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Seçilmiş Konular
Hatalar, Uyarılar, Önlemler, Örnekler
 TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 

Temel Konular; Mükellefler, Konu, Tarh, Beyan, Oran, Stopaj vb.

 KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

Temel Konular; Kabul edilen ve edilmeyen giderler

 KURUMLAR VERGİSİNDE ZARAR MAHSUBU

Temel Konular; Geçmiş yıl zararlarının mahsubu

 KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER İNDİRİMLER

Temel Konular; AR-GE, bağış ve yardımlar, sponsorluk



Seçilmiş Konular
Hatalar, Uyarılar, Önlemler, Örnekler

 KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR

Temel Konular; Seçilmiş muafiyet ve istisnalara genel bakış

 KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR

Temel Konular; Borç dekontları, geç gelen faturalar, şüpheli 
alacaklar, aktifleştirilen finansman giderleri, kur farkları ve dövizli 
hesapların değerlemesi, yenileme fonu, amortismanlar, finansman 
gideri kısıtlaması

 KURUMLAR VERGİSİNDE GEÇİCİ VERGİ 

Temel Konular; Özellik arz eden uygulamalar



Seçilmiş Konular
Hatalar, Uyarılar, Önlemler, Örnekler
 KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ

Temel Konular; Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, kontrol 
edilen yabancı kurum kazancı, vergi cennetlerine yapılan 
ödemeler

 KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-BİRLEŞME-DEVİR

Temel Konular; Dikkat edilecek özellikli uygulamalar

 KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI MEVZUAT

Temel Konular; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

 KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALARI



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• 2013 sonu itibariyle faal kurumlar vergisi mükellefi sayısı: 662.225

• Antalya: 26.055 (%4)

• İstanbul: 242.448 (%37)

• 2012 yılında tahakkuk eden kurumlar vergisi: 31.990.836.008,95 TL

• Antalya: 419.627.096,70 TL - %1

• İstanbul: 6.948.851.063,86 TL - %22

• İstanbul BMVD: 10.531.288.827,75 - %33 (842 mükellef)



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• 2013 sonu itibariye bütçe vergi gelirleri: 423.397.273.798 TL

• Antalya: 6.733.197.267 TL (Tahsilat %76) - %1

• İstanbul: 179.369.320.716 TL (Tahsilat %89) - %42

• 2013 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı: 367.473.551 (Bin TL)

• Kurumlar Vergisi Tahsilatı: 31.434.546 (Bin TL)

• Oran: %8,6



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Kurumlar vergisinin konusu, kurumlarca elde edilen kurum kazancıdır. 

• Buna göre; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek 
veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar 
vergisine tabidir.

• Dernek veya adi şirket mahiyetinde olmakla birlikte kooperatif olarak 
adlandırılan okul kooperatifleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 
uygulanmasında kooperatif sayılmamaktadır. Okul kooperatiflerinin 1163 
sayılı Kanuna göre veya derneğe bağlı iktisadi işletme şeklinde kurulmaları 
durumunda ise hukuki durumlarının gerektirdiği şekilde kurumlar vergisi 
mükellefi olarak dikkate alınacağı tabiidir. 1163 sayılı Kanun dışında özel 
kanunlarına göre kurulan kooperatifler de önceden olduğu gibi kurumlar 
vergisi mükellefi sayılacaklardır.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı 

bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, 
sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, 
dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak tanımlanmıştır.

• Belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya 
zirai bir mahiyet arz etmesidir. Bir başka deyişle, bir organizasyona 
bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-
satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerin söz konusu 
olması halinde (piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen bütün 
faaliyetler) iktisadi işletmenin varlığı kabul edilir. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet 

alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla 
yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem 
nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul 
etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon 
gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık 
unsurunun varlığı kabul edilir. 

• Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel 
istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü 
veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş 
olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında 
veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari 
faaliyetin varlığı kabul edilecektir. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Örneğin; aynı vergilendirme döneminde birden fazla veya birden 

fazla vergilendirme döneminde periyodik olarak, ticari bir 
organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes, konser 
gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden dolayı gelir 
elde edilmesi nedeniyle oluşacak olan iktisadi işletme için 
kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

• Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj 
işletmeciliği gibi), işin niteliği nedeniyle faaliyetin devamlılığına 
engel teşkil etmemektedir. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Anılan şartları taşıyan dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri; 

 Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine, 

 Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup 
bulunmamasına, 

 Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına, 

 Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına, 

 Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup 
olmadığına bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Diğer taraftan;

 Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti 
karşılayacak kadar olması, 

 Kâr edilmemesi, 

 Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi işletme 
olma vasfını değiştirmeyecektir. 

• Eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetlerin yerine getirilmesi için 
yapılan masrafların hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu 
kişilerden veya ailelerinden bağış adı altında bir bedel alınması 
durumunda, bu faaliyetler, dernek veya vakfa ait iktisadi işletme 
olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktır.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Derneklerin kamuya yararlı derneklerden sayılması veya vakıflara 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olması, bunlara bağlı 
iktisadi işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

• Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren ve 
tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerce elde edilen kazançlar 
üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabı anılan 
iktisadi işletmelerdir. Ancak, bu işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliklerinin 
olmaması halinde tarhiyatın muhatabı iktisadi işletmenin ait veya 
bağlı olduğu dernek veya vakıf olacaktır.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Kurumlardan, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar, 

gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri 
kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecektir.

• Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de 
bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları 
üzerinden vergilendirilecektir. 

• Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş 
kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya 
sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise iş bakımından 
işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde 

ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. 

• Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari ve 
zirai kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Z

• Her türlü ticaret şirketleri ile kurumlar vergisine tabi olan diğer 
tüzel kişiler birinci sınıf tüccar olup bilanço esasına göre defter 
tutmak zorundadırlar.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname 

verecektir. Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım-satım büro ve 
mağazaları, imalathaneleri veyahut kendilerine doğrudan 
doğruya bağlı sair işyerleri için bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış 
sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmesi söz konusu 
olmayacaktır.

• Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile 
dernek veya vakıflara ait tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi 
işletmelerin her biri için bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişileri 
ile dernek veya vakıflar tarafından ayrı beyanname verilmesi 
gerekecektir. Bu nedenle, söz konusu kuruluşlara ait iktisadi 
işletmelerin her biri için ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis 
ettirilecektir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• İktisadi işletmelerin ortak yönetimi veya sermayesi olsa dahi 

faaliyetlerinin bağımsız ve farklı olması halinde ayrı ayrı 
mükellefiyet tesis ettirilmesi gerekmektedir. Aynı faaliyet alanında 
farklı işyerlerinde faaliyette bulunulması halinde ise tek 
mükellefiyet tesis ettirilmesi mümkündür. Ancak, farklı yönetim, 
sermaye ya da organizasyonu olan işletmelerin ayrı ayrı iktisadi 
işletme kabul edileceği tabiidir.

• Örneğin; bir derneğe bağlı maden suyu işletmesi ile birlikte, özel 
poliklinik işletmesinin bulunması halinde bunların sermaye veya 
yönetiminin ayrı olup olmadığına bakılmaksızın, her biri için ayrı 
ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Diğer yandan, bir vakfa ait farklı illerde özel okul işletmelerinin 

bulunması halinde tüm okullar için tek bir iktisadi işletme 
üzerinden kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilebilecektir.

• Aynı faaliyet alanında farklı işyerlerinde faaliyette bulunulması 
nedeniyle her bir işyerinin ayrı bir iktisadi işletme kabul edilerek 
tesis edilen mükellefiyet kayıtları, talep edilmesi halinde 1/1/2012 
tarihinden itibaren terkin edilecek ve tek mükellefiyet kaydı 
açılacaktır. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı 

takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü 
akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 
verilecektir. 

• Buna göre, kurumlar vergisi beyannamesinin hesap döneminin 
takvim yılı olduğu hallerde 1-25 Nisan tarihleri arasında, özel 
hesap dönemi uygulanıyorsa bu dönemin kapandığı ayı takip 
eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü 
akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

• Kurumlar vergisinin de beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
ödenmesi gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Tasfiye ve birleşme hallerinde, tasfiye edilen veya birleşen 

kurumlara ait beyannameler tasfiyenin sona erdiği tarihi takip 
eden otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verileceğinden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden 
vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi 
gerekmektedir.

• Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre 
gerçekleşen devir ve tam bölünmelerde, münfesih kurum adına 
kıst döneme (hesap dönemi başından devir veya bölünmenin 
gerçekleştiği tarihe kadar geçen süreye) ilişkin tahakkuk eden 
vergilerin, devralan veya birleşilen kurumun devir veya 
bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar devralan veya 
birleşilen kurumlarca ödenmesi gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Örneğin; hesap dönemi takvim yılı olan (A) Ltd. Şti., 20/11/2013 

tarihinde nev’i değiştirerek (A) A.Ş.’ye devredilmiştir. (A) Ltd. 
Şti.’nin 1/1/2013 – 20/11/2013 tarihleri arası kıst dönemine ilişkin 
beyannamenin 30 gün içinde münfesih kurumun bağlı olduğu 
vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu beyanname 
üzerinden tahakkuk eden vergilerin ise (A) A.Ş. tarafından 2013 
yılı kazançlarına ilişkin beyannamenin verileceği 2014 yılı Nisan 
ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Devir veya bölünme işlemlerinin hesap döneminin kapandığı 

aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna 
kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun 
önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ile 
devir veya bölünme işlemine ilişkin beyannamesinin, devir veya 
bölünmenin gerçekleştiği tarihi takip eden otuz gün içinde 
verilmesi ve önceki hesap dönemine ilişkin tahakkuk eden 
vergilerin de bu süre içinde ödenmesi, kıst döneme ilişkin 
tahakkuk eden vergilerin ise devralan veya birleşilen kurumun 
devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin 
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar 
ödenmesi gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Örneğin; bir önceki örnekte bahsi geçen devir işleminde, (A) Ltd. 
Şti.’nin 11/1/2014 tarihinde (A) A.Ş.’ye dönüşmesi halinde, 
münfesih Limited Şirkete ait 2013 yılı kazançlarına ilişkin 
beyannamenin 10/2/2014 tarihine kadar verilmesi ve bu süre 
içinde tahakkuk eden verginin devralan kurum tarafından 
ödenmesi gerekmektedir. 1/1/2014 – 11/1/2014 kıst dönemine 
ilişkin beyannamenin ise 10/2/2014 tarihine kadar verilmesi ve bu 
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerin ise 2015 yılı 
Nisan ayının sonuna kadar devralan kurum tarafından ödenmesi 
gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Kooperatiflerin gelirlerinin sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş 

taşınmaz kira gelirleri ile vergi kesintisine tabi tutulan mevduat 
faizlerinden ibaret olması halinde, kurumlar vergisi beyannamesi 
vermelerine gerek bulunmamaktadır. Yapılan vergi kesintileri 
nihai vergileme olacaktır.

• Kesintiye tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirleri ile mevduat faizleri 
yanında diğer gelirleri de bulunan kooperatifler, kurumlar vergisi 
beyannamesi vermek zorunda olduklarından, taşınmaz kira 
gelirlerini ve mevduat faizlerini de bu beyannameye dahil 
edecekler ancak 15 inci madde uyarınca kesinti yoluyla 
ödedikleri vergileri, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup 
edilecektir.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında 

alınacaktır. 

• Kurumlar vergisi mükelleflerince, câri vergilendirme döneminin 
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi 
Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar 
vergisi oranında (%20) geçici vergi ödenecektir.

Dünya Ortalaması 24,08%

AB Ortalaması 22,75%

OECD Ortalaması 25,32%
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TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca, tam mükellefiyete tabi 

kurumlara yapılacak bazı ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin 
kurumlar vergisine mahsuben %15 (Bakanlar Kurulunca başka bir 
oran belirlenmediği sürece) oranında vergi kesintisi yapılması 
öngörülmüştür.

• Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olan kurumlar;

 Kamu idare ve kuruluşları,

 İktisadi kamu kuruluşları,

 Sair kurumlar,

 Ticaret şirketleri,



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
 İş ortaklıkları,

Dernek veya vakıflar,

Dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri, 

 Kooperatifler,

 Yatırım fonu yönetenler,

Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 
meslek erbabı,

 Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 
tespit eden çiftçiler.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Sorumlularca, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde 

sayılan ödemelerin (avans olarak ödenenler de dahil olmak üzere) 
nakden veya hesaben yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden 
vergi kesintisi yapılacaktır.

• Hesaben ödeme deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri 
hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve 
işlemleri ifade etmektedir.

• Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ve geçici 67 nci maddesi 
uyarınca vergi kesintisine tabi tutulmuş kazanç ve iratlar ayrıca 
kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulmayacaktır. 

• Bakanlar Kurulu oranı 0’a kadar indirmeye ve kurumlar vergisi 
oranına kadar yükseltmeye yetklidir. 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Vergi kesintisine tabi tutulacak kazançlardan örnekler;

 Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin 
olarak yapılan hakediş ödemeleri; Bu işler ile uğraşan kurumlara 
yapılacak hakediş ödemelerinden %3 vergi kesintisi yapılacaktır. 

 Konsorsiyum olarak yapılan işlere ilişkin ödemeler,

 Kooperatif, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması 
karşılığında yapılan kira ödemeleri, 

Mevduat faizleri ve kar payları,

 Repo gelirleri, vb.



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
• Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratların 

nakden veya hesaben ödenmesi veya tahakkuk ettirilmesi aşamasında 
avanslar da dahil olmak üzere gayri safi tutar üzerinden vergi kesintisi 
yapılacak kazançlardan örnekler;

 Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan dar 
mükellef kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri 
üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülmüş olup, kesinti oranı %3’tür. 

 Serbest meslek kazançları (Petrol arama faaliyetleri %5, diğer serbest 
meslek kazançlarından %20),

Gayrimenkul sermaye iratları (Finansal Kiralama Kanunu kapsamında ise 
%1, diğerleri %20),

Menkul sermaye iratları, 



TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ 
 Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın dar 

mükellef kurumların telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve 
benzeri gayrimaddi haklarının satışı, devir ve temliki karşılığında nakden 
veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedellerin, nakden veya 
hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından %20 vergi 
kesintisine tabidir.

 Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette 
bulunan kurumlara yapılacak her türlü ödemelerde %30, vb.

• Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi 
halinde vergi kesintisi, ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği 
verginin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

• Bu maddede belirtilen ödemelerden yapılan vergi kesintisi, kesinti 
yapanların kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• Mükellef tarafından katlanılan bir gider K.K.E.G. olmaması için genel olarak 
şu şartları taşıması gerekir;

 Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılacak,

Gider ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi arasında açık ve 
doğrudan bir illiyet bağı olacak,

Gider keyfi olmayacak yani mecburi olacak,

Gayrimaddi bir varlık sahibi olunmayacak, 

Giderin tutarı, kurumun realiteleri ile orantılı olacak,

Giderin süresi, kurum ve ticari teamüller açısından makul olacak,

V.U.K. açısından geçerli bir belge ile belgelenecek,

 İlgili dönemin gideri olacak.



