmesi Gereken Konular

6736 sayılı Kanuna göre matrah artırımında mükellefler,
matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu
yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını,

2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir.



ÖRNEK

(Y) A.Ş.’nin geçmiş yıllar mali kâr/zararları beyan edildikleri
dönemde aşağıdaki gibidir:

Mükellef 2013 ve 2014 yılları için 6736 Sayılı Kanun kapsamında
matrah artırımında bulunmuştur.

YILLAR MALİ KÂR / ZARAR

2013 -200.000 Zarar

2014 -500.000 Zarar

2015 300.000 Kar

2016 600.000 Kar



Bu durumda geçmiş yıl zararlarının mahsubu aşağıdaki gibi
olacaktır:

2015 Yılı:

MALİ KAR 300.000

2013 Yılı Zararı (200.000)

2014 Yılı Zararından (100.000)

Matrah -



Mükellefin 2015 yılında elde ettiği mali kar, 2013 ve 2014 yılları
mali zararlarından mahsup edilmiş ve söz konusu yıl için
matrah oluşmamıştır. Mahsuptan sonra indirilebilir geçmiş yıl
zararları aşağıdaki gibidir:

Yıllar İndirilebilir Zarar Kalanı

2013 0

2014 400.000



 Mükellefin 2016 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinde
indirebileceği geçmiş yıl zararı aşağıdaki gibi olacaktır.

2014 Yılı:

2014 Yılı Zararı 500.000

2015 Karından Mahsup Edilen Kısmı (100.000)

Kalan 400.000

6736 S.K. Gereği Mahsubu Yapılamayacak Kısım % 50 (200.000)

2016 Yılı Karından Mahsup Edilebilecek Kısmı 200.000



Bu durumda mükellefin 2016 yılı K.V. beyanı aşağıdaki gibi
olacaktır:

2016 Yılı:

Mali Kar 600.000

2014 Yılı Zararından (200.000)

Matrah 400.000



Yurt Dışı Zararların Mahsubunda Usul

Kurumların yurt dışı faaliyetleri nedeniyle zarar etmeleri
halinde kural olarak bu zararların kurum kazancından
indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yurt dışı faaliyetlerden elde edilen zararın Türkiye’de Kurumlar
Vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılabilmesi için
gerekli koşullar aşağıda sıralanmıştır:



 Zarar edilen yurt dışı faaliyet Türkiye’de Kurumlar Vergisinden
istisna bir kazanç olmamalıdır.

 Beş yıldan fazla nakledilmemelidir.

 Yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarını, faaliyette bulundukları
ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını
(zarar dahil), her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz
kuruluşlara incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporun aslı ile
birlikte tercüme edilmiş bir örneğini Türkiye’deki ilgili vergi
dairesine vermeleri gerekir.

 Ayrıca, söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde
yer alacak vergi beyanları ile bilanço ve gelir tablosunun, yabancı
ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması zorunludur.



Faaliyette bulunulan yabancı ülkede denetim yetkisini haiz bir
denetim kuruluşunun olmaması halinde, her yıla ait vergi
beyannamesi ve eki bilanço ile gelir tablosunun, yabancı
ülkenin yetkili makamlarından alınacak veya onaylatılacak birer
örneğinin, mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa
orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki
temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir
örneğinin ilgili vergi dairesine verilmesi gereklidir.

 Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili
ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde,
Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç,
mahsup veya gider yazılmadan önceki tutar olacaktır.



ÖRNEK:

Mükellef Kurumun yurt dışı şubesinde yaptığı faaliyetten 2009,
2010, 2011 ve 2012 yıllarında kar ettiğini 2013 yılında ise zarar
ettiğini varsayalım. Bu zararını 2013 yılı ve müteakip beş yıl
boyunca Türkiye’deki kazançlarından mahsup edebilmesi için
hem 2013 hem de kar ettiği 2012, 2011, 2010 ve 2009 yıllarına ait
o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlarca
hazırlanan raporla tevsik etmeleri gerekir.



KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE 
İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Kur_Ver.xls


 BİREYSEL VE ZORUNLU OLMAYAN SİGORTALARA ÖDENEN PRİMLER

Bu hüküm sadece Gelir Vergisi mükellefleri için geçerlidir.

Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını
aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük
çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile
ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil
gibi şahıs sigorta primleri beyan edilecek gelirden indirilebilir.



Eğitim Ve Sağlık Harcamaları

Bu hüküm sadece Gelir Vergisi mükellefleri için geçerlidir.

Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması
ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek
veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi
şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilecek
gelirden indirilebilir.