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• Aşağıdaki giderler, kurumlar vergsi açısından K.K.E.G. niteliğindedir; 

Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,

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

 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,

 Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler,

 Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile vergi 
cezaları ve gecikme zamları,

 Bazı taşıtlara ilişkin giderler ve amortismanlar, 



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan 
zararlar, 

 Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının 
suçlarından doğan tazminat giderleri,

 Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar,

 Bazı ürünlere ait ilan ve reklam giderleri,

 Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü 
ikramiyeleri.



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

• Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler (Örneğin 
T.C.K. Mad.252 uyarınca rüşvet), 

• 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.



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• İSTİSNA !!! İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık 

faaliyetlerinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu 
faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak 
şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü 
olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler (G.V.K. Mad.40). KKTC ticareti 
hariç TL karşılığı yapılan ihracat hasılatı azami gider tutarının tespitinde 
dikkate alınmayacaktır. 

• Götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin 
malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

• Belgesi temin edilemeyen giderlerin, hesaplanacak götürü gider tutarını 
aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe 
sistemine göre belirlenen ticari kâra ilave olacaktır (194 Sıra No.lu 
G.V.K.G.T.). 



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

• Seçilmiş özelgeler;

• «Büronuzda çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, 
performansını artırmak amacıyla konaklamaları 
için ödeyeceğiniz otel masraflarının mesleki faaliyetle ilgili bir 
gider olmaması nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde 
indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu 
masrafların personelin ücretine yansıtılması ve ücrete ilişkin 
hükümlere göre vergilendirilmesi koşuluyla serbest meslek 
kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.» 

İVDB 62030549-120[40-2013/477]-1649



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

• «Yurt dışından gelen müşterilerinizin bazı takımların maçlarını 
staddan izleyebilmeleri için loca kiralanması nedeniyle ödenecek 
kira bedelleri, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi 
esnasında yapılan bir harcama ve gider unsuru gibi görünmekle 
beraber geliri doğuran olayla açık ve güçlü bir illiyet bağı 
mevcut değildir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin yurt 
dışı müşterilerinin talepleri doğrultusunda stad locaları kiralanması 
nedeniyle ödenecek kira bedelleri, kurum kazancınızın elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak kabul 
edilemeyeceğinden, söz konusu ödemeler, safi kurum kazancının 
tespitinde gider olarak değerlendirilemeyecektir.»

BMVDB 64597866-125[8-2013]-130



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Hazineye ait gayrımenkulün Şirketinizce fuzuli işgali yoluyla 

sağlanmış olan menfaatin parasal karşılığı olarak adınıza 
tahakkuk ettirilen ecrimisil bedellerinin ödendikleri dönem kurum 
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 
bulunmaktadır. ... Mal Müdürlüğü tarafından ... A.Ş. adına 
tahakkuk ettirilen ve bu Şirket tarafından Şirketinize yansıtılan kira 
(ecrimisil) bedellerinin ise yansıtıldığı dönem kurum kazancınızın 
tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Öte 
yandan, bahse konu bedellere ait olan ve Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen gecikme 
zammının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim 
konusu yapılamayacağı tabiidir.»

İVDB 62030549-125[8-2012/108]-749



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Mülk sahibi ... kullanmış olduğu krediyi geri ödememesi halinde 

kefil olarak şirketinizce ödenecek tutarın ticari kazancın elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan bir gider niteliğinde 
bulunmaması nedeniyle safi kurum kazancınızın tespitinde gider 
olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.»

İVDB 62030549-KVK 8-95

• «Gümrükleme dahil bütün masrafları üstlenerek yapmış 
olduğunuz taşımacılık hizmeti karşılığında alınan bedellerin 
tamamı kurum kazancına dahil edilecek olup şirketiniz tarafından 
ödenen ancak hizmet verilen kişi ya da kurum adına 
düzenlenerek gümrük müşavirliğince dekont ekinde şirketinize 
intikal ettirilen belgelerde yer alan giderlerin şirketinizce kurum 
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 
değildir.»

İVDB 62030549-125[8-2012/70]-3115



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Şirketinizin Spor Toto Teşkilatına yapmış olduğu (İddia bayiliği) hibe 

mahiyetindeki bu ödemeler, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci ve 
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddelerinde belirtilen giderler 
arasında yer almadığından kurum kazancının tespitinde gider olarak 
dikkate alınamayacaktır.»

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1363

• «6111 sayılı Kanun kapsamında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına 
bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarının mükellef 
tarafından başvurulması sonucu yapılandırılmasında alacaklara 
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları 
yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanan tutarların kurum kazancının 
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.»

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-801



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

• «Mahkeme kararına göre %50 kusur oranınız dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanarak ödenen tazminat, geçici iş görmezlik 
ödeneği ve hastane masraflarının 5520 sayılı Kanununun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 
değildir.»

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-728

• Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider 
yazılması mümkün değildir. Şirketiniz tarafından senedin vade 
tarihinde ödenecek kıdem tazminat tutarlarının, ödemenin 
yapıldığı vade tarihi itibariyle kurum kazancının tespitinde indirim 
konusu yapılması gerekmektedir.

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-719



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarının, bu ortaklık 

nedeniyle elde ettikleri menkul sermaye iratlarını beyan ederken, 
sosyal güvenlik primlerini yıl içerisinde ödemek kaydıyla beyan 
edilecek gelirlerden indirilmesi mümkün olup, söz konusu sosyal 
güvenlik primlerinin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak 
indirilmesi mümkün değildir.»

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-35

• «Dil kursuna katılan personel için dil kursunu düzenleyen kuruluşa 
veya kursa katılan personele ödenecek ders ücretlerinin bir 
kısmının şirketiniz tarafından karşılanması halinde, yapılan bu 
ödemelerin ücret ödemesi kabul edilerek vergilendirilmesi 
gerekir.»

Kocaeli VDB B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/5-13



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen 

sigorta primleri, fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider olarak 
dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri 
nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme 
zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır.»

Mersin VDB 18008620-2011-721-8-79

• «Şube açılışı nedeniyle bankadan kredi kullanarak yapmış 
olduğunuz söz konusu harcamaların ve bu krediye ilişkin faiz 
ödemelerinin bu şube için yapıldığının belgelendirilmesi halinde 
yapılan harcamanın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit 
edilecek niteliğine göre ticari kazancının tespitinde tahakkuk 
ettiği tarihte doğrudan gider olarak veya amortisman yoluyla 
itfası suretiyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.»

İVDB 11395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-825



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Şirketiniz tarafından satın alınarak inşaatına başlanılan arsa için 

ödenen emlak vergisinin kurum kazancının tespitinde gider 
olarak dikkate alınması gerekmektedir.»

İVDB B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2292

• «Gemi işletmeciliği faaliyetinde bulunan kurumunuzun, yurt dışı 
taşımacılığı faaliyeti ile ilgili olarak yurtdışında uğradığı bazı 
limanlarda yapılmış olan ancak belgelendirilemeyen giderlerin 
nakden yapıldığının ve nakit çıkışının muhasebe kayıtlarında 
izlendiğinin tevsik edilmesi durumunda bu harcamalara karşılık 
olmak üzere, yurtdışı taşımacılık faaliyeti sonucu döviz olarak elde 
ettiğiniz hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla hesaplanan 
götürü giderin kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesi 
mümkün bulunmaktadır.»

İVDB B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[228-2012/VUK-1- . . .]--2293



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Otel müşterisi ... Sendikasına ait olan aracın çalınması nedeniyle 
şirketiniz tarafından davacı sigorta şirketine ödenen tutarın 5520 
sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
indirim konusu yapılması (otoparkın olmaması nedeniyle) 
mümkün bulunmamaktadır.

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-737

• «Firmanız tarafından ... Ltd. Şti.'ne sulhname niteliğindeki 
ibraname ve anlaşmaya istinaden ödenmesine karar verilen ve 
özelge talep formunda davadan vazgeçme bedeli olarak 
adlandırılan tutarın, düzenlenen mukaveleye istinaden ödenen 
zarar, ziyan ve tazminat niteliğinde olmaması nedeniyle kurum 
kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir.»

• Ankara VDB B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-40-9-1015



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.

• «Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyetinize ilişkin olarak 
satın alınan emtia ve demirbaş faturaları ile diğer harcama 
faturalarının işe başlanılmasını müteakip mezkur 219 uncu 
maddede yer alan süreler içerisinde yasal defterlere 
kaydedilmesi halinde, bu tutarların gelir vergisi açısından gider 
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması, bu harcamalara 
ilişkin katma değer vergisinin ise KDV Kanununun 29 uncu 
maddesi çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkündür.»

Manisa VDB B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-3-121



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Adı geçen şirketin kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin 

mülk sahibi adına kayıtlı olan elektrik bedellerinin faaliyette 
bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının 
ve tarafınızdan ödendiğinin ilgili kurumlardan alınacak belgelerle 
tevsiki (kesin delillerle ispatı) halinde, kurum kazancının tespitinde 
gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.»

İzmir VDB B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-630

• «Şirketiniz tarafından ticari kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi ile ilgili olarak, piyasadan temin edilen logonuzu taşıyan 
triko kazakların müşterilerinize promosyon amaçlı bedelsiz 
verilmesi durumunda, söz konusu ürünlerin alış bedelinin işin 
ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla Gelir Vergisi 
Kanununun 40 inci maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında 
gider olarak hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

İVDB B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1343



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, 

mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak 
ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik 
malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini 
belirleyen Kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için 
düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi 
olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer 
verilmiştir. Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde 
kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri 
kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme 
gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların kurum kazancının tespitinde 
gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.»

B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965-110919 



KURUMLAR VERGİSİNDE K.K.E.G.
• «Ticari faaliyet kapsamında verilen bahşişler ticari kazancın elde 

edilmesi ve idame ettirilmesi esnasında yapılan bir harcama ve gider 
unsuru gibi görünmekle beraber geliri doğuran olayla açık ve güçlü bir 
illiyet bağı mevcut değildir. Ayrıca verilen bahşiş miktarının ne kadarlık 
kısmının işin genişlik ve niteliğine uygun olarak yapıldığının iktisadi, ticari 
ve teknik icaplara uygun bir şekilde tespiti de mümkün değildir. Bu 
hüküm ve açıklamalara göre; şirket personelinin ürün tanıtımı, 
pazarlaması ve benzeri ticari faaliyetler kapsamında otel, pansiyon, 
lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerde aldığı hizmet ve mal bedeline 
ilave olarak kendi rızaları ile örf ve adetlere göre ödediği bahşişler, ticari 
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış bir genel gider 
olarak kabul edilemeyeceğinden söz konusu harcamaların kurum 
kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.»

BMVD B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-40/1-23 



KURUMLAR VERGİSİNDE ZARAR 
MAHSUBU

• Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı 
gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş 
yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum 
kazancından indirilebilecektir. 

• Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, 
müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup 
edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ZARAR 
MAHSUBU

• Devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar, devralınan 
veya bölünen kurumların zararlarını aşağıda belirtilen sınırlamalar 
çerçevesinde mahsup imkanına sahiptirler. 

• Buna göre devralan kurumlar, kendi bünyelerinde oluşan zararların yanı sıra;

Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını 
geçmeyen zararları ile 

 Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen 
zararlarını kazançlarından indirebileceklerdir.

Devralınan veya bölünen kurumun öz sermaye tutarının sıfır veya negatif 
olması halinde bu kurumların zararlarının mahsubu mümkün değildir.
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• Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun yapılabilmesi için;

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 
gerekmektedir.

• Devralınan zararlar, devreden veya bölünen kurumda doğduğu 
dönemden itibaren beş yıllık süre içinde mahsup edilebilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ZARAR 
MAHSUBU

• Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, 
maddede belirtilen koşullar dahilinde yurt dışı zararların kurum 
kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, 
kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere 
ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur.

• Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarını, Türkiye’de 
beyan ettikleri kazançlardan indirebilmeleri için 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 şarttır. Ayrıca, söz konusu denetim 
kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde yer alacak vergi beyanları ile 
bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara 
onaylatılması zorunludur.
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• 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.
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• Örneğin 2009, 2010, 2011 ve 2012 hesap dönemlerinde kâr edip, 
2013 hesap döneminde zarar eden tam mükellef bir kurumun, 
son beş yıla ait raporlarını ilgili yıllarda bağlı olduğu vergi 
dairesine ibraz etmiş olması halinde, 2013 hesap dönemine ilişkin 
yurt dışı zararlarını, Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen 
kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, indirim konusu 
yapması mümkün bulunmaktadır.

• Ancak, mükelleflerin söz konusu raporları ilgili vergi dairesine ibraz 
etmemiş olmaları halinde ise bu dönemlere ilişkin raporların 
zararın mahsup edileceği ilgili dönemde ibraz edilmesi de yeterli 
olacaktır.
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• AR-GE İndirimi: mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, 
işletmeleri bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü kurum 
kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.

• AR-GE Kapsamındaki Faaliyetler:

 Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları 
aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak 
yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, 

 Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, 
gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları 
ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

 Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, 

 Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya 
geliştirilmesi, 

 Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını 
yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması. 

AR-GE Kapsamında Sayılmayan Faaliyetler: Pazar araştırması ya da 
satış promosyonu, kalite kontrol, sosyal bilimlerdeki araştırmalar, icat 
edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, biçimsel 
değişiklikler, bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin 
faaliyetler, vb.
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• Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir 
aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu 
tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında 
değerlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde 
edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni 
Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir. 

• İndirimin uygulanabilmesi için AR-GE departmanı kurulması 
zorunludur. 

• Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge 
departmanında fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi 
gerekmektedir. 
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• Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları 
araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek 
zorundadırlar. Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul 
Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen 
harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir.

• Örneğin, diyabet ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri 
sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya 
çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi 
gerekecektir.

• Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi 
gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir.
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• Ancak projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin 
tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti 
kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan 
tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

• Örneğin; bir kurum tarafından 3 yıl süreli Ar-Ge projesi hazırlanarak, ön 
fizibilite çalışmalarının akabinde, Ar-Ge faaliyetine başlanılmıştır. İkinci yılın 
sonunda, kurum Ar-Ge projesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 
düşüncesiyle projeden vazgeçme kararı almıştır. Dolayısıyla, projenin 
başlama tarihinden itibaren aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları, projeden 
vazgeçildiği tarih itibarıyla doğrudan gider yazılabilecektir.

• İster aktifleştirilsin ister doğrudan gider yazılsın ilgili dönemde yapılan Ar-
Ge harcamalarının tamamı üzerinden %100 oranında Ar-Ge indirimi 
ayrıca hesaplanacak ve indirim konusu yapılacaktır.
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• Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık 
beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde 
uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, mükellefler 
tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi 
beyannamesinin ilgili satırına yazılarak kazançtan indirilecektir. İlgili 
dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-
Ge İndirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir.

• Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer 
faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru 
hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirmeleri 
gerekmektedir. 
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• Henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruma satılması 
halinde aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru 
olarak dikkate alınacaktır. Ar-Ge indirimi uygulamasında, henüz 
tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin başka bir kuruma satılması 
durumunda, Ar-Ge projesini devralan kurumun bu projeye ilişkin olarak 
ilave yaptığı harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek olup 
devreden kurumda yapılan Ar-Ge harcamaları için indirimden 
yararlanılması söz konusu olmayacaktır. 

• Tamamlanmış bir Ar-Ge projesinin başka bir kuruma satılması durumunda 
ise Ar-Ge projesini devralan kurumun Ar-Ge indiriminden yararlanması söz 
konusu değildir.
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• 5746 sayılı Kanun’a göre faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi sayısı 

11.04.2014 tarihi itibariyle 155’dir. Söz konusun merkezlerden 45 
tanesi İstanbul’da faaliyet göstermektedir. İkinci sırada 22 merkez 
ile Bursa, üçüncü sırada ise 21 merkezle Kocaeli yer almaktadır. 

• Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımında ise 42 adet ile Otomotiv 
Yan Sanayi 1 nci sırayı almaktadır. 

• 4691 sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösteren teknopark sayısı ise 
43 tane olup, 32 tanesi aktif durumdadır. 
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• Sponsorluk Harcamaları : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında 
yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit 
edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için 
%50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum 
kazancından indirilebilecektir.

• Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili 
olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar 
olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam 
harcamalarından farklılık arz etmektedir. 
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• Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

 Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira 
bedelleri, 

 Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, 

 Spor malzemesi bedeli, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için 
yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

 Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, 

 Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim 
mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk 
harcaması olarak değerlendirilecektir.
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• Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya 

da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik 
sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını 
sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması 
gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını 
amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak 
değerlendirilecektir.

• Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını 
da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede 
belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve 
sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür.
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• Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak 
transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin 
tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam 
faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede 
belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek 
ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

• Gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine 
veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak ancak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir. Buna 
göre sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın 
hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması 
gerekmektedir. 
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• Sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili yüklenilen sponsorluk bedeli sponsor 
tarafından bizzat harcanabilir veya bu bedel sponsorluğu alanın hesabına 
da yatırılabilir. 

• Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir 
destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir 
banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan 
tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan 
bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka 
dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair 
bir ifadeye yer verilmesi şarttır. Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk 
hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti 
alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin 
tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.
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• Sponsorluk desteğinin desteğin ayni olarak yapılmış olunması durumunda;

 İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini 
alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan 
değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı 
olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak 
tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti 
alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan 
kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması, 

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti 
alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim 
alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, 
bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. 
hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. 
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• Bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan 
faturaların arka yüzünün hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere 
imzalatılmış olması gerekmektedir.

• Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan 
harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda 
indirim olarak dikkate alınabilecektir.

• Sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde 
herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; 
bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle 
kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine 
müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan 
sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri 
gerekmektedir.
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• Bağış ve Yardımlar : Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 
idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum 
kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde 
ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu 
yapılabilecektir.

• İndirilebilecek bağış ve yardım tutarı şu formül ile hesaplanır; 

[Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)].
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• Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın; 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu 
yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması, 

Makbuz karşılığı olması, 

 Karşılıksız yapılması, 

 Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi,

 Beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir. 

• İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.
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• Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli 
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk 
yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, 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 harcamaların, 

• Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan 
her türlü bağış ve yardımların, 

• Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 
huzurevi, 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 faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı
kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• Düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin 
verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmektedir. Rehberlik ve araştırma 
merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim 
merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilecektir. 

• Düzenlemedeki “sağlık tesisi” ifadesinden ise Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi 
kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir. 

• Düzenlemedeki "ibadethane" ve "yaygın din eğitimi verilen tesis" 
ifadelerinden de Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi olan ve din eğitimi verilen tesislerin 
anlaşılması gerekmektedir.

• 27.02.2014 tarihinden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik 
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarına yapılan bağışların tamamı indirim 
konusu yapılabilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar 
vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için 
makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir. 

• Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan 
çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin 
işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; 
düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin 
ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak 
alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından 
imzalanmış olması gerekir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve 
kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş 
tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge 
düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan 
kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal 
bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, 
bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka 
yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

• Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca 
verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara 
yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla 
mümkündür. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• Girişim Sermayesi Fonu: 213 sayılı vergi usul kanununun 325/A maddesine 
göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin 
%10'unu aşmayan kısmı (aynı zamanda özsermayenin de %20’sini) kurumlar 
vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından 
indirilebilir. Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için; 

 İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon 
tutarının ise öz sermayenin %20’sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi 
gerekmektedir.),

 Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan ve 
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması,

Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca 
gösterilmesi gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• Girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte 
özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit 
edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap 
döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği 
tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde, indirim konusu yapılacak 
olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup 
kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de 
indirimden yararlanılabilecektir. 

• Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim 
uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

• Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici 
bir hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya 
zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl 
zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar 
[Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl 
zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır. 

• Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) A.Ş.’nin 2012 yılı dönem sonu öz 
sermayesi 800.000 TL olup, şirket 2012 yılında 170.000 TL kazanç elde 
etmiştir. Şirketin ayrıca, 30.000 TL kanunen kabul edilmeyen gideri, 50.000 TL 
istisna kapsamında serbest bölge kazancı, 20.000 TL yatırım indirimi tutarı 
ve 2011 yılından 30.000 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• Şirket beyan edilen gelirin [170.000+30.000-50.000-30.000-20.000=100.000] 
%10’u olan 10.000 TL’yi girişim sermayesi fonu olarak ayırarak özel bir fon 
hesabına almıştır. 

• Bu durumda (A) A.Ş., beyan edilen gelirin %10’unu ve dönem sonu öz 
sermayesinin %20’sini aşmayacak şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, 
25/4/2013 tarihine kadar vereceği 2012 yılı kurumlar vergisi 
beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. (A) A.Ş.’nin 2013 yılı 
sonuna kadar, ayırmış olduğu 10.000 TL fon tutarıyla girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapmaması halinde, indirim 
konusu yaptığı 10.000 TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen (10.000 
x %20) 2.000 TL vergi, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER
• Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi 

yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt 
dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi 
raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri 
saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet 
işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim 
ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş 
olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen 
kurum kazancından indirilebilir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER
• İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları 

arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, 
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve 
sağlık hizmetleri sunmak olmalıdır. 

• İlgili işletmelerin Türkiye’de yerleşmiş olan kişilere de hizmet 
vermesi indirimden faydalanmaya engel teşkil etmeyecektir. 

• Sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların ilgili 
Bakanlıklardan ruhsat almış olmaları zorunludur. Bu şartı sağlamak 
kaydıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerin de indirimden 
faydalanması mümkündür. 



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER
• Belirtilen hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda 

sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu 
kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. 

• Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yukarıda 
özellikleri açıklanan yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına 
düzenlenmesi gerekmektedir.

• Fiziki olarak Türkiye’de verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış 
olması gerekir.



KURUMLAR VERGİSİNDE DİĞER 
İNDİRİMLER

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu 
faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi 
sonucu bulunacak 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.

• Hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle 
ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması 
gerekmektedir. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek 
suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu 
faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas 
alınarak dağıtılacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Muafiyet, vergi kanunlarına göre kendileri için vergi borcunu doğuran bir 
olay bulunmakla beraber, yine aynı veya diğer kanunlarla belirli kişiler 
veya kişi gruplarının açıkça vergi mükellefiyeti dışında bırakılması demektir. 

• Vergi Kanununun hükümleri içinde esasen vergilendirilmesi gereken belirli 
bir kısım vergi konularının (kişiler değil) aynı kanun hükümlerine göre vergi 
dışı bırakılmasına istisna denilmektedir. Öyleyse, muafiyet sözcüğü, belirli 
kişiler için; istisna sözcüğü ise, belirli konular için kullanılmaktadır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve 
güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla 
işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, 
müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve 
üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri 
kuruluşlar kurumlar vergisinden muaftır. 

 Bu açıklama çerçevesinde vakıf üniversiteleri kurumlar vergisinden muaftır.
Zira 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56. Maddesinin (b) fıkrasında; 
üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu 
kurum ve kuruluşlara tanınan mali muafiyet, istisna ve diğer kolaylıklardan 
aynen yararlanacağı, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının bu 
kanunun 56. maddesinde yer alan mali kolaylık, muafiyet ve istisnalardan 
aynen yararlanacağı açıklanmıştır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

Okulların iktisadi alandaki ticari faaliyetlerinin (otelcilik ve turizm meslek 
liseleri uygulama otelleri) muafiyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Otel işletmeciliği işi ticari bir organizasyonu 
gerektirdiğinden, meslek okulları bünyesinde faaliyet gösteren uygulama 
otellerinde okul öğrencilerinin stajlarını yapıyor olması, otelin iktisadilik vasfını 
değiştirmemekte ve iktisadi işletme olarak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis 
edilmesini gerektirmektedir.

 İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman 
ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf 
olacaktır. 

 Transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, 
sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması 
faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Kooperatiflerin ana sözleşmelerinde aşağıdaki hükümlere yer vermesi 
halinde kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri mümkündür;

 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,

 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, 

 Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmaması, 

 Sadece ortaklarla iş görülmesi. 

Bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Kurumlar vergisi mükellefi kurumların;

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

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

 Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile 
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr 
payları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR
 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. 

 İştirak kazançları istisnası uygulaması açısından, kurumlar vergisi 
mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda 
iştirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktadır. İştirak oranına 
bakılmaksızın tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr 
paylarının tamamı kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ayrıca, 
kâr payını elde eden kurumun tam mükellef kuruma belli bir süre 
iştirak etme şartı da aranılmamaktadır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında 
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanabilmek için;

 İştirak edilen kurumun anonim veya limited şirket niteliğinde bir kurum 
olması, 

 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,

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



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 İştirak kazancının (kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden 
ödenen vergiler de dahil olmak üzere) iştirak edilen kurumun faaliyette 
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında; iştirak edilen 
yabancı kurumun esas faaliyet konusunun finansman temini veya sigorta 
hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, 
iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en 
az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında, gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

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



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 
haklarının satışından doğan kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası 
bulunmaktadır. 

 İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde 
daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali 
bünyelerinin güçlendirilmesidir. 

 Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve 
iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa 
senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı 
kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Söz konusu istisna hükmünden, dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, 
tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. 

 Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan 
yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte 
özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı 
izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. 

 Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık 
kiralama şirketlerine satışı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda 
geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile 
finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından 
doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için 
en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” 
olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere 
taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar 
Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

Arazi, 

 Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

 Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır.

 İstisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni 
Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş 
olması gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli 
nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın 
işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, 
işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı 
inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile 
tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.

 Taşınmaz tanımına, taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları 
da girmekte ancak eklenti niteliğinde olan unsurları girmemektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 İstisnaya konu olan "iştirak hisseleri" deyimi, menkul değerler portföyüne dahil 
hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. Bunlar, 

Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri (Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil), 

 Limited şirketlere ait iştirak payları,

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait 
ortaklık payları, 

 İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları, 

 Kooperatiflere ait ortaklık payları olarak sıralanabilir. 

 SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise iştirak 
hissesi olarak değerlendirilmeyecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

Anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketlerin sermaye artırımına 
gitmeleri durumunda, bu şirketlerin hisse senetlerini aktifinde bulunduran 
kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yapılan bu sermaye artırımına 
katılabilecekleri gibi yeni hisse senedi rüçhan hakkı kuponlarını (öncelikli 
alım hakkı) başkalarına da satabilmektedirler. Söz konusu rüçhan 
haklarının satışından elde edilen kazançların %75’i istisnadan 
yararlanabilecektir. 

 İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu 
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün)
süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu 
değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

Örneğin; 2 Şubat 2011 tarihinde iktisap edilmiş ve aktife alınmış bir 
taşınmazın, 2 Şubat 2013 tarihinden sonra (bu tarih dahil) satılması ve diğer 
şartların da gerçekleşmesi halinde bu satıştan doğan kazanç kurumlar 
vergisinden istisna edilecektir. 

 Kurumların mevcut hisse senetleri dolayısıyla ellerinde bulunan rüçhan 
hakkı kuponları karşılığında itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap 
etmeleri halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri açısından 
iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleri ya da iştirak hissesinin iktisap tarihi 
esas alınacaktır. Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun 
yapmış olduğu sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse 
senetleri açısından da geçerli olacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında 
gerçekleştirilen devir, tam ve kısmi bölünme hallerinde, devir veya 
bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri 
ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının iktisap tarihi olarak, devir alınan veya 
bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas alınacaktır.

 Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkanı 
da bulunmayan binaların satılması halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı 
olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden 
kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum 
adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte 
bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve 
bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Kurumlar vergisi mükelleflerinin, aynı kuruma ait değişik tarihler itibarıyla 
iktisap ettikleri iştirak hisselerinin bir kısmını satmaları durumunda, söz konusu 
iştirak hisselerinin iki tam yıl aktifte yer alma şartını sağlayıp sağlamadığının 
tespitinde ilk giren ilk çıkar (FİFO) yönteminin kullanılması gerekmektedir. 

 Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 
haklarının satışında kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi 
ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı 
dönemde uygulanacaktır. 

 İstisnadan yararlanılacak olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel 
sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili 
satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir. Anılan 
istisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılması mümkündür.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Fon hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce sermayeye ilavesi 
mümkün bulunmaktadır. Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının 
sermayeye ilave dışında, beş yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, 
işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze 
aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle 
zamanında tahakkuk etmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi 
ile birlikte tahsil edilecektir.

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

Öte yandan, istisna uygulamasında mükelleflerin kazancın belli bir kısmı için 
istisnadan yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır. İstisnadan kısmen 
yararlanılması halinde, yararlanılmayan bu kazanç tutarı için sonraki yıllarda 
istisnadan yararlanılabilmesi mümkün değildir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

Maliyet bedeli 200.000 TL olan bir taşınmaz, 2011 yılında 1.000.000 TL’ye vadeli 
olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2011 yılında 300.000 TL, 2012 yılında 
300.000 TL, 2013 yılında 300.000 TL ve 2014 yılında 100.000 TL olarak 
gerçekleştirilecektir. Ancak kurum, kazancın %75’ini (800.000 x %75 = 600.000 
TL) 2011 yılı içinde özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır. 

 2014 yılında tahsil edilen 100.000 TL’ye isabet eden [(100.000 x %80) x %75=] 
60.000 TL kazanç kısmı için istisnadan yararlanılabilmesi 
mümkün bulunmamaktadır. Bu kazanç tutarına istisna uygulanmış olması 
halinde, istisnaya konu olan 60.000 TL nedeniyle 2011 hesap dönemine ilişkin 
olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici vergi dahil) vergi 
ziyaına uğramış olacağından vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile 
birlikte tahsil edilecektir.

 2011 yılı beyannamesinin verilmesi sırasında, mükellef kurum tarafından, 
satıştan elde edilen istisna kazanç tutarının [(900.000 x %80) x %75=] 540.000 TL 
olarak uygulanması halinde, vergi ziyaının varlığından bahsedilemeyecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Fon hesabında tutulması gereken süreden, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci 
yılın sonuna kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir. Kazancın 
sermayeye ilave edilmesi durumunda da aynı süre geçerli olacaktır.