 RİSTURN İSTİSNASI

Kooperatiflerde, ortakların yönetim gideri karşılığı olarak
ödedikleri tutarlardan harcanmayarak iade edilen kısımlar da
kooperatifin türüne bakılmaksızın istisnadan yararlanacaktır.

Tüketim, üretim , kredi kooperatifleri ile tarımsal üretici
birliklerinde ise ortakları için hesapladıkları risturnlar (bazı
koşullar altında) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.



 Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnası

Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevi gıda ve giyecek
ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre
hesaplanan risturnlar.

 Üretim kooperatiflerinde risturn istisnası

Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya
kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların
değerine göre hesaplanan risturnlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 Kredi kooperatiflerinde risturn istisnası

Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan
risturnlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 Tarımsal üretici birliklerinde risturn istinası

Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler hakkında da risturnlara ilişkin
hükümler uygulanır



ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARI

Ar-Ge Harcamalarının Tanımı

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, bilim ve teknolojinin
gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut
bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi
dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya
mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları ifade
etmektedir.

Ar-Ge harcamalarının tutarının beyan edilen vergi matrahından
düşülebileceği, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile hüküm altına alınmıştır.



SPONSORLUK HARCAMALARI

Sponsorluk Harcaması Tanımı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/8. Maddesinde hüküm altına
alınan sponsorluk harcaması 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan
sponsorluk harcamalarıdır.

Bu kapsamda olmak şartıyla yapılan sponsorluk harcamasının
amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %
50'si kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.



Sponsorluk Harcamasının Kurumlar Vergisi Beyannamesinde
İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Gerekli Koşullar

1- Sponsor olan ile spor kulübü arasında Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinin 8. Maddesine uygun
sözleşme düzenlenmelidir.

2-Sponsorluk bedelinin banka üzerinden yapılması halinde
makbuz üzerinde “sponsorluk bedeli” olduğuna dair ibare
bulunmalıdır. Ödeme elden yapılacaksa spor kulübünün
düzenleyeceği makbuzda sponsorluk bedeli olduğu açıkça
belirtilmelidir.



3-Ayni destek yapılması halinde, teslim edilecek mal, işletme
bünyesinden çıkacaksa fatura düzenlenmesi ve faturada
sponsorluk amacıyla verildiğinin belirtilmesi gereklidir. Ayrıca
teslim alan kulüp yetililerinin de teslim aldığına dair kaşe ve
yetkili imzalarının bulunması gerekir.

4-Ayni destek dışarıdan alınan mal ile yapılmışsa, alımda
mükellef adına düzenlenen faturaya ilaveten teslim sırasında
spor kulübünün yetkililerince bir makbuz düzenlenmeli ve
alınan malzeme ve miktarı açıkça belirtilerek hem alım faturası
hem de makbuz kaşe ve yetkililerce imzalanmalıdır.

5-Vergi borcu bulunan mükelleflerin sponsor olmaları mümkün
değildir.



BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Bağış Ve Yardımların Vergi Kanunlarımızdaki Yeri

Bağış ve yardımlar Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinde, 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde ve vergi kanunları dışında
pek çok başka kanunda düzenlenmiştir.

Bu maddeler kapsamında yapılan her türlü bağış ve yardım esasen
işletmenin faaliyetini sürdürmesi ile ilgili olmadığından her halükarda
K.K.E.G.’dir.

Ancak, yukarıda sayılan maddelerde ve vergi kanunları dışında pek çok
başka kanunda yapılan düzenlemeyle işletmeler tarafından yapılan bazı
bağış ve yardımların belirli şartlar altında tamamının veya bir kısmının vergi
matrahlarından indirilmesi kabul edilmiştir.



Yüzde 5 İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar

Bağış ve yardımların ne kadarının vergi matrahından
indirilebileceğine göre bağış ve yardımlar;

 Kurum kazancının % 5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar,

 Kurum kazancının tamamı ile sınırlı bağış ve yardımlar

olarak ayrılabilir.

Bu ayrımda iki kriter vardır. Bunlardan birincisi vergi matrahından
düşülmesi kabul edilecek bağış ve yardımın sınırı, diğeri ise kurum
kazancının tutarı.



Örneğin, kurum kazancının % 5 ile sınırlı nitelikteki bir bağı türünden
100 TL bağış yapıldığını, bağışı yapan kurumun da dönem kurum
kazancının 1.100 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda kurum
kazancının % 5’i ( 1.100 x % 5=) 55 TL olduğundan, yapılan bağışın 55
TL’si matrahtan indirilebilecek, kalan 45 TL’si ise matrahtan
indirilemeyeceği gibi gelecek yıla da devretmeyecektir.