 Bu istisnanın amacı kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman 
sıkıntılarının giderilmesi ve bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha 
etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamak ve işletmelerin finansal 
bünyelerini güçlendirmektir. Tasfiyeye giren şirketlerde ise böyle bir amacın 
olamayacağı açıktır. Bu nedenle, istisna uygulamasında satışın yapıldığı yılı 
izleyen beşinci yılın sonuna kadar tasfiyeye girilmiş olması halinde, fon 
hesabında tutulması gereken kazancın işletmeden çekildiği kabul 
edilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, 
faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan 
kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin 
satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün 
değildir. Menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan veya 
dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının 
belirlenmesine katılmak üzere edindiği ortaklık payları istisna uygulamasına 
konu olabilecektir. 

 Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da 
durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile 
uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile 
uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri 
taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek;
taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette 
değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Yapı kooperatiflerinin de önceki bölümlerde yapılan açıklamalar 
çerçevesinde söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, 
istisna edilen kazancın özel bir fon hesabında tutulması, hiç bir şekilde 
ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılması 
gerekmektedir.

 Türk Ticaret Kanununa göre, gayesi esas itibarıyla başka işletmelere iştirakten 
ibaret olan holding şirketlerin (aktiflerinde iştirak amacıyla iktisap edildiği ve 
elde tutulduğu ispat ve tevsik edilen iştirak hisseleri hariç olmak üzere) iştirak 
hisselerinin satışından doğan kazançlar için istisna uygulanması söz konusu 
olmayacaktır. Ancak, holding şirketlerin esas faaliyeti taşınmaz ticareti 
olmadığından bu şirketlerin aktifinde yer alan taşınmazların satışından elde 
edilen kazançları dolayısıyla istisnadan yararlandırılmaları gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 İstisna uygulanabilmesi için taşınmazlar ile iştirak hisselerinin satılması ve bu 
işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir 
iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu aktif kalemlerin 
para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna 
kapsamına girmemektedir.

 Kat karşılığında arsa devrinde olduğu gibi, bir mal veya hakkın başka bir mal 
veya hak ile değiştirilmesini ifade eden trampa işlemlerinde de söz konusu 
istisna hükmü uygulanmayacaktır.

 Bu tür kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla 
devredilmesi işlemleri ile kamulaştırma işlemleri ise kurumların finansman 
olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Bazen taşınmazlar, satış vaadi sözleşmesi suretiyle ileride alım satıma konu 
olabilmektedir. Taşınmazlarda, mülkiyetin devri tapuya tescil ile 
gerçekleşeceğinden satış vaadi sözleşmeleri ile tahsil olunan bedeller 
dolayısıyla istisnanın uygulanması mümkün değildir. 

 İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için 
alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde dikkate 
alınmayacaktır. Aynı şekilde, satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi 
durumunda ortaya çıkan kur farklarının da istisna kazancın tespitinde 
dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Döviz üzerinden veya vadeli 
olarak gerçekleşen satışlarda, yabancı paraların ya da alacakların 
değerlemesinden kaynaklanan unsurlar vergi matrahının tespitinde gelir 
veya gider unsuru olarak dikkate alınacaktır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR
Örneğin, işletme aktifinde 1.000.000 TL maliyet bedelli taşınmaz, 

10 Temmuz 2011 tarihinde 1.500.000 ABD Doları bedelle vadeli 
olarak satılmıştır. Satış bedelinin, 500.000 ABD Doları peşin olarak 
alınmış olup 

 500.000 ABD Doları 10 Temmuz 2012, 

 500.000 ABD Doları da 10 Temmuz 2013 tarihinde tahsil 
edilecektir. 

 (Satış tarihindeki TCMB döviz kuru; 1 ABD Doları = 1,6150 TL)



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Satış bedeli: 1.500.000 x 1,6150 = 2.422.500 TL 
Satış kazancı: 2.422.500 – 1.000.000 = 1.422.500 TL
İstisna kazanç tutarı: 1.422.500 x %75 = 1.066.875 TL
Fona alınacak kazanç tutarı, 1.066.875 TL olacaktır.

Döviz üzerinden yapılan bu satışta, yabancı paraların ya da alacakların 
değerlemesinden kaynaklanan artış veya azalışlar istisna kazanç tutarını 
etkilemeyeceği gibi fonda tutulan kazanç tutarını da değiştirmeyecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve 
ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri 
ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya 
bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan 
kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. Bu uygulamada en az iki yıl elde bulundurma şartı olmadığı gibi 
kazancın belli bir süreyle özel bir fon hesabında tutulma şartı da 
bulunmamaktadır.

 Bankaların, kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan 
haklarının satışından doğan kazançların ise (hiçbir şarta bağlı olmaksızın) 
%75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 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.

 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.

 Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan 
yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi 
temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi 
temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik 
hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar 
istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve 
onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya 
daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen 
kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir.

 Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, 
montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye 
getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de 
genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için 
yeterlidir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına 
intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre 
hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit 
edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç 
hesaplarına kaydedilecektir.

 Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal 
ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan 
ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit 
ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır. 

 Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem 
itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de 
dikkate alınacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR
 Eğitim ve öğretim işletmelerinin kazançları belirli şartların varlığı 

halinde kurumlar vergisinden istisnadır. Buna göre;

 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan 
okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel 
okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ile 

 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu 
yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin 
işletilmesinden elde edilen kazançlara belirli koşulların 
gerçekleşmesi halinde istisna uygulanacaktır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 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. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu 
hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen 
kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu 
olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına 
engel teşkil etmeyecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

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. 

 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına 
çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezi dışındaki sağlık tesislerinin 
işletilmesinden elde edilen kazançlara anılan istisnanın uygulanması söz 
konusu değildir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Rehabilitasyon merkezlerinin ve bahse konu eğitim kurumlarının istisnadan 
yararlanabilmesi için bu merkezlerin 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete 
geçmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu vakıf ve derneklerin 
senedinde veya tüzüğünde, vakıf veya derneğin amaçları arasında genel 
insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması ve işletilmesiyle ilgili hükümlerin 
bulunması gerekmektedir.

 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan 
derneklerden rehabilitasyon merkezi işletmeye başlayacak olanlar ve söz 
konusu eğitim kurumları istisnadan yararlanmak için Maliye Bakanlığına yazılı 
olarak başvuracaklardır. Maliye Bakanlığınca ilgili Bakanlığın görüşü alınarak 
mükellefe sonuçtan bilgi verilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR
 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul ve 

rehabilitasyon merkezlerinin kazançları, faaliyete geçilen 
dönemden itibaren beş hesap dönemi kurumlar vergisinden 
istisna olacaktır. 

 Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna 
uygulamasının süresini değiştirmez. Örneğin, kurum açma izin 
belgesini 2010 yılında alan bir işletmenin Eylül 2011 tarihinde 
faaliyete geçmesi halinde, bu okulun işletilmesinden elde edilen 
kazançlara 2011 - 2015 vergilendirme dönemlerinde istisna 
uygulanacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Eğitim öğretim işletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç istisnasından 
yararlanan mükelleflerin, işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul 
veya merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde 
edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak 
değerlendirilecektir.

Örneğin; Ankara’da 2010 yılında bir ilköğretim okulunu işletmeye başlayan 
Kurum (A)’nın, 2011 yılında İstanbul’da da bir ilköğretim okulu açması 
halinde, bu iki okuldan elde edilen kazançlara ilişkin istisna ayrı ayrı 
uygulanacaktır. Dolayısıyla, Ankara’daki okuldan elde ettiği kazanç, 2010 –
2014 yıllarında, İstanbul’da faaliyete geçen okuldan elde edilen kazanç ise 
2011 – 2015 yıllarında istisnadan yararlanacaktır. 

 İstisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete 
geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan 
verecek şekilde tutmaları gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka 
bir kuruma devretmeleri halinde, devralan kurum istisnadan beş hesap 
dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanacaktır.

Örneğin; (A) Anonim Şirketi 2010 yılı içinde faaliyete geçen bir özel okulu, 
2012 yılında (B) Limited Şirketine devretmiştir. Bu durumda, (B) Limited 
Şirketince istisnaya ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde, bu özel okul 
işletmesinden 2012, 2013 ve 2014 yıllarında elde ettiği kazançlar kurumlar 
vergisinden istisna edilecektir. Devreden kurum ise söz konusu okuldan, devir 
tarihine kadar elde ettiği kazançlar için istisnadan yararlanabilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

• Kurumlar Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde, diğer kanunlardaki 
muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, kurumlar vergisi bakımından 
geçersiz olduğu; kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 
hükümlerin, ancak bu Kanuna, Gelir Vergisi Kanununa ve Vergi Usul 
Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak 
suretiyle düzenleneceği ve uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu 
hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Bu 
Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka 
kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci 
madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.



KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE 
İSTİSNALAR

 Kurumlar Vergisi Kanununun 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. 

• İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumlar 
vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI: Finansman gideri kısıtlaması olarak 
anılan müessese ile finansal kuruluşlar dışında kalan firmaların finansman 
ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik 
etmek amacıyla, yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere, 
işletmede kullanılan ve öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin 
faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı ve benzeri adlar altında yapılan 
gider ve maliyet unsurları toplamının %10’una kadar olan kısmının, 
Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılması hâlinde, kurum kazancının 
tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hususu öngörülmüştür.

• Finansman gideri kısıtlaması müessesesi bütün kurumlar vergisi 
mükellefleri açısından geçerli değildir. Kanun koyucu bazı alanlarda 
faaliyet gösteren şirket ve kuruluşları bu uygulamanın dışında tutmuştur. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Buna göre;

 Kredi kuruluşları, 

 Finansal kuruluşlar, 

 Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri uygulamaya tâbi 
değildirler. 

• Finansman gideri kısıtlamasından söz edebilmek için işletmede kullanılan 
yabancı kaynakların öz kaynakları aşması gerekmektedir. 

• Yatırımın maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları finansman gideri 
kısıtlamasının dışında tutulmuştur. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• 163 sıra no’lu V.U.K.G.T. çerçevesinde, yatırımın yabancı kaynakla finanse 
edilmesi hâlinde aktifleştirildiği dönem sonuna kadar olan/oluşan kur farkı ve 
faiz gibi finansman giderlerinin yatırım maliyetine eklenmesi zorunludur.
Aktifleştirildiği dönemden sonra oluşan finansman giderleri ise doğrudan 
gider yazılabilir veya maliyete eklenebilir. Bu kapsamda sadece zorunlu veya 
tercihe bağlı olarak yatırım maliyetine eklenen finansman giderleri kısıtlama 
uygulamasının dışında olacaktır.

• Bu müesseseye ilişkin iki organa yetki verilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu, üst 
sınırı %10 olarak belirlenmiş oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya, Maliye 
Bakanlığı ise uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. 
Finansman gideri kısıtlaması düzenlemesinin hayata geçirilmesi bakımından 
Bakanlar Kurulu’nun kendisine verilen yetki çerçevesinde sektörler itibarıyla 
oran veya oranlar belirlemesi gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• BORÇ DEKONTLARI (DEBIT NOTES): Yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından Türkiye'de mukim gerçek veya tüzel kişiler adına borcun 
nedenini ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen belgedir. 

• Borç dekontlarına ilişkin olarak çıkarılan 243 sıra no.lu V.U.K.G.T. sadece 
bankaları ve benzeri kurumları (sigorta şirketleri, faktoring şirketleri, SPK aracı 
kuruluşları) içermektedir. 

• V.U.K. uyarınca mükelleflerin gerçekleştirdikleri işlemler 229-242 nci 
maddeler arasında sayılan belgeler ile ispat edilerek kayıtlara alınmalıdır. 
Bu bakış açısıyla, V.U.K.’nda sırasıyla sayılan fatura ve perakende satış fişi, 
yolcu ve taşıma biletleri, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek 
makbuzu, ücret bordrosu vd. haricindeki kağıtlar vergi hukukumuz 
açısından ispat edici vesika değildir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Debit note’a ilişkin gider, kanuni bir vesika ile tevsik ilkesini yerine 
getirmediğinden K.K.E.G. olarak değerlendirilmelidir.

• K.K.E.G. olarak mütalaa edilen bir gideri KDV’si de ilgili K.D.V.K. Mad.30/d 
uyarınca indirim konusu yapılamayacaktır. 

• Buna karşın yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya 
hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya 
yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu 
kaldırılmıştır. 

• Yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri 
defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı 
bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen 
döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. 
Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, 
mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar (V.U.K.G.T. Sıra 
No:253)



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• AKTİFLEŞTİRİLEN FİNANSMAN GİDERLERİ: Yatırımların finansmanında kullanılan 
kredilerle ilgili faizlerden kredinin kullanıldığı döneme ait olanların sabit 
kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine 
eklenmesi gerekmekte; sonraki mali dönemlere ait olanların ise, ilgili 
bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal 
ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

• Döviz kredisi kullanılarak sabit kıymet alımı sırasında veya sonradan bu 
kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur 
farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, 
kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz 
konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda 
doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman 
konusu yapılması mümkündür (163 Sıra No.lu V.U.K.G.T).



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Finansal giderin maliyet bedeline intikal ettirilebilmesi için iktisadi bir kıymetin 
edinilmesi veya değerinin artırılması için yapılan ödemeler ile bunlara benzer 
ek diğer giderlerden olması gerekmektedir. 

• Bu itibarla, emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan 
kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili 
olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda 
gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

• İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi 
müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon 
giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu 
bulunmamaktadır. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan 
gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan 
emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir (238 Sıra No.lu 
V.U.K.G.T).



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
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• GEÇ GELEN FATURALAR: 193 sayılı G.V.K.’na göre, bir takvim yılına ilişkin 
gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayı içinde, 5520 sayılı KVK’na 
göre, bir hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi hesap 
döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın içinde verilecektir. Bu 
şekilde vergi kanunları, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri için gelir 
vergisi mükelleflerine 3 ay kurumlar vergisi mükelleflerine 4 ay süre 
tanımaktadır. Bu zaman zarfında geçmiş yıl tarihini taşıyan kayıtların, 
kapanan yıl defterlerine yapılması mümkündür.

• Geç gelen belgeye yönelik olarak geçmiş yıl defterlerinde, belgedeki KDV 
dahil tutar üzerinden gider karşılığı ayrılarak gider kaydı yapılabilir. Yeni 
yılda ise, söz konusu geç gelen belgeye istinaden gider karşılığı hesabı 
kapatılır. Bu takdirde gider yazma imkanı sağlanmış fakat KDV indirim 
hakkından vazgeçilmiş olacaktır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
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• Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri 
dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal 
etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep 
olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda 
alınması mümkündür.

• Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra 
defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda 
ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere 
kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. 
Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması 
halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir 
(K.D.V.K.G.T. Sıra No:23).