Örnekteki bağışın nitelik olarak tamamı indirilebilen bir bağış olması
halinde, kurum kazancı 1.100 TL olduğundan 100 TL’nin tamamı

matrahtan düşülebilecektir.



Eğer işletmenin cari dönemde kurum kazancı bulunmasaydı,
yapılan bağışın tamamı matrahtan düşülemeyecek ve gelecek
yıla da devredemeyecektir.

Yapılan bağış ve yardımın matrahtan indirilebilmesi için önemli
bir koşul da yapılan bağış ve yardımın mutlaka makbuz ile
tevsik edilmesi gerektiğidir. Ayni mal teslimi şeklinde yapılan
yardımlarda yardım malzemesi için düzenlenen faturaya,
yardımı teslim alan kuruluşun kaşe ve yetkili imzalarının
alınması, faturanın, teslim edilen malzemenin miktar ve
cinsinin açıkça belli edilecek şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Ayni bağış ve yardımlarda bağış ve yardımın tutarı bağışlanan
malzemenin KDV dahil maliyet bedelidir.



 Yüzde 5 İle sınırlı Bağış Ve Yardım Kimlere Yapılabilir:

Yüzde 5 ile sınırlı nitelikteki bağış veya yardımın vergi matrahından
indirilebilmesi için öncelikle aşağıdaki kurum ve kuruluşlara yapılması
gerekmektedir.

 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,

 İl özel idareleri ve belediyeler,

 Köyler

 Kamu yararına çalışan dernekler,

 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kuruluşlar



 Yapılan Bağış ve Yardımın Matrahtan İndirilmesinde Kurum
Kazancı

Yapılan yardımın ne kadarının vergi matrahından düşüleceğinin
tespitinde esas alınan kurum kazancına ulaşmak için öncelikle zarar
olsa dahi indirilecek istisnaların, daha sonra geçmiş yıl zararlarının ve
sonrasında da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddedeki yer alan
diğer indirimlerin sırasıyla yapılması gerekmektedir.



Tamamı İndirilebilecek Bağış Ve Yardımlar

Bu kısımda toplanan bağış ve yardımlar, bazen yardımın ne için 
yapıldığı, bazen yardım edilen kurumun kim olduğu, bazen yardımın 
ayni mi nakdi mi olduğuna göre bazen de iki kritere birden bakılarak 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla hem yapılan yardımın amacının hem de 
kime yapıldığının ya da nasıl yapıldığına göre yüzde yüzü 
indirilebilecek bağış ve yardımlar aşağıdadır.



1- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri ve belediyeler
ve Köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla
öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım
ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve
denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri
Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu
kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî
bağış ve yardımların tamamı.



2- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve
köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu
yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi
uygun görülen;

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya
uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı,
mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke
tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil
olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması,
bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve
yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,



3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama
aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna
kazandırılmasına,

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı,
yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve
nakil işlerine,

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey
araştırmalarına,

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması
veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi
çalışmalarına,



7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır
kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları
alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı
koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve
geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu
alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo
ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve
teçhizatının tedariki ile film yapımına,



10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema,
tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin
sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon
çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve
yardımların tamamı.



3- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye
Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya
yardımların tamamı.

4- Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla
Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî
bağışların tamamı.

Yukarıda belirtilen bağış ve yardımlar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
10. Maddesinde düzenlene bağış ve yardımlardır.



Diğer Kanunlarda Düzenlenen İndirilebilecek Bağış Ve
Yardımlar

Aşağıda belirtilen muhtelif kanunlarda gelir veya kurumlar vergisi
matrahından indirilebilecek bağış ve yardımlar düzenlenmiştir.

 Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna veya Bu Fona İlişkin
Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar

 7269 sayılı Kanun Uyarınca Afetzedelere Yapılacak Bağış ve Yardımlar
 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar
 Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar
 TÜBİTAK’a Yapılan Bağış ve Yardımlar
 Üniversitelere ve İleri Teknoloji Enstitülerine Yapılan Bağış ve Yardımlar
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Yapılan Bağışlar
 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Yapılacak Bağış ve

Yardımlar
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne Yapılacak Bağış ve Yardımlar
 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Harcamaları



Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan
Bağışlar

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, fakirlere yardım amacıyla
gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışladığı gıda,
temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin
tamamını gider olarak kaydetmesi mümkündür.



 Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan
Bağışların Gider Kabulünde Koşullar

1- Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışının dernek veya
vakfa yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı bulunanlara doğrudan
veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda yardımlarının
yukarıda belirtilen maddeler kapsamında yapılmış bağış olarak
değerlendirilmesi mümkün değildir.

2- Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde
ihtiyacı bulunanlara Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi
yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir.
Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet
gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf
vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi
bulunmamaktadır.



3-Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir.
Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmak üzere) yapılmalıdır. Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak
maddesi niteliğini taşımayan veya şartlı olarak yapılan bağışlar, gıda
bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak
değerlendirilmeyecektir.

4-Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm
çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal
bedeli Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde belirtilen fatura
düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile
belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.
Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış
yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak
faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli yazılı olacaktır. Faturada
“İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV
hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur.



5-Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri
düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir. Ticari
faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf
tarafından muhafaza edilecektir.

6-Ticari işletmeye dahil malların (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak
maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider
kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider
kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.



Girişim Sermayesi Fonu

S.P.K. nın düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş veya
kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak
konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması
amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim
sermayesi fonu ayrılabilir.

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta
tutulur.

Mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar yatırım yapılmaması
halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilir.
Ayrılacak tutarın formülü;
Girişim sermaye fonu= { (Ticari bilanço kârı/zararı + Kanunen kabul
edilmeyen giderler) – (Geçmiş yıl zararları + Tüm indirim ve istisnalar)} X %10
Bu şekilde hesaplanan girişim sermayesi fonunun toplamı öz sermayesinin
%20’sini geçemez.



Katma Değeri Yüksek Hizmet İhracatı

-Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle,

- İş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara,

Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı
hizmetlerden elde edilen kazancın %50'sinin beyan edilen kurum
kazancından indirilebilir.

İndirim kapsamındaki hizmetler;

- Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe
kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri.
- İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve
sağlık hizmetleri.



İndirim Tutarının Tespiti

Kazancın %50'si, kurumlar vergisi beyannamesinin "Kazancın
Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde
gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim
konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir.
Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu
olmayacaktır.



Yatırım İndirimi Uygulamasında Son Durum

Yatırım indirimi uygulaması, Vergi Mevzuatımızdan 01.01.2006 tarihi
itibarıyla kalkmıştır. Ancak buna rağmen gerek devreden ve henüz
indirilememiş yatırım harcamaları gerekse başlayan ve uygulamanın
kalktığı tarih itibarıyla sonuçlanmamış ve devam eden yatırımla
iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yatırım harcamalarının durumu
uzun bir süre Maliye İdaresi ile mükellefler arasında yargıda çekişme
konusu olmuştur.



Sonuçta geline noktada henüz matrahtan indirilemeyen yatırım
indirimi hakkının nasıl kullanılacağı aşağıda özetlenmiştir.

1- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden
düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım
harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması
nedeniyle indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi istisnası tutarı
2013 yılı için % 7,70 oranında yeniden değerleme oranında arttırılmak
suretiyle,

2- Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19’uncu maddesi kapsamında
08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak
gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazancın
yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan yatırım indirimi
istisnası tutarı ise 2013 yılı için % 2,45 oranında ÜFE artış oranında
arttırılmak suretiyle, Uygulanacaktır.



DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE 
ÖZELLİKLİ KONULAR 



GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

 Götürü Gider Uygulaması Tanımı ve Amacı

Götürü gider uygulaması, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.
maddesinin birinci bendinin parantez içi hükmünde
düzenlenmiştir.

Düzenlemenin amacı, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma,
montaj ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olup fiilen yapıldığı
halde belgelendirilemediği için vergi matrahının tespitinde
indirilemeyen harcamaların, hasılatın binde beşi ile sınırlı
kısmının matrahtan indirilmesine olanak sağlamaktır.



 Götürü Gider Uygulamasından Yararlanılabilecek Faaliyetler

Götürü gider, ticari kazanç türlerinden ihracat, yurt dışında
inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinden elde
edilen kazançlara uygulanabilir.

Söz konusu hüküm uyarınca yukarıda bahsi geçen
faaliyetlerden kazanç elde eden mükellefler, döviz olarak elde
ettikleri hasılatların binde beşini aşmamak şartıyla yurt
dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü
olarak hesapladıkları giderlerini de vergi matrahından
indirebileceklerdir.



 Götürü Gider Uygulamasından Yararlanma Koşulları

Bu hükümden yararlanabilmek için söz konusu faaliyetlerle ilgili bir
harcamanın fiilen yapılmış olması, bu harcamanın defter kayıtlarına
işlenmiş olması ancak Vergi Usul Kanunu uyarınca geçerli bir belge ile
tevsik edilemediği için kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi
matrahına ilave edilmiş olması gerekiyor.

Yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlere ilişkin
faaliyetlerin zararla sonuçlanmış olması götürü gider
hesaplanmasına engel teşkil etmemektedir. Bu durumda, götürü
olarak hesaplanan giderler, bu zararları artırıcı bir unsur olacak ve
genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.



Götürü gider uygulamasına esas tutarın belirlenmesinde döviz
olarak elde edilen kazancın Türk Lirası karşılığının tespiti için
hasılatın elde edildiği tarihteki TCMB döviz alış kuru
kullanılacaktır.

İhraç kaydıyla mal tesliminde bulunanlar, götürü gider
uygulamasından yararlanamaz.

Götürü gider uygulaması ve yurt dışında elde edilen hâsılatın
ne şekilde belirleneceğine ilişkin açıklamalar 194 Seri No’lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.



Örnek:

(X) A.Ş.’nin 2016 yılı ihracat hasılatının TL karşılığı 10.000.000
TL’dir. Bu işletmenin ihracat faaliyeti nedeniyle katlandığı ancak
belgelendiremediği giderler ise yıl içinde çeşitli tarihlerde olmak
üzere 40.000 TL olarak defterlere kaydedilmiştir.

Mükellef yıl içinde katlandığı bu belgesiz giderleri defterlerine
aşağıdaki şekilde kaydetmiştir.



______________  /   /2016__________________
760 Hs. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
760.01 Hs. İhracat ilgili Belgelendirilemeyen Giderler    40.000

100 Kasa Hs 40.000
_______________________________________

Söz konusu giderler belgesiz olduğundan vergi matrahının tespitinde
beyanname üzerinde K.K.E.G. olarak matraha ilave edilmiştir.

Götürü Gider hesabı aşağıdaki gibi yapılacaktır.
İhracat Hasılatı 10.000.000 TL
%05 Götürü Gider Uygulanabilecek Tutar 50.000 TL
Fiilen Yapılan Belgesiz Gider 40.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Götürü Gider Tutarı 40.000 TL



ÖRTÜLÜ SERMAYE

 Örtülü Sermayenin Tanımı ve Amacı

Sermaye şirketlerinde ortakların, Şirketin faaliyet hacmi ile
orantılı olarak sermaye vermeleri esastır.

Ortakların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için şirkete koydukları
sermaye üzerinden elde edebilecekleri kazanç, kar payıdır.

Şirket ortaklarının koydukları sermaye üzerinden faiz
hesaplamaları yasaklanmıştır.



Bazı durumlarda şirketin başlangıçta düşünülenin çok üzerinde
faaliyet hacmine ulaşmaları nedeniyle ya da ortakların bilinçli olarak
önce düşük sermaye koyup daha sonra şirketin ihtiyacı olan
sermayeyi şirkete borç olarak vermeleri nedeniyle, ortakların
Şirketten alacakları söz konusu olabilmektedir.

Konu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde hükmüne göre; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla
ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek
işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap
dönemi için örtülü sermaye sayılır.



Düzenlemenin amacı, şirket ortaklarının sermaye olarak vermesi
gerektiği halde borç olarak verdikleri bu borçların üzerinden faiz
geliri elde etmelerini engellemektir.

Şirket ortağının verdiği borcun ne kadarının bu tanıma (sermaye
olarak vermesi gerektiği halde borç olarak verdikleri) girdiğinin
ölçüsünü, Kanun hükmü üç kat olarak belirlemiştir.

Bir başka deyişle, Kanun hükmü; şirketin dönem başı öz varlığının 3
katını aşacak şekilde ortaklardan veya ortakla ilişkili kişilerden
yapılan borçlanmaların örtülü sermaye sayılması gerektiğini
belirleyerek bir ölçü getirmiş bulunmaktadır.



Madde önce ortak ve ortak ile “ilişkili kişi” kavramını düzenlemiş,
sonra da bu kişilerin şirkete verdikleri borcun, öz varlığın üç katını
aşan kısmını örtülü sermaye saymıştır. İlişkili kişinin verdiği borcun da
örtülü sermaye hesabında dikkate alınmasının nedeni, ortakların
örtülü sermaye hükümlerine takılmamak için şirkete doğrudan borç
vermek yerine örneğin; ortağın en az % 10 ortağı olduğu bir başka
kurum üzerinden borç vererek madde düzenlemesinin engelleri ile
karşılaşmadan sermaye üzerinden faiz geliri elde etmesinin önüne
geçmektir. Bir başka deyişle, ilişkili kişilerin verdiği borçların da
esasen ortak tarafından verildiğinin varsayılmasıdır.