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
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• Geç gelen belgedeki KDV tutarı kapanan yıl itibariyle indirim konusu 
yaparak kayıtlara almak mümkündür. Ancak, Aralık veya hesap döneminin 
son ayına ilişkin KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce 
verildiğinden, indirim hakkının kullanılabilmesi için Aralık veya hesap 
döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de 
içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve “düzeltme beyannamesi” olarak 
vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 

• Kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen 
ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek beyannamelerin Mali İdare tarafından 
incelenmeye sevkedilme riski vardır (V.U.K.G.T. Sıra No:238).
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• Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi 
artırıcı mahiyetteki beyannameler; yapılan düzeltmenin mükellef 
tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının 
belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi 
müdürünce yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul 
edilecek ve bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir 
(2002/8 No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi).

• İç Genelge böyle olmakla beraber, Hazine aleyhine olan düzeltme 
talepleri çoğu zaman incelemeye sevk edilmektedir.
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• AMORTİSMAN: İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için 
normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnızca birisi 
uygulanabilir. 

• İktisadi kıymetlerden biri yoksa ve bu durumda diğeri kendinden beklenen 
fonksiyonu vermiyorsa, iktisadi ve teknik bütünlükten vardır.  Örneğin bir 
makine ile motoru bir bütündür. Otel işletmelerinde yatak takımları, havlular, 
lokanta işletmeciliğinde çatal, kaşık, bıçaklar iktisadi ve teknik bakımdan 
bütünlük teşkil ederler. 

• Bir iktisadi kıymet için normal amortisman yöntemiyle amortisman ayrılmaya 
başlanmış ise, müteakip vergilendirme dönemlerinde bu usulden dönülemez 
ve sonradan azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayrılamaz. 
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• Ancak V.U.K.’nun mükerrer 320’nci maddesi uyarınca azalan bakiyeler 
yönteminden normal amortisman yöntemine geçilebilir. Bunun için 
değişikliğin vergi beyannamesinde ya da beyanname eki bilançoda 
belirtilmesi zorunludur. Değişiklik bildirimin yapıldığı dönemden itibaren 
uygulanır. Önceki yıllara ilişkin düzeltme yapılamaz. Varlığın henüz yok 
edilememiş değer kısmı, kalan amortisman süresi içinde miktarlarla yok edilir.

• Önceki yıllarda çeşitli sebeplerle ayrılmamış amortismanlar izleyen yıllarda 
giderleştirilemez. Bu sebeplerle tespit edilen amortisman süreleri uzatılamaz.

• Yıllık olarak seçilen usul geçici vergi dönemlerinde de değiştirilemez. Benzer 
şekilde ilk defa aktife  alınan iktisadi kıymetler için geçici vergi açısından 
seçilen usul ve oranlar yıllık olarak da uygulanmak zorundadır.
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• İşletmede kullanılmayan iktisadi kıymetlerin hurda olarak satılması 
durumunda önce ayrılan amortismanlar dikkate alınmalı, satıştan elde 
edilen kâr ya da zarar buna göre belirlenmelidir.

• İşletme faaliyetini durdurmuş ise amortisman ayrılması mümkün değildir. 

• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19.  maddesi çerçevesinde yapılan birleşmeler 
devir niteliğinde sayılmaktadır. Devir tarihine kadar olan işlemler devrolunan 
şirkete ait olacağından bu tarihe kadar olan döneme ait kazancın tespiti 
sırasında devrolunan şirket isterse kıst dönem için amortisman 
ayırabilecektir. Devir halinde; devrolunan işletme devir tarihinin içinde 
bulunduğu hesap döneminin başından devir tarihine kadar geçen süre için, 
devralan şirket de devir tarihinden devir tarihinin içinde bulunduğu hesap 
döneminin sonuna kadar geçen süre için amortisman ayırabilir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması durumunda bu kıymetlerin 
kayıtlı değeri (net aktif değeri) ile satış bedeli arasındaki fark kar ya da zarar 
olarak kaydedilir. İşletmede kullanıldığı yıllarda sabit kıymet üzerinden 
amortisman ayrılmamışsa satış karı, ayrılması gereken amortisman tutarları 
nazara alınmaksızın hesaplanır.

• Amortismana tabi malların tamamen veya kısmen zayi olması halinde 
alınan sigorta tazminatlarında ise zarar gören veya zayi olan iktisadi 
kıymetin net aktif değeri ile sigorta tazminatı tutarının karşılaştırılması ve 
aradaki farkın kar veya zarar hesabına aktarılması gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• YENİLEME FONU: İşletmenin sabit kıymet satışından elde ettiği karın, satışın 
yapıldığı ya da sigorta tazminatının elde edildiği yılda değil de takip eden 3 
yıl sonunda vergilendirilmesini sağlamaktadır. 

• İşin mahiyeti gereği yenilemenin zaruri olması veya yenileme konusunda 
işletme idaresi tarafından karar alınması ve teşebbüse geçilmiş olması (yeni 
iktisadi kıymet için siparişte bulunulması, piyasa araştırması yapılması, aracı 
tayin edilmesi,  proforma faturası alınması, sözleşme yapılması vb.) gereklidir. 
Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zorunlu olduğunda, 
işletmeyi idare edenlerce ayrıca karar verilmiş olması şartı aranmaz. 

• Mükelleflerin yenileme fonu ayırabilmeleri için, bilanço esasında defter 
tutmaları gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR
• Yeni alınacak iktisadi kıymet eskisine göre teknolojik gelişmeler ve 

işletme ihtiyaçlarının gerektirdiği bazı değişiklikler nedeni ile farklı 
olabilir. Ancak bu fark işlevden ve türden değil aynı kıymete ilişkin 
ilave özellikler nedeni ile doğmuş olmalıdır. 

• Yenileme fonu, yeni iktisap edilecek amortismana tabi iktisadi 
kıymetin amortismanları ile mahsup edilmek suretiyle 
kullanılmalıdır. Buna göre yenileme fonunun ayrılabilmesi için; 
satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymetlerin, amortismana tabi 
iktisadi kıymetler olması gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Üç yıl içinde kullanılamayan fonlar üçüncü yılın vergi matrahına ilave 
edilecektir. 

• Yenileme fonu; işin devri (tür değişikliği), terk edilmesi veya tasfiye edilmesi 
halinde, o yılın vergi matrahına eklenir. 217 seri Numaralı G.V.K. Genel 
Tebliğinde açıklandığı üzere; yenileme fonu geçici vergi matrahlarının 
tespitinde de uygulanabilir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Bir alacağın şüpheli alacak olması için aranan ilk şart, 
alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili 
olması gerektiğidir. Bu doğrultuda, bir alacağın ticari ve zirai kazancın elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olduğunun kabul edilebilmesi için, o 
alacağın daha önce hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmiş olması 
zorunludur. 

• Şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle gider yazabilecek mükellefler, 
sadece bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerdir.

• Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılabilmesi için alacağın teminatsız olması şartı 
aranmıştır. Alacağın bir kısmının teminata bağlanmış olması durumunda, 
teminattan geri kalan kısım için karşılık ayrılması mümkündür. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Dava veya icra safhasında olan alacaklar ile yapılan protestoya veya 
yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede 
küçük olan alacaklar, şüpheli alacak olarak değerlendirilmektedir. 

• Dava için sadece şekli bir müracaatın yapılması, alacağın şüpheli 
sayılması için yeterli değildir, gerek mahkemeye gerekse icraya 
yapılan başvuruların ciddi şekilde takip edilmesi de gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların 
belirlenmesinde her bir kişi veya kurum itibariyle alacağın takibi için 
yapılması gereken avukatlık ücreti, noter ve posta masrafı, yargı harcı gibi 
giderlerin toplamının dikkate alınması gerekir (V.U.K.G.T. Sıra No: 284).

• Mükellefin şüpheli hale gelen alacaklarını farklı bir hesapta takip etmesi 
zorunlu ancak karşılık ayırması ihtiyaridir.

• Dönemsellik ilkesi gereği bir alacak şüpheli için hale geldiği dönemden 
başka bir dönemde karşılık ayrılamaz. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için de şüpheli alacak karşılığı 
ayrılabilir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Aciz vesikası, alacakların değersiz hale geldiğini gösteren belge değil, 
alacaklının alacağının tahsil edilemeyen kısmı için borçlunun ileride ödeme 
gücüne sahip olması durumunda doğrudan takip yaptırarak alacağını tahsil 
edebileceğini gösteren bir belgedir. Aciz vesikasına bağlı alacak değersiz 
alacak olarak değil de, şüpheli alacak karşılığı olarak gider hesaplarına 
intikal ettirilebilir. 

• Katma değer vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı 
ayrılabilmesi, genel şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin 
kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan 
edilmesi halinde mümkündür (V.U.K.G.T. Sıra No: 334).

• Hasılat kayıtlarına intikal ettirilmeyen avansa ilişkin alacaklar için şüpheli 
alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir. Ancak bu konuda farklı görüşler 
de mevcuttur. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Yurt dışından olan alacaklar için borçlunun mukim olduğu ülkenin 
mahkemelerinde dava açılması veya ilgili ülkenin icra mevzuatı uyarınca icra 
takibine başlanılması halinde alacağın şüpheli hale geldiği kabul edilir. 

• İcra ve İflas Kanunu uyarınca iflasın ertelenmesi uygulamasında icra takipleri 
ertelenmekte olup, erteleme kararı dava açsın açmasın tüm alacaklılar 
bakımından sonuç doğuracağından alacaklıların dava açmalarına ve icra 
takibi yapmalarına gerek yoktur. İflası ertelenen şirketten tahsil edilemeyen ve 
kanunen takibine de imkân olmayan alacaklar için mahkemece iflasın 
ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı 
ayrılması mümkün bulunmaktadır.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• KUR FARKLARI VE DÖVİZLİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİ: Yabancı paralar;

a- Borsa rayici,

b- Borsa rayicinde muvazaa olduğu anlaşılırsa alış bedeli,

c- Borsa rayicinin bulunmadığı durumlarda ise MB tarafından ilan edilen kurlar 
ile değerlenir (V.U.K. Mad.280). 

• Ülkemizde henüz yabancı paraların alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirildiği 
bir kambiyo borsası bulunmadığından, yabancı paraların değerlenmesinde, 
Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kurlar esas alınır. 

• 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı’nca kur 
tespit ve ilan edilmediği sürece, T.C. Merkez Bankasınca (TCMB) tespit ve ilan 
edilen döviz alış kurlarının değerlemede esas alınacağı belirlemesi yapılmıştır.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Yabancı paraların değerlemesinde; 

 Efektif yabancı paraların değerlemesinde efektif alış kurunun, efektif alış kuru 
yoksa döviz alış kurunun,

Döviz cinsinden yabancı paralar içinse, döviz alış kurunun uygulanması 
gerekmektedir (V.U.K.G.T. Sıra No:283).

• Efektif cinsinden yabancı paralar ifadesinden nakit olarak şirket aktifinde yer 
alan yabancı paralar; döviz cinsinden yabancı paralar ifadesinden ise 
yabancı para cinsinden bono, çek, poliçe gibi nakdi (efektif) olmayan 
yabancı para cinsinden kıymetler anlaşılmalıdır.



KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR

• Finansal kiralama işlemlerinde oluşan kur farklarına Mali İdare’nin bakışı ise şu 
şekildedir;

• “... finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlere ilişkin olarak kiralama süresi 
içinde sözleşmeye istinaden yabancı para üzerinden yapılan kira 
ödemelerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının, finansal 
kiralama konusu kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve maliyete eklenen bu 
farkların ilgili kıymetin amortisman süresi içinde itfa edilmesi gerekir..." (İVDB 
30.04.2005 tarih ve 19635 sayılı mukteza)

• “... yabancı para cinsinden yapılan finansal kiralama sözleşmelerinde 
kiracının sözleşme tarihinden sonra oluşan anapara kur farkları ile kiracı 
tarafından ödenen faizlerin ilgili kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve 
maliyete eklenen bu farkların ilgili kıymetin amortisman süresi içinde itfa 
edilmesi gerekmektedir." (İVDB 05.07.2006 tarih ve 5049 sayılı mukteza)



KURUMLAR VERGİSİNDE GEÇİCİ VERGİ 
• Kurumlar vergisi mükelleflerince, câri vergilendirme döneminin kurumlar 

vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara 
göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında (%20) geçici vergi 
ödenecektir.

• Geçici vergi, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemleri itibariyle beyan 
edilecektir. Buna göre, bir hesap dönemi ile ilgili olarak 4 ayrı geçici vergi 
dönemi söz konusudur. 

• Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da 
aynen uygulanacaktır. Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci suretiyle 
faaliyet gösteren dar mükellefiyete tabi kurumların ticari ve zirai kazançları 
üzerinden aynı esaslarla geçici vergi ödenecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE GEÇİCİ VERGİ 
• Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın 

hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alınacaktır. Örneğin, 
üçüncü döneme ilişkin geçici vergi; Ocak-Eylül dönemine ilişkin olarak 
çıkarılacak 9 aylık mali tablolara göre bulunan kazanç üzerinden 
hesaplanan vergiden, birinci ve ikinci dönemlerde ödenmesi gereken 
geçici vergilerin indirilmesiyle bulunacaktır. 

• Geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü 
akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci 
günü akşamına kadar ödenir. 

• Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu 
kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde 
yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE GEÇİCİ VERGİ 
• Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelir üzerinden kesinti 

yoluyla ödenmiş vergiler varsa bu vergilerin, o dönem için hesaplanan 
geçici vergi tutarlarından mahsubu mümkün bulunmaktadır. 

• Bununla birlikte, ilgili hesap dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici verginin 
sadece ödenen kısmı, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

• Mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar 
vergisinden fazla olması halinde, bu durum vergi dairesince mükellefe yazı 
ile bildirilecektir. Fazla olan bu tutar, öncelikle mükellefin diğer vergi 
borçlarına mahsup edilecektir. Arta kalan bir miktar olması halinde, 
mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde 
başvurması şartıyla kendisine nakden iade edilecek olup; bu süre içinde 
başvurmayanların bu farktan doğan alacakları düşecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE GEÇİCİ VERGİ 

• Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname 
üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi 
tutarları terkin edilir. 

• Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken 
tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç 
tarihine kadar gecikme zammı uygulanır. 

• Geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi 
halinde, % 10’u aşan kısım re’sen veya ikmalen tarhiyata konu olacaktır. Bu 
durumda, tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi 
uygulanacaktır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• TRANSFER FİYATLANDIRMASI: Kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk 
ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya 
hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazanç tamamen 
veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılacaktır. 

• Mal veya hizmet alım ya da satımı; alım, satım, imalat ve inşaat, kiralama ve 
kiraya verme, ödünç para alınması ve verilmesi işlemleri ile ikramiye, ücret 
ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemleri ifade etmektedir.

• İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 
bulunduğu gerçek kişi (kendi ortağı olan gerçek kişiler dışında kalan, 
kurumların ortağı olduğu şahıs şirketlerinin diğer gerçek kişi ortakları ile kurum 
çalışanları gibi şahıslar)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.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• 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.