 İlişkili Kişi ve Öz Sermaye Kavramı

Düzenleme uyarınca;

- Ortakla ilişkili kişi, Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10
oranında ortağı olduğu bir kurumu, ortağın en az %10 oranında oy
veya kâr payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurumu,
doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun
sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az
%10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade
etmektedir.

-Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş
hesap dönemi başındaki öz sermayesini ifade etmektedir.



 Örtülü Sermaye Hesabında Dikkate Alınmayan
Borçlanmalar

Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden yapılan ve aşağıda sayılan
borçlanmalar örtülü sermaye hesabında dikkate alınmaz.

a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin
sağladığı gayri nakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden
yapılan borçlanmalar.

b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili
kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye
piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya
tamamen kullandırdığı borçlanmalar.



c) Bankalar için; 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette
bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.

ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet
gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman
kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili
kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.



Yukarıda sayılanlar dışında olup, ortak veya ortakla ilişkili kişilerden 
yapılan her türlü borçlanmalar, örtülü sermayenin hesabında dikkate 
alınır.

Örtülü sermayenin hesabında, sadece ilişkili şirketlere finansman 
temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak 
üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve 
ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi 
kurumlarından yapılan borçlanmalar ise % 50 oranında dikkate alınır.



 Örtülü Sermayenin Hesaplanmasına İlişkin Bir Örnek

(Z) A.Ş.’nin ortaklık yapısı ve 2016 yılında ortaklarından aldığı borçlar
aşağıdadır.

Ortak Hisse Oranı Alınan Borç TL Borcun Niteliği
Ört. Sermaye 

Uygulamasında 
Sayılacak Borç 

Tutarı

Bay Erdem % 10 200.000
Bir bankadan temin 

edilerek aynı 
şartlarda işletmeye 

aktarılan borç.

0

(F) A.Ş. %20 300.000 300.000

(X) Bankası %10 500.000 250.000

Bayan Bilge %30 200.000 200.000

Bayan Ayşe %30 100.000 100.000

Toplam 1.300.000 850.000



(Z) A.Ş.’nin 2015 Bilançosunda Öz Kaynaklar Bölümünün detayı
aşağıdadır.

Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

500 Hs Sermaye 100.000

501 Hs. Ödenmemiş Sermaye (20.000)

503 Hs Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (10.000)

540 Hs Yasal Yedekler 20.000

549 Hs Özel Fonlar 40.000

570 Hs Geçmiş Yıl Karları 120.000

580 Hs Geçmiş Yıl Zararları (100.000)

Öz Kaynaklar Toplamı 150.000



Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere şirketin 2016 dönem başı
öz varlığı 150.000 TL’dir. Bu Şirketin ortak veya ortakla ilişkili
kişilerden temin ettiği borç ise 1.300.000 TL’dir. Ancak yukarıda
açıklandığı üzere söz konusu borcun 850.000 TL’si örtülü sermaye
hesabında kullanılabilir.

Kanun, dönem başı öz sermayenin 3 katını aşan borçlanmalara
ödenen faizi gider kabul etmemektedir. Bu durumda önce dönem
başı öz sermayenin 3 katını hesaplamak gerekir.

 Dönem başı Öz Sermaye: 150.000 TL x 3 = 450.000 TL

 Örtülü Sermaye Hesabına Giren Borçlanma = 850.000 TL

 Öz sermayenin 3 katını aşan borçlanma = (850.000 – 450.000)
= 400.000 TL



Örneği basitleştirmek için alınan borçların tamamının 01.01.2016
tarihinde alındığını ve hepsinin TL cinsinden alındığını varsayalım.

Yıl sonunda alınan borçlara hesaplanan faizler aşağıda listelenmiştir.

Ortak Alınan Borç TL Borcun Niteliği

Ört. Sermaye 
Uygulamasında 
Sayılacak Borç 

Tutarı

Hesaplanan Faiz

Örtülü 
Sermaye 

hesabında 
Sayılacak 

Faiz Tutarı

Bay Erdem 200.000

Bir bankadan 
temin edilerek 
aynı şartlarda 

işletmeye 
aktarılan borç.

0 10.000 (*) 0

(F) A.Ş. 300.000 300.000 30.000 30.000

(X) Bankası 500.000 250.000 50.000 (**) 25.000

Bayan Bilge 200.000 200.000 20.000 20.000

Bayan Ayşe 100.000 100.000 10.000 10.000

Toplam 1.300.000 850.000 130.000 85.000



(*) Burada yazılan faiz, krediyi alan ortağımızın kredi kuruluşuna
ödediği veya borçlandığı faizdir.