• Transfer fiyatlandırmasında kullanılan yöntemler;

 Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun 
satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan 
ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin 
birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak 
tespit edilmesini ifade eder. Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilişkili kişilerle 
yapılan işlemin, birbirleriyle ilişkili olmayan kişilerin yaptıkları işlem ile 
karşılaştırılabilir nitelikte olması gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

Maliyet Artı Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal ve hizmet maliyetlerinin 
makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
Buradaki uygun brüt kâr oranı, söz konusu mal veya hizmet alım veya satım 
anında ilişkisiz kişilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranını 
ifade etmektedir. Bu yöntemin özellikle hammadde ve yarı mamuller ile imal 
edilen mallara ilişkin işlemlerde uygulama alanı bulması öngörülmektedir.

 Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya 
hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel 
kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış 
kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder. Bu yöntem, ilişkili kişiden satın alınan 
bir ürünün, ilişkisiz bir gerçek veya tüzel kişiye yeniden satılması durumunda 
uygulanan fiyatı esas almaktadır. Bu fiyattan (yeniden satış fiyatı) makul bir 
brüt satış kârı düşülecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Diğer Yöntemler: Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi 
birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak 
kendi belirleyeceği diğer yöntemleri (işleme dayalı net kar marjı, kar bölüşüm, 
vb.) kullanabilir.

• Mükellefin ilişkili kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem 
konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak anlaşma yapma olanağı 
getirilmiş ve yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntemin üç 
yılı aşmamak üzere belirlenen süre ve koşullar altında kesinlik taşıyacağı ve bu 
şekilde tespit edilen yöntemin, belirlenen koşullar altında eleştiri konusu 
yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu süreç; ön değerlendirme, analiz, anlaşmanın 
kabulü ya da reddi aşamalarından oluşmaktadır. Yapılan her anlaşma 
yalnızca ilgili mükellefe özgüdür ve bu mükellefi ilgilendirmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere 
ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak 
saklanması zorunludur. 

• Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları 
mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE 
İLİŞKİN FORM”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı 
bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir. 

• Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap 
dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer 
kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı 
yurt dışı işlemlere ilişkin olarak “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU”nu 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu 
süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi 
incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Aynı şekilde serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi 
mükellefleri de bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri
raporlamak durumundadırlar. 

• Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılan kazanç, şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar 
sayılır. Ancak, örtülü kazanç dağıtımı yapılan kurumlarda bu düzeltmenin 
yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin 
kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek 
için;

 Bir kurum tarafından bir mal veya hizmet alım ya da satımının (alım, satım, 
imalat ve inşaat işlemleri, kiralama, kiraya verme işlemleri, ödünç para 
alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler 
de bu kapsamdadır) yapılmış olması, 

 Söz konusu kurumun bu mal veya hizmet alım ya da satımını ilişkili kişilerle 
yapmış olması, 

 Bu mal veya hizmet alım ya da satımında “emsallere uygunluk ilkesi”ne aykırı 
olarak fiyat veya bedel tespiti yapılmış olması gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Grup İçi Hizmet Kavramı: İlişkili şirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana 
şirketin bağlı şirketlerine veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine 
verdiği hizmetleri ifade etmektedir. 

• Grup içi hizmetler, genellikle ilişkisiz kuruluşlardan harici olarak temin 
edilebilen hizmetler (hukuk veya muhasebe hizmetleri) olduğu gibi, şirketin 
olağan faaliyetlerinin bir bölümü şeklinde dahili hizmetler (merkezi denetim, 
finansal danışmanlık veya personel eğitimi) olarak da sağlanabilmektedir. 
Grup içi hizmetlerle ilgili olarak;

Grup içi hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı, 

 Söz konusu hizmete/hizmetlere adı geçen şirketin ihtiyacı olup olmadığı, 

 Hizmetin alınmış olması halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine 
uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Yapılan karşılaştırmalar ve uygulanan yöntemler sonucu tek bir fiyat veya 
bedelden ziyade birbirine yakın birden çok sonucu içeren belli bir fiyat veya 
bedel aralığına (fiyat dizisi)ulaşmak da mümkün olabilmektedir. Buna «Emsal 
Fiyat Aralığı» denir. Mükellef bu sonuç aralığı içerisinde aritmetik ortalama, 
mod, medyan veya başka bir ölçüden en makul olanını kullanmak suretiyle 
bir tutar belirleyebilecektir. Dolayısıyla, mükellefin emsal fiyat aralığının içinde 
bulunması şartıyla belirleyeceği bu fiyat ya da bedel kabul edilecektir.

• Ülkemizde emsal fiyat aralıklarının bulunduğu bir veri tabanı 
bulunmamaktadır. Avrupa ülkelerinde ise transfer fiyatlandırmasının sağlıklı 
uygulanabilmesi için Amadeus gibi veri tabanları kullanılmaktadır. 

• Yeni T.T.K.’nun şeffaflığa ilişkin maddelerinin uygulamaya girmemesi ve vergi 
mevzuatımızda mahremiyete ilişkin yer alan hükümler transfer 
fiyatlandırmasında mükelleflerin işini zorlaştırmaktadır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• ÖRTÜLÜ SERMAYE: Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan 
kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları 
her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz 
sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye 
sayılmaktadır.

• İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için; 

Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, 

 İşletmede kullanılması, 

 Bu şekilde kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte 
kurumun öz sermayesinin üç katını aşması gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Ortaklık ilişkisi, bir kurumun hem ortak olduğu kurumlarla hem de söz konusu 
kuruma ortak olan gerçek kişi ve kurumlar ile olan ilişkisini kapsamaktadır. Bu 
ilişkide herhangi bir ortaklık payı sınırı bulunmamakla beraber İstanbul 
Borsasında işlem gören hisselerin elde bulundurulması halinde, bu hisselerin 
ait olduğu kurumlardan yapılan borçlanmalarda örtülü sermayenin 
oluşabilmesi için bu şekilde elde bulundurulan hisselerin sağladığı ortaklık 
payının en az %10 olması gerekmektedir.

• Örtülü sermaye uygulanmasında ortakla ilişkili kişi;

• Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu 
veya en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu 
ya da 

• Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun 
sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu 
elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade etmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu alan kurumun bu borcu 
işletme veya yatırım harcamalarında kullanması gerekmektedir. Bu borcun 
aynı şartlarla diğer başka bir kuruma aktarılması halinde, işletmede kullanılan 
bir borçtan söz etmek mümkün olmayacak ve bu borçlanma nedeniyle 
örtülü sermaye oluşmayacaktır.

• Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye 
hesabında, her bir borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas 
alınacaktır. Yabancı para üzerinden alınan borcun vadesinin izleyen yıla 
sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen 
tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
değerlenmiş tutarı esas alınmak suretiyle yapılacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Ortak veya ortakla ilişkili kişi olmakla birlikte ana faaliyet konusuna uygun 
olarak faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan 
borçlanmalar %50 oranında dikkate alınacaktır. Yalnızca ilişkili şirketlere 
finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalarda %50 
oranı dikkate alınmayacak olup genel kurallar çerçevesinde işlem 
yapılacaktır.

• Öz sermaye kavramı; kurumun V.U.K. uyarınca tespit edilmiş olan hesap 
dönemi başındaki öz sermayesini ifade etmektedir. V.U.K.’nun 192 nci 
maddesi uyarınca öz sermaye, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır. Yeni 
kurulan kurumlar bakımından kuruluş tarihinde anılan Kanuna göre tespit 
edilen öz sermaye tutarı, hesap dönemi başındaki öz sermaye olarak dikkate 
alınacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Örtülü sermaye uygulamasında temin edilen borcun tamamının değil, 
sadece öz sermayenin üç katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılması ve bu 
kısma ilişkin faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin, K.V.K. uygulamasında gider 
kabul edilmemesi hüküm altına alınmıştır.

• Emsal süreleri aşan vadeli alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü 
sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak; bu şekilde hesaplanan 
örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü 
sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir. 

• Alınan avanslar da (istihkak bedelleri hariç) işletme bakımından alınan borç 
olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate 
alınacaktır.

• Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yaptıkları borçlanmalar örtülü 
sermaye sayılmaz.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya 
finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı 
şartlarla, yani kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri 
kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kısmen veya 
tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı dışında 
tutulmuştur. Buna göre, kredibilitesi olan grup şirketinin, anılan kaynaklardan 
temin edip ihtiyacı olan diğer grup şirketlerine aynı şartlarla kısmen veya 
tamamen aktardığı krediler örtülü sermaye tutarının tespitinde borç olarak 
dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, grup şirketinin finans kuruluşlarından temin 
etmiş olduğu krediyi, aynı faiz ve vade ile birden fazla şirkete paylaştırması 
durumunda örtülü sermayeden söz edilemeyecektir.

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından 
yapılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• 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, örtülü 
sermaye sayılmaz. 

• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve 
benzeri giderlerin, gider olarak yazılması mümkün bulunmadığından, örtülü 
sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu 
oluşacak kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir 
sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum 
kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması söz konusu olmayacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve benzeri ödemeler veya 
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, 
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının 
gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya 
dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Kur farkları bu 
kapsamda değerlendirilmeyecektir.

• Kullanılan borç nedeniyle, geçici vergi dönemi içinde örtülü sermaye 
şartlarının gerçekleşmesi halinde, o dönemde daha önce borç alan kurum 
tarafından giderleştirilen faiz, kur farkı ve benzeri giderler, bu işlemin yapıldığı 
geçici vergi döneminde hesaben gerekli düzeltmeye tabi tutulabilecektir. 
Borç veren kurum tarafından da aynı dönem içinde düzeltme yapılabilmesi 
mümkündür.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Borç para verenin dar mükellef kurum, gerçek kişi veya vergiden muaf 
herhangi bir kişi olması durumunda, örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler 
borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap 
döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı olarak kabul edilecektir. Bu 
şekilde dağıtılmış kâr payı, net kâr payı tutarı olarak dikkate alınacak ve brüte 
tamamlanarak belirlenen oranlarda vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Örtülü 
sermayeye isabet eden kur farkı giderlerinin kâr payı olarak kabul edilmesi ve 
dolayısıyla vergi kesintisine tabi tutulması söz konusu değildir.

• Ayrıca, mükellefler, örtülü sermaye uygulaması nedeniyle kullandıkları 
borçların örtülü sermayeye isabet eden tutarına ilişkin faizleri 
giderleştirmemeleri ve tahakkuk eden bu faiz tutarlarını ödememeleri halinde, 
tahakkuk eden ancak ödenmemiş olan bu tutarların henüz dağıtılmış bir kâr 
payı olarak değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, kâr payı stopajına 
tabi tutulması da söz konusu olmayacaktır. Anılan faiz tutarlarının ödenmesi 
halinde ise kâr payının dağıtıldığı kabul edilecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI: Bu müessese ile belli şartlar 
altında yurt dışı iştiraklere yatırım yapan mükelleflere bu iştiraklerinden fiilen 
kâr payı dağıtılmasa bile vergi uygulamaları açısından kâr payı dağıtılmış 
olduğu kabul edilmekte ve bu suretle bu iştiraklerin kazançlarının Türkiye’de 
kurumlar vergisine tabi tutulması sağlanmaktadır.

• Kontrol edilen yabancı kurum kavramı; tam mükellef gerçek kişi ve kurumların 
doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının 
veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol 
ettikleri yurt dışı iştirakleri ifade etmektedir.

• Yurt dışı iştirakin kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığının tespitinde, 
kontrol oranı olarak ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip 
olunan en yüksek oran dikkate alınacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Kontrol oranının sağlandığı yurt dışı iştiraklerin, K.V.K. uygulamasında “kontrol 
edilen yabancı kurum” olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla kontrol edilen yurt 
dışı iştiraklerin kurum kazançlarının, dağıtılsın veya dağıtılmasın Türkiye’de 
kurumlar vergisine tabi tutulabilmesi için şu şartların birlikte gerçekleşmesi 
gerekmektedir;

 Yurt dışı iştirakin ilgili yıldaki toplam gayri safi hasılatının %25 veya fazlasının 
pasif nitelikli gelirlerden oluşması gerekmektedir. Pasif nitelikli gelirler; yurt dışı 
iştirakin faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı 
suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen 
gelirler dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi 
gelirlerden oluşmaktadır. Yurt dışı iştirakin faaliyeti ile orantılı olmayan 
sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle elde edilen ticari, zirai 
veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler de pasif nitelikli gelir 
sayılacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

 Yurt dışında kurulu iştirakin kurum kazancının %10’dan az oranda gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekmektedir.

 Yurt dışındaki iştirakin Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamasında “kontrol 
edilen yabancı kurum” olarak değerlendirilebilmesi için ilgili yıldaki gayrisafi 
hasılat tutarının 100.000 TL karşılığı yabancı paranın üzerinde olması 
gerekmektedir. TL karşılığının tespitinde, ilgili iştirakin hesap döneminin son 
gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru esas 
alınacaktır.

• Kontrol edilen yabancı kurumların Türkiye’de vergiye tabi tutulacak kazancı, 
zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten istisnalar düşülmeden önceki, vergi 
öncesi kurum kazançları olacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Kontrol edilen yabancı kurumun geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabilir 
kârının olmaması durumunda Türkiye’de vergilendirilecek bir kazançtan söz 
edilemeyecektir. 

• Yurt dışı iştirakten elde edilmiş sayılan kazancın hesaplanmasında, yurt dışı 
iştirakin ilgili hesap döneminin kapandığı tarihte sahip olunan iştirak oranı 
dikkate alınacaktır.

• Kontrol edilen yabancı kurumun kârının sermayeye eklenmesi durumunda 
da söz konusu kazanç anılan madde hükümleri çerçevesinde 
vergilendirilecektir.

• Kontrol edilen yabancı kurum şartlarının gerçekleşmesi halinde yurt dışında 
kurulu iştirakin elde etmiş olduğu kâr, söz konusu iştirakin hesap döneminin 
kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların 
kurumlar vergisi matrahlarına (ve geçici vergi dönemleri itibarıyla da geçici 
vergi matrahlarına) hisseleri oranında dahil edilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ 
GÜVENLİK MÜESSESELERİ

• Yurt dışındaki iştirakin bulunduğu ülkede ödemiş olduğu gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri vergiler kontrol edilen yabancı kurumun Türkiye’de 
vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden 
mahsup edilebilecektir (K.V.K. Mad.33).

• Ancak, kontrol edilen yabancı kurumun bulunduğu ülke dışındaki ülkelerde 
ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin, söz konusu 
kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar 
vergisinden mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

• Kontrol edilen yabancı kurumun zararlarının söz konusu kuruma iştirak eden 
tam mükellef kurumların kazançlarının tespitinde dikkate alınabilmesi 
mümkün bulunmamaktadır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Kontrol edilen yabancı kurum rejimi;

• İngiltere’de 1984,

• Almanya’da 1972,

• Fransa’da 1980, 

• İtalya’da 2000,

• ABD’de 1937 ve 1962’den beri uygulanmaktadır (IRC Section 951-964). 



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• VERGİ CENNETLERİNE YAPILAN ÖDEMELER: Kazancın elde edildiği ülke vergi 
sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı 
düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi 
hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan 
edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam 
mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden 
veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler 
üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya 
ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 
oranında vergi kesintisi yapılacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan 
kurumlara yapılacak kâr payı ödemeleri K.V.K.’nun 30 uncu maddesinin 
yedinci fıkrasına göre değil, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisinin 
düzenlendiği genel hükümlere göre yapılacaktır. 