(**) Bankalar tarafından verilen borçların % 50’si örtülü sermaye
hesabında sayılmadığından faizin de yarısı hesap dışı bırakılmıştır.



Şimdi her ortak için örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizi ve
bunun vergi mevzuatı karşısındaki durumunu tespit edelim.

 Borcun örtülü sermayeye isabet eden kısmı: (850.000 – 450.000)
= 400.000 TL

 Örtülü Sermayeye isabet eden borcun toplam borca oranı :
(400.000 / 850 000)=% 47

Ortak

Ört. Sermaye 
Uygulamasında 
Sayılacak Borç 

Tutarı

Örtülü 
Sermaye 

hesabında 
Sayılacak Faiz 

Tutarı

Örtülü 
Sermaye 
sayılan 
Borcun 

toplam Borca 
Oranı

Gider 
Sayılmayan 
Faiz Tutarı

(F) A.Ş. 300.000 30.000 % 47 14.100

(X) Bankası 250.000 25.000 % 47 11.750

Bayan Bilge 200.000 20.000 % 47 9.400

Bayan Ayşe 100.000 10.000 % 47 4.700

Toplam 850.000 85.000 % 47 39.950



Gider sayılmayan ( örtülü sermaye üzerinden örtülü kazanç dağıtımı
sayılan ) bu tutarlar, hesap döneminin son günü ortaklara dağıtılmış
kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılmış tutar sayılır.

Bu durumda söz konusu faizi ödeyen işletme bu tutarları vergi
matrahının tespitinde gider yazamayacaktır. Ayrıca kar payı
dağıtılmış sayılan işletmeler de bu tutarı vergi matrahının tespitinde

gelir yazmayacaklardır.



Kar payına dönüşen bu faiz kısmını elde eden kişinin hukuki 
statüsüne göre yapılacak vergilendirme işlemleri ise aşağıdadır.

Ortak
Gider 

Sayılmayan Faiz 
Tutarı

Ortağın Hukuki 
Statüsü

Uygulanacak 
Vergi Mevzuatı Vergi

(F) A.Ş. 14.100 Tüzel Kişi

Geliri elde eden 
kurum kendi 

kayıtlarına alır. İştirak 
kazancı istisnası 

olarak beyan eder.

0

(X) Bankası 11.750 Tüzel Kişi 0

Bayan Bilge 9.400 Gerçek Kişi 
Ödenen net tutar 
brütleştirilerek GV 
Md. 94 % 15 Stopaj 

yapılır.

(9.400 / 0,85)

= 11.059 Brüt Kar 
payı

Bayan Ayşe 4.700 Gerçek Kişi 
Ödenen net tutar 
brütleştirilerek GV 
Md. 94 % 15 Stopaj 

yapılır.

(4.700 / 0,85)

= 5.529 Brüt Kar 
Payı

Toplam 39.950



Örtülü sermaye hesabında dikkate alınan borçların döviz karşılığı
olması nedeniyle kur farkı doğması halinde, işletme aleyhine doğan
borçlar vergi matrahının tespitinde K.K.E.G. olarak hesaplanır.
İşletme lehine kur farkı doğması halinde örtülü kazanca isabet eden
bu tutar vergi matrahın tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

Son olarak ortaktan yapılan borçlanmalar öz sermayenin 3 katını
aşsa bile yapılan borçlanmalar üzerinden ortaklara herhangi bir faiz
ödenmiyorsa örtülü sermaye üzerinden örtülü kazanç dağıtımı ve
dolayısıyla bu madde hükmüne göre yapılacak bir işlem de söz
konusu olmayacaktır.



TRANSFER FİYATLANDIRMASI

 Transfer Fiyatlandırmasının Tanımı Ve Amacı

Madde hükmüne göre; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa,
kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü olarak dağıtılmış sayılır.



Maddenin amacı; ilişkili kişiler arasında emsallerine göre daha yüksek
veya daha düşük mal ve hizmet alım satımı yapılarak vergi kaybına
neden olunmasını önlemektir. Örneğin, merkezi yurt dışında bulunan
bir ana şirkete bağlı ve Türkiye’de mukim bir şirketin emsal bedeli 5
TL olan bir malı 3 TL’ye ana şirketine satması halinde, Türkiye’deki
şirket kar etmeyecek veya düşük kar edecek ve gerçek kar transfer
fiyatlaması yoluyla ana şirkete Türkiye’de vergi ödemeksizin
aktarılmış olacaktır. Yine, aktifinde bulunan ve rayiç bedeli örneğin
1.000.000 TL olan bir arsayı ortağına 600.000 TL’ne satan şirket de
400.000 TL karı transfer fiyatlaması yoluyla vergisiz olarak aktarmış
olmaktadır. Ya da şirketten ortakların çektiği ve ortaklardan alacaklar
hesabında duran paranın kapatılması için gerçekte 100.000 TL rayiç
bedeli olan bir arsanın örneğin 250.000 TL’ne şirkete satılması da
yine transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımıdır.

Madde olası tüm bu ve buna benzer şekillerde ortaya çıkabilecek
vergi kayıplarını önlemek için getirilmiştir.



 İlişkili Kişi ve Emsallere Uygunluk İlkesi

Madde hükmünde ilişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya
ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi
veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu
ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.
Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü
derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

Madde hükmünde ilişkili kişinin tanımında şirket ortaklarının yanında
şirketle veya ortaklarla ilişkisi olan kişilerle yapılan mal ve hizmet alım ve
satımları da transfer fiyatlandırması hükmünün kapsamına alınmıştır.
Bunun amacı da tıpkı örtülü sermaye bahsinde açıklandığı gibi, transfer
fiyatlandırması hükümlerine takılmamak için ortakların kendi adlarına
yapamayacakları emsallerine göre düşük veya yüksek fiyattan mal ve
hizmet alımlarını ilişkili kişiler vasıtasıyla yapmalarının önüne geçmektir.



Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya
hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin,
aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak
fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.

Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespiti açısından madde
hükmünde bazı yöntemler öngörülmüştür. Bunlar başlıklar
halinde aşağıda sıralanmıştır.

 Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi,

 Maliyet artı yöntemi

 Yeniden satış fiyatı yöntemi

 Diğer Yöntemler



 Transfer Fiyatlandırması kapsamındaki İşlemler

Madde hükmü ilişkili kişiler arasındaki nerdeyse tüm işlemleri
kapsama almıştır. Madde hükmünde sayıldığı şekli ile kapsama
giren işlemler şunlardır:

Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme
işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve
benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal
veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.



 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında
Hazine Zararı Kavramı

Transfer fiyatlandırması hükmünün vergi mevzuatı açısından bir
sonuç doğurabilmesi için transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtılması tek başına yeterli olmamakta ayrıca bu işlemin
hazine zararına d yol açması gerekmektedir. Hazine zararından kasıt,
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve
bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi
gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk
ettirilmesidir.



Hazine Zararının Tespitine İlişkin Bir Örnek

A.Ş., (B) Ltd. Şti.’nin % 40 ortağıdır. Her ikisi de Türkiye’de tam mükellef
kurum olan bu şirketlerin 2016 yılı kurumlar vergisi matrahları aşağıdaki
gibidir:

Yıl içinde (A) A.Ş.’nin emsal bedeli 750.000 TL olan ticari malları 450.000
TL’ne (B) A.Ş.’ne sattığı (B) A.Ş.’nin de bu malları aynı yıl 850.000 TL’sına
piyasaya sattığı tespit edilmiştir.

(A) A.Ş. KV 
Matrahı

(B) A.Ş.KV 
Matrahı Toplam

500.000 400.000 900.000



K.V. Kanunu 13. Maddesi uyarınca (A) A.Ş.’nin (B) A.Ş.’ne (750.000 –
450.000) = 300.000 TL’ nı transfer fiyatlaması yoluyla aktardığı
anlaşılmaktadır. Eğer satış işlemi emsal bedeli üzerinden yapılsaydı,
(A) A.Ş. karı ve dolayısıyla vergi matrahı 300.000 TL artacak, (B)
A.Ş.’nin karı da aynı tutarda azalacaktı. Bir başka deyişle yukarıdaki
tablo aşağıdaki gibi gerçekleşecekti.

(A) A.Ş. KV Matrahı (B) A.Ş.KV Matrahı Toplam

800.000 100.000 900.000



Bu örnekte Kurumlar Vergisi açısından hazine zararının oluşmadığı
anlaşılmaktadır. Zira her iki durumda da hazineye beyan edilen
matrah ve üzerinden ödenen vergi değişmemiştir.

Eğer örneğin (B) A.Ş.’de yatırım indirimi ya da geçmiş yıl zararlarının
mahsubu nedeniyle 400.000 kâr olduğu halde hiç matrah çıkmamış
olsaydı. Bu defa hazine zararından ve vergi kaybından söz
edilebilecektir.