• Ödemeye esas teşkil eden bir belgenin Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
ülkelerde düzenlenmesi, vergi kesintisi için yeterlidir.

• Vergi kesintisi kapsamında olup mükellef açısından gider niteliğinde olan 
ödemeler, kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

• Düzenleme, sadece Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelere yapılan 
ödemeleri kapsamaktadır



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerdeki finans kuruluşlarından temin 
edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta 
ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra kapsamında vergi kesintisi 
yapılmayacak, finans kuruluşları dışındakilere bu mahiyette yapılan 
ödemeler ise vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 

• Sözü edilen finans kuruluşu, münhasıran finansman hizmeti veren, mukimi 
bulunduğu ülkenin mevzuatına göre finansal kaynak sağlamaya yetkili olan 
kuruluşları ifade etmektedir. Ancak, sadece ilişkili şirketlere finansman temin 
eden kuruluşlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

• OECD tarafından belirlenen vergi cenneti kriterleri;

Vergilendirilebilir gelirlerin hiçbir vergiye tabi tutulmaması, çok az nominal 
vergiye tabi tutulması veya vergi mükellefleri görünürde vergiye tabi tutulsa 
da çeşitli yöntemlerle gerçekte yok denecek kadar az bir vergiye tabi 
tutulması,

 Faaliyette bulunan kişi ve firmalara ait her türlü bilgiyi çok sıkı gizlilik kuralları 
altında korunması ve İdari birimlerin bankacılık işlemleri ve finansal işlemler 
konusunda yabancı vergi idarelerine bilgi sağlamaması,

Vergi mevzuatı ve finansal uygulamaların şeffaflıktan yoksun olması,

Mukim olmayanların sadece yerel para birimi ile ilgili kontrollere tabi olması, 
bir başka deyişle kambiyo denetiminin olmaması,



KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK 
MÜESSESELERİ

 Bankacılık kesiminin önemli olması ve bankaların yerleşik olanlarla 
olmayanlara vergileme konusunda farklı davranması (başarılı bir vergi 
cenneti gelişmiş bir bankacılık sistemine ihtiyaç duyar ve bu nedenle bu 
ülkelerdeki bankacılık son derece gelişmiştir),

 Bilgi alışverişi ve iletişim sistemlerinin gelişmiş olması,

 Reel faaliyette bulunma gerekliliğinin olmaması.

• Vergi cennetleri, çoğunlukla küçük ada ülkeleri olup, doğal kaynakları 
sınırlıdır. Nüfus ve ekonomik faaliyet arasında ortantısızlık vardır. Örneğin; 
Vanuatu 200.000, Nauru 12.000, Marshall Adaları 71.000 nüfusa sahiptir. Bu 
derecede az nüfusa sahip olmalarına karşılık çok sayıda finansal işletme 
barındırmaktadırlar. İngiliz Virgin adalarındaki kıyı bankacılığı kapsamında iş 
yapan iletme sayısı 460.000 civarındadır.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

Devir: 

• K.V.K. birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta, tam mükellef 
kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle 
gerçekleştirilen işlemler devir olarak nitelendirmektedir (Mad.19).

• Aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

 Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş 
merkezlerinin Türkiye’de bulunması, 

Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum 
tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Kurumların bahse konu şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir 
hükmündedir.

• Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil 
edildiği tarihtir.

Bölünme:

• Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle 
bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden 
mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye 
şirketine devretmesi ve karşılığında devreden sermaye şirketinin ortaklarına 
devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanmasında tam bölünme olarak 
tanımlanmıştır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Bu durumda, bölünen şirketin tüm mal varlığı iki veya daha fazla şirkete 
geçmekte ve bölünen şirketin ortakları devralan şirketlerin ortaklık paylarını 
iktisap etmektedir. 

• Bölünme işlemi sonucu devreden şirketin ortaklarına verilecek iştirak 
hisselerinin itibari değerinin %10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesine 
imkan verilmiştir. Böylelikle hesapların kapatılması amacıyla yapılacak küçük 
miktarlardaki nakit ödemelerin, işlemin bölünme sayılmasını engellememesi 
sağlanmaktadır.

• Bölünen şirketin varlıkları, kayıtlı değer üzerinden devralan şirketlere 
aktarılacaktır. Böylece, bölünme işlemiyle gerçekte bir vergi ertelemesi 
yapılmış olmaktadır. Zira, varlıkları devralan şirket ileride bunları elden 
çıkardığında satış bedeliyle kayıtlı bedel arasındaki fark kurum kazancına 
dahil edilecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Eski T.T.K. uyarınca ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden 
itibaren iki yıl geçmeden başkalarına devrine izin vermeyen sınırlama, 
3/7/2009 tarihinden itibaren K.V.K.’nun 19 uncu maddesine göre yapılacak 
bölünmelerde uygulanmayacaktır.

• Devralan kurumda devir ve bölünme işlemi nedeniyle devrolan amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin bakiye değerleri üzerinden kalan amortisman süreleri 
dikkate alınarak amortisman ayrılmaya devam edilecektir. 

• Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında 
gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan 
veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni 
hisselerin verilmesine neden olan devirolan veya bölünen şirketin hisselerinin 
iktisap edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• K.V.K.’nun 19 uncu maddesine uygun olarak yapılacak devirlerde, münfesih 
kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, 
birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

• Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil 
edildiği tarihtir. 

• Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, birleşmenin Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun 
bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir. 

• Beyanname, münfesih kurum ile birleşilen kurum tarafından devir tarihi 
itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanacaktır. 



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Devir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için devir tarihi 
itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye dahil edilerek 
vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan 
kazanç, devralan kuruma ait olacaktır.

• Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması 
halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak 
hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi de devre ilişkin kurumlar 
beyannamesi ile birlikte verilecektir. Söz konusu beyannamelerin de münfesih 
kurum ve birleşen kurum tarafından müştereken imzalanarak münfesih 
kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 
ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun 
birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde 
vereceği bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Vergi idaresi, bu hususta 
birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilecektir. 

• Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre ilişkin 
bilançonun ve gelir tablosunun bağlanması gerekmektedir.

• Öte yandan, geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı 
döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi 
verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi 
verilmeyecektir. Devir nedeniyle münfesih hale gelen kurumun, devir tarihine 
kadar ödediği geçici vergiler, devir dolayısıyla vergilenecek devir öncesi 
kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup 
edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın kalması halinde, bu tutar birleşilen 
kurumun kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılacak tam 
bölünmelerde, münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği 
kazançlar vergilendirilecek; bölünmeden doğan kârlar ise hesaplanmayacak 
ve vergilendirilmeyecektir.

• Tam bölünme tarihi, şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret 
Sicilinde tescil edildiği tarihtir. 

• Bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, bölünmenin Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünme 
suretiyle infisah eden (bölünen) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verilecektir. 

• Beyanname, bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar 
tarafından bölünme tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanarak 
verilecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Bölünme tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için bölünme tarihi 
itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye dahil edilerek 
vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan 
kazanç, devralan kurumlara ait olacaktır. 

• Bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması 
halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak 
hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi de bölünmeye ilişkin kurumlar 
vergisi beyannamesi ile birlikte verilecektir. Söz konusu beyannamenin de 
bölünen kurum ve bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar tarafından 
müştereken imzalanarak münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine 
verilmesi gerekmektedir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun tahakkuk 
etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine 
getireceğini, bölünen kurumun bölünme sebebiyle verilecek olan kurumlar 
vergisi beyannamesinin ekinde verecekleri bir taahhütname ile taahhüt 
edeceklerdir.

• Vergi İdaresi, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan 
kurumlardan ayrıca teminat isteyebilecektir.

• Bölünme beyannamesine, ayrıca bölünme bilançosu ve gelir tablosu, 
bölünme sözleşmesi ve bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumların yeni 
sermaye yapısını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısının birer örneği 
eklenecektir.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Tasfiye ve birleşme hallerinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlara ait 
beyannameler tasfiyenin sona erdiği tarihi takip eden otuz gün içinde 
kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceğinden, bu beyannamelere 
göre tahakkuk eden vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi 
gerekmektedir.

• Tasfiye edilen veya birleşen kurumların tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri 
gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenecektir. 

• Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, müstakil tasfiye dönemlerine 
ait beyannamelerin hesap dönemini takip eden dördüncü ayın birinci 
gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verileceği ve tahakkuk eden 
vergilerin de bu ayın sonuna kadar ödeneceği tabiidir.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Devir ve tam bölünmelerde, münfesih kurum adına kıst döneme (hesap 
dönemi başından devir veya bölünmenin gerçekleştiği tarihe kadar geçen 
süreye) ilişkin tahakkuk eden vergilerin, devralan veya birleşilen kurumun 
devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar devralan veya birleşilen 
kurumlarca ödenmesi gerekmektedir.

• Dolayısıyla bu kurumların, münfesih kurumlara ait vergileri de kendi vergileri 
ile birlikte aynı sürede ödemeleri gerekecektir. Özel hesap dönemi tayin 
edilen kurumların ise kurumlar vergisi beyannamelerini verdikleri ayın sonuna 
kadar münfesih kuruma ait tahakkuk eden vergileri ödemeleri gerektiği 
tabiidir.



KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE-
BİRLEŞME-DEVİR

• Öte yandan, devir veya bölünme işlemlerinin hesap döneminin kapandığı 
aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen 
süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine 
ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ile devir veya bölünme işlemine ilişkin 
beyannamesinin, devir veya bölünmenin gerçekleştiği tarihi takip eden otuz 
gün içinde verilmesi ve önceki hesap dönemine ilişkin tahakkuk eden 
vergilerin de bu süre içinde ödenmesi, kıst döneme ilişkin tahakkuk eden 
vergilerin ise devralan veya birleşilen kurumun devir veya bölünmenin 
gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 
verildiği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır (1982 Anayasası Mad.90/5). 

• Uluslararası hukuksal çifte vergilendirme, aynı vergi yükümlüsünün iki veya 
daha çok devlette, aynı vergilendirme döneminde, aynı vergi konusu 
üzerinden, aynı veya benzer nitelikte bir vergiyi tabi tutulmasının ifade 
etmektedir(OECD Model Anlaşması). 



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Devletlerin mali alandaki egemenliğinin yansıması olan vergilendirme yetkisi 
üç temel ilkeye (kaynak, ikametgah ve uyrukluk ilkeleri) dayalı olarak 
meşruluk kazanmaktadır. 

• “Kaynak ilkesi” bir devletin egemenliği altında bulunan veya doğan vergi 
konularının vergilendirilmesini, “ikametgah ilkesi” devletin egemenliği altında 
ikamet eden kişilerin nerede doğduğuna bakılmaksızın elde ettikleri her türlü 
gelirlerinin vergilendirilmesini, “uyrukluk ülkesi” ise devletin uyrukluğunu 
taşıyan kişilerin nerede doğduğuna bakılmaksızın elde ettikleri her türlü 
gelirinin vergilendirilmesini ifade etmektedir.

• Çifte vergilemenin önlenmesine yönelik olarak Türk hukukundaki iç hukuk 
müesseleri ise şunlardır; dar mükellefiyet, istisna uygulaması (G.V.K. 
Mad.23/14, K.V.K. Mad.5/1-h, 4490 Sayılı Kanun Mad.12 gibi), yurtdışı 
zararlarının indirimi, vergi mahsubu (ilk defa ABD’de 1918’de uygulandı). 



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Türkiye’nin gelir (ve servet) üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi 
önlemek amacıyla akdettiği ilk anlaşma 03.11.1970 tarihli Avusturya 
anlaşmasıdır. 

• Türkiye Nisan 2014 tarihi itibariyle 80 adet çifte vergiyi önleme anlaşması 
imzalamıştır. Son imzalanan anlaşma 14.07.2011 tarihli olup 01.01.2014 
tarihinde yürürlüğe giren Malta anlaşmasıdır.  

• Uluslararası işlemlere ilişkin kurumlar vergisi uygulamalarında; uluslararası 
vergi mevzuatı açısından ilk olarak işlemin içeriği belirlenmeli, sonrasında 
ÇVÖA ve ilgili iç hukuk müesseselerine paralel işlem tesis edilmelidir. 



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Royalty Ödemeleri; Gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi mevzu Türk
vergi anlaşmalarının 12’nci maddesini oluşturmaktadır. Anlaşmalarda, genel 
olarak söz konusu maddede şu tanıma yer verilmiştir: “sinema filmleri, radyo-
televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, 
artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, 
desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, 
ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma 
hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya 
kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedel”.

• 01.01.2011 itibariyle uygulanmaya başlandığı kabul edilen, revize edilmiş 
Almanya anlaşmasında, belirtilenlere ek olarak; “kişinin isminin, görüntüsünün 
veya her türlü benzeri şahsi hakkının kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında 
yapılan her türlü ödemeyi de kapsamaktadır”  ifadesine yer verilmiştir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Türk vergi mevzuatında “gayrimaddi hak” kavramına, V.U.K. Mad. 269 ve 
K.V.K. Mad. 30’da rastlanmakla birlikte, terimin herhangi bir kanuni tanımı 
bulunmamaktadır. 

• Vergileme açısından; K.V.K. Mad. 30 uyarınca; ticarî veya ziraî kazanca dahil 
olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, 
marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında 
nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15 oranında kurumlar vergisi 
kesintisi yapılır. 

• Uygulamada vergileme öncesinde ödeme yapılan ülke ile Türkiye arasında 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın bulunup bulunmadığına 
bakılacağı tabidir. Böyle bir anlaşmanın olması halinde 12 nci maddesinin 
incelenmesi ve uygulamaya bu şekilde yön verilmesi gerekir.



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Örnek Anlaşma / Türkiye – Danimarka Ç.V.Ö.A.  Mad. 12;

 Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen 
gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

 Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit 
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, 
gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi gayrimaddi hak bedelinin gerçek 
lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi 
tutarının yüzde 10' unu aşmayacaktır.

 "Gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo- televizyon 
yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, 
bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, 
desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, 
ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, 
kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanma 
imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar.



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

 Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, 
sözkonusu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri 
vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Danimarka’da 
bulunan bir sabit yeri kullanarak Danimarka’da serbest meslek faaliyetinde 
bulunursa ve sözkonusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
uygulama kalacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci madde veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır...

• Yurt dışına yazılım ile ilgili ödenen bedellerin vergilemesi, konunun özeti 
olarak ele alınabilir. Konuya ilişkin 15.07.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01 
sayılı, «Yurt Dışı Firmalardan Satın Alınan Bilgisayar Programları Hakkında 
Uygulama Tamimi» şu şekildedir; 



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• Yurt dışında mukim firmalardan ithal edilen bilgisayar programları üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere 
satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurt dışında mukim 
firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu 
nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

• Yurt dışında mukim firmalardan işletmede kullanmak ve/veya müşterilere 
satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar 
programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma 
tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından bu 
kapsamdaki ödemeler üzerinden % 20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE ULUSLARARASI 
MEVZUAT

• “Copyright” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, 
topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirket 
tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurt dışında mukim 
firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden % 20 
oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

• Öte yandan, bilgisayar yazılım ürünlerinin, şirkete CD, disket vb. taşıyıcı 
medya içerisinde gümrükten ithal edildikten sonra internet üzerinden indirilen 
şifre ile aktive edilerek iktisap edilmiş olması ya da bilgisayar programının 
doğrudan doğruya İnternet üzerinden şifre ile indirilerek iktisap edilmiş olması 
durumu yurt dışına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde herhangi bir 
değişikliğe yol açmayacaktır.”



ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA 
ve İNDİRİMLER - 2012

Mükellef S. Tutarı
301 İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a) 2.495 16.743.671.274,26
302 Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) 695 4.795.327.029,57

304
Yurt Dışı İnşaat Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlar 
(K.V.K. Mad. 5/1-h) 378 1.552.783.991,07

305 Eğ. ve Öğ. Kur. ile Rehabilitasyon Mrk. Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-ı) 134 102.939.443,03
308 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar 509 1.160.005.679,61
310 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar 850 710.142.260,89

315
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Ve Devrinden 
Sağlanan Kazançlar 382 1.244.127.919,55

317 Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) 91 1.840.311.448,26

318
Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. 
Mad. 5/1-c) 4 7.920.143,00

319 Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç) 29 626.284.985,42

320
Taşınmaz ve İşt. His. İle Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K. 
Mad. 5/1-e) 975 4.502.428.766,25

321
Bankl. veya TMSF'ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş. Ve İşt. His. ile Kur. 
Sen., İnt. Sen. ve R.Hakları Sat. Kaz. (K.V.K. Mad. 5/1-f) 35 407.445.403,49

322 Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-g) 53 519.118.966,75

323
Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde yönetici şirketlere ilişkin 
istisna(KVK Mad.5/A/3) 2 6.851,05

350 Diğer İndirimler ve İstisnalar 7.380 19.220.388.922,85
TOPLAM 53.432.903.085,05



MAHSUP  EDİLECEK  VERGİLER - 2012
Türü Mükellef S. Tutarı

501 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım 178 74.964.041,18

502 Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 31.651 3.129.217.766,05

503 Geçici Vergi 275.543 29.682.246.521,97

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 285.082 32.887.894.887,23
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilmeyip Gelecek 
Yıla Dev.Kısım 236 18.589.598,70

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 145.866 1.507.949.963,59

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve / veya Geçici Vergi 54.189 2.476.537.798,01

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 11.141 1.025.141.096,93

İadesi Gereken Geçici Vergi 45.522 1.451.396.701,08

Damga Vergisi 618.764 60.803.431,80



KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE 
İNDİRİLECEK İSTİSNA ve İNDİRİMLER - 2012

Türü Mükellef S. Tutarı

401 Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i) 933 140.905.775,96

402 Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) 2.533 440.093.882,66

403
Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşaatına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 
10/1-ç) 637 2.335.197.626,08

404 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d) 47 54.432.339,03

405 Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) 215 34.961.650,06

406 Yatırım İndirimi İstisnası 786 4.315.729.678,76

408
BKK Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 
10/1-e) 39 3.262.226,03

409 Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a) 245 112.610.074,60

410 Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 544 1.929.100.427,69

412 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-f) 55 4.490.240,89

450 Diğer İndirimler 1.348 3.815.020.237,78

TOPLAM 13.185.804.159,54



GEÇMİŞ YIL ZARARLARI - 2012
Yıl Tip Mükellef S. Zarar

2007 İstisnadan Kaynaklanan Zararlar 366 2.564.825.761,24

2007 Diğer Zararlar 30.225 6.740.141.981,89

2008 İstisnadan Kaynaklanan Zararlar 590 2.557.162.560,06

2008 Diğer Zararlar 47.576 18.547.903.564,09

2009 İstisnadan Kaynaklanan Zararlar 876 2.141.238.279,52

2009 Diğer Zararlar 67.084 18.917.310.217,64

2010 İstisnadan Kaynaklanan Zararlar 1.152 2.761.963.466,63

2010 Diğer Zararlar 92.599 22.920.590.695,00

2011 İstisnadan Kaynaklanan Zararlar 1.924 3.226.521.443,76

2011 Diğer Zararlar 138.404 47.522.548.639,10

TOPLAM 30.410.033.867,28



EK BİLGİLER - 2012
Mükellef S. Zarar

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (KVK Md. 10/1-a) 202 103.184.670,02

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Md.3) 332 1.217.875.020,65

Gelecek Yıla Devreden Toplam AR-GE İndirimi 534 1.321.059.690,67

GVK Mülga Md.19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası 807 8.670.019.678,24

GVK Geç.Md.61'e GöreTevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 
İstisnası 714 58.924.570.927,97

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 1.232 67.594.590.606,21



İLAVELER - 2012

İlave Türü Mükellef S. Tutarı

201 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 315.654,00 52.826.888.832,90

202 Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu 796,00 10.461.633,03

TOPLAM 52.837.350.465,93



VERGİ BİLDİRİMİ – 2012 
Mükellef S. Tutarı

Dönem Safi Kurum Kazancı 332.062 161.127.182.182,31

KVK'nın 32/A Md.Kap. İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 1.126 2.430.991.639,89

KVK'nın Geçici 4.Md.Kap. İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 36 27.030.412,23

Genel Orana Tabi Matrah 331.435 158.547.645.255,74

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 183 121.491.732,05

Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 230.118 38.897.431.664

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 213 1.344.166.248,04

VERGİ  BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı 332.062 161.127.182.182,31

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 331.651 31.912.821.496,37



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
• Örnek 1: (X) A.Ş, (Y) A.Ş’yi 01.08.2013 tarihi itibariyle devralmıştır. Hazırlanan 

devir bilançosunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

(Y) A.Ş. Özsermaye Tutarı : 3.800.000 TL

2010 Yılı Zararı : 1.200.000 TL

2011 Yılı Zararı : 2.400.000 TL

2012 Yılı Zararı :    900.000 TL

2013 Yılı Devir tarihine kadar oluşan zarar :    100.000 TL

(Y) A.Ş’nin devir tarihi itibariyle toplam zararı 4.600.000 TL’dir. (X) A.Ş tarafından 
mahsup edilebilecek zarar tutarının devralınan kurumun özsermaye tutarını 
aşmaması gerekmektedir. Bu durumda (X) A.Ş tarafından kullanılabilecek 
zarar, (Y) A.Ş’nin faaliyetlerine 5 yıl devam etmek kaydıyla 3.800.000 TL’dir. 



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
• Örnek 2: Bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği 

bir sporcuya aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik 
reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, 
bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak 
şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır. 

• Örnek 3: (A) A.Ş, 2013 yılında Federasyon ile yaptığı protokol çerçevesinde 
İstanbul’da yapılmakta olan nitelikli bir basketbol salonunun ısıtma ve 
havalandırma işlerinin tüm harcamalarını sponsorluk kapsamında üstlenmiştir. 
İmzalanan protokolde yapılacak sponsorluk harcamaları karşılığında (A) 
A.Ş.’nin ürünlerinin logo ve markaları 2013 yılında salonun belirlenen 
yerlerinde ve saha kenarı tabelalarında yer alacaktır. (A) A.Ş’nin Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’ne uygun olarak yaptığı 
harcamaların emsallere uygun olarak ayrıştırılmak suretiyle reklama ilişkin 
kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesi 
mümkündür. 



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR

• Örnek 4: (A) A.Ş’nin 2013 yılı hasılatı 12.800.000 TL, dönem gider ve maliyet 
toplamı 7.800.000 TL’ dir. Kurumun 2012 yılından devreden 600.000 TL geçmiş 
yıl zararı bulunmaktadır. Kurum dönem içinde 500.000 TL iştirak kazancı, 
800.000 TL’de aktifinde 2 yıldan fazla süreyle bulunan taşınmazın satışı 
dolayısıyla kazanç elde etmiş ve gelir hesaplarına yansıtmıştır. (A) A.Ş, dönem 
içinde (B) Belediyesine makbuz karşılığı toplam 200.000 TL bağışta bulunmuş 
ve bu tutarın tamamını gider hesaplarına kaydetmiştir ve ardından KKEG 
olarak dikkate almıştır. Bu durumuda, kurumun 2013 hesap döneminde 
indirim konusu yapabileceği bağış tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
• Hasılat : 12.800.000 TL

• İndirilecek Giderler (Bağış ve Yardımlar Hariç) :   7.800.000 TL

• Geçmiş Yıl Zararı :      600.000 TL

• İştirak Kazancı İstisnası :      500.000 TL

• Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası :      600.000 TL

• %5 Oranının Uygulanacağı Tutar :   3.900.000 TL

Zarar mahsubu dahil giderler ve iştirak kazancı istisnası düşüldükten, indirim ve 
istisnalar düşülmeden önceki tutar. [12.800.000 – (7.800.000 + 600.000+500.000)]

• Bağış ve Yardım Üst Sınırı :      195.000 TL

195.000 TL beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle indirim konusu 
yapılabilecek ancak 5.000 TL KKEG olarak kurum matrahına ilave edilecektir. 



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
• Örnek 5: Maliyet bedeli 1.000.000 TL olan bir taşınmaz, 2013 yılında 3.000.000 

TL’ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2013 yılında 1.000.000 TL, 
2014 yılında 1.000.000 TL, 2015 yılında 500.000 TL ve 2016 yılında 500.000 TL 
olarak gerçekleştirilecektir. Mükellef kurum kazancın %75’i olan 1.500.000 
TL’yi 2013 yılı içinde özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır.

HATIRLATMA! Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap 
döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar 
vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. fon 
hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce sermayeye ilavesi mümkün 
bulunmaktadır. ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının sermayeye ilave 
dışında, beş yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi 
veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun 
tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen 
vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
HATIRLATMA! Satış bedelinin tamamının, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış 
bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu 
nedenle, mükelleflerin istisna uygulayabilecekleri kazanç tutarını doğru olarak 
belirlemeleri gerekmektedir.

• 2016 yılında tahsil edilecek 500.000 TL’ye isabet eden (500.000 x 1.500.000 / 
3.000.000) 250.000 TL tutarındaki istisna kazanç nedeniyle 2013 hesap 
dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici 
vergi dahil) vergi ziyaına uğramış olacağından vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 2013 yılı beyannamesinin verilmesi 
sırasında mükellef kurum tarafından istisna kazanç tutarının 1.500.000 TL 
yerine 1.250.000 TL olarak uygulanması halinde, vergi ziyaının varlığından 
bahsedilmeyecektir. 



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
• Örnek 6: (AG) kurumunun 2013 takvim yılına ait hesap dönemi başındaki öz 

sermayesi 100.000 TL olup, anılan hesap dönemine ilişkin olarak yaptığı 
borçlanmalar şu şekildedir.

a) Ortak Ali Bey’den doğrudan alınan 100.000 TL,

b) Ortak Gökhan Bey’in aktifine kayıtlı bir arsanın teminat gösterilmesi 
suretiyle Bay (Z)’den alınan 200.000 TL,

c) Ortak Okan Bey’den doğrudan alınan 150.000 TL,

d) Ortak (D) Bankası’ndan alınan 1.000.000 TL,

e) Kurumun iştiraki durumunda bulunan (T) A.Ş’nin (E) Bankası’ndan temin 
ederek aynı şartlarda kullandırdığı 300.000 TL.



KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEK UYGULAMALAR
a) Ortak Ali Bey’den doğrudan alınan 100.000 TL, DİKKATE ALINIR

b) Ortak Gökhan Bey’in aktifine kayıtlı bir arsanın teminat gösterilmesi suretiyle 
Bay (Z)’den alınan 200.000 TL, DİKKATE ALINMAZ – K.V.K. MAD.12/6-A

c) Ortak Okan Bey’den doğrudan alınan 150.000 TL, DİKKATE ALINIR

d) Ortak (D) Bankası’ndan alınan 1.000.000 TL, DİKKATE %50 ORANLA ALINIR –
K.V.K. MAD.12/2 

e) Kurumun iştiraki durumunda bulunan (T) A.Ş’nin (E) Bankası’ndan temin 
ederek aynı şartlarda kullandırdığı 300.000 TL. DİKKATE ALINMAZ K.V.K. 
MAD.12/6-B
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• Buna göre örtülü sermayenin hesaplanmasında dikkate alınacak toplam 

borçlanma tutarı; 100.000 + 150.000 + 500.000 = 750.000 TL’dir. Kurumun 
hesap dönemi başındaki öz sermayesi 100.000 TL olduğundan , örtülü 
sermaye öz sermayenin üç katı olan 300.000 TL’nin üzerindeki tutar olan 
450.000 TL’dir. İlişkili kişi bazında dağılımı ise şu şekildedir;

450.000 / 750.000 = %60

Ortak Ali Bey = 100.000 x %60 = 60.000 TL

Ortak Okan Bey = 150.000 x %60 = 90.000 TL

Ortak (D) = 500.000 x %60 = 300.000 TL

Toplam = 450.000 TL
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AÇIKLAMA I. DÖNEM (TL) II. DÖNEM (TL) III. DÖNEM (TL) IV. DÖNEM (TL) TOPLAM
Hesaplanan 
Geçici Vergi

150.000 190.000 260.000 350.000 -

Önceki
Dönemde 
Hesaplanan 
Geçici Vergi

0 150.000 190.000 260.000 -

Ödenmesi 
Gereken 
Geçici Vergi

150.000 40.000 70.000 90.000 -

Geçici Vergiye 
Tabi Kazançlar
Üzerinden 
Yapılan Kesinti

35.000 40.000 52.000 65.000 192.000

Ödenecek 
Geçici Vergi

115.000 0 18.000 25.000 158.000
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• Örnek 7: Kurum 2013 yılına ilişkin olarak 350.000 TL tutarında geçici vergi 

hesaplamış, bunun 158.000 TL’sini ödemiş, kalan 192.000 TL’sini ise kesinti 
yoluyla ödemiştir. Bahse konu geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecek, mahsup edilemeyen 
tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilecektir. Bu mahsuplara 
rağmen kalan geçivi vergi tutarı beyannamede gösterilmişse ayrı bir talebe 
gerek kalmaksızın, beyannamede gösterilmemişse o yılın sonuna kadar yazılı 
olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilecektir. 

• (B) A.Ş’nin 2013 hesap dönemi hesaplanan kurumlar vergisinin 390.000 TL 
olduğunu varsayalım; bu durumda 390.000 TL kurumlar vergisinden 158.000 TL 
geçici vergi, 192.000 TL’ de yıl içinde kesinti yoluyla ödenmiş vergiyi mahsup 
edecek kalan 40.000 TL kurumlar vergisini ödeyecektir. 
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HATIRLATMA ! Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin %10’u aşan tutarda 
eksik beyan edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için yapılacak 
re’sen veya ikmalen tarhiyata vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanır. 
%10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) 
geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. İkmalen veya 
re’sen tarhiyata konu matrah farkının Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde belirtilen fiil ve işlemlerden kaynaklanması halinde, ayrıca söz 
konusu madde hükmüne göre ceza uygulanacaktır (G.V.K.G.T. Sıra No:217).



TEŞEKKÜRLER,


