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‹ NfiAAT

‹fiLETMELER‹NDE VERG‹
VE MUHASEBE UYGULAMALARI
Menekfle ARIKAN
Yeminli Mali Müflavir

1. G‹R‹fi
“Ticari kazanç” niteli¤indeki inflaat ve onarma ifllerinde; maliyetin teflekkülü,
kar/zarar›n tespiti ile vergileme esaslar› ve muhasebe uygulamalar› konusunda vergi hukukumuzda, özel inflaat niteli¤inde olanlar ile y›llara yayg›n
ve taahhüde ba¤l› olanlar olmak üzere ikili sistem uygulamaktad›r. Bünyesinde taahhüt unsuru bulunmayan ve sat›lmak üzere yap›lan inflaatlar vergi
uygulamas›nda özel inflaat olarak isimlendirilmektedir.
“Y›llara yayg›n” di¤er bir deyiflle bitimi bir takvim y›l›n› aflacak nitelikteki
baflkalar›n›n hesab›na ve taahhüde ba¤l› yap›lan inflaat ve onarma ifllerinde
gelir vergisi kanunu’nun 42, 43, 44. maddelerinde düzenlenen ve kurumlar
vergisi kanunu’nun 13. maddesi uyar›nca kurumlar vergisi mükelleflerine de
uygulanan özel bir vergileme rejimi öngörülmüfltür.
Bu çal›flmam›zda özel inflaat niteli¤inde olan kat karfl›l›¤› inflaat iflleri ile
y›llara yayg›n inflaat taahhüt ifllerinde kazanç tespiti, vergilendirilmesi,Tekdüzen Muhasebe sistemi Uygulama Tebli¤ine göre muhasebelefltirilmesi ve özellik arz eden durumlar genel hatlar› ile aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
2. KAT KARfiILI⁄I ‹NfiAAT ‹fiLER‹N‹N VERG‹ KANUNLARI
YÖNÜNDEN ‹RDELENMES‹
A. Gelir Vergisi Yönünden
Kat karfl›l›¤› inflaat ifllerinde arsa sahibi ve inflaatç› (müteahhit) özel hukuk hükümleri gere¤ince yap›lan sözleflme gere¤i belli borçlar yüklenmektedir.bu
sözleflme ile arsa sahibi tafl›nmaz maldaki belli bir pay›n mülkiyetini öbür tarafa geçirmeyi, müteahhidde buna karfl›l›k yap›lan anlaflmaya uygun bir inflaat yapmay› kabul ve taahhüt etmektedir.
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Gelir vergisi kanununda sat›n al›nan
veya infla edilen gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n vergilendirilmesi ikili bir esasa göre düzenlenmifltir. Gayrimenkul al›m sat›m ve infla iflleriyle devaml› u¤raflanlar›n bu ifllerden elde etti¤i kazanç ticari kazanç
olarak nitelendirilmekte ve bu hükümlere göre vergilendirilmektedir.(GVK Md 37-4)
Devaml›l›k unsuru bulunmayan al›m
sat›mlarda ise elde edilen kazanç,
de¤er art›fl kazanc› say›lm›flt›r. De¤er art›fl kazanc›, GVK’nun Mükerrer
80’inci maddesinde düzenlenmifltir.Bu düzenleme ile, bir bedel ödenmeksizin elde edilen gayrimenkuller
hariç olmak üzere, elde edilme tarihinden bafllayarak 4 y›l içinde elden
ç›kar›lmas› dolay›s›yla sa¤lanan safi
kazanç de¤er art›fl kazanc› olarak
gelir vergisine tabi tutulacakt›r.
Kanun elden ç›karma deyiminin
mal ve haklar›n sat›lmas› bir bedel
karfl›l›¤›nda devir ve temliki, trampa
edilmesi, takas›, kamulaflt›r›lmas›,
devletlefltirilmesi ticaret flirketlerine
sermaye olarak konulmas›n› ifade etti¤ini belirlemifltir.
Bir takvim y›l›nda elde edilen de¤er
art›fl kazanc›n›n 2006 y›l› için 6.000.Yeni Türk Liral›k k›sm› gelir vergisinden müstesna olup bu tutar›n afl›lmas› halinde aflan k›sm›n beyan edilmesi gerekmektedir.
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GVK’nun mükerrer 81 ‘inci maddesi
ise,de¤er art›fl kazanc›n›n safi tutar›n›n tespitini düzenlemektedir.Buna
göre; elde edilecek ba¤›ms›z bölümlerin tutar›ndan teslim edilen arsan›n
maliyet bedeli ile arsa sahibinin teslim dolay›s›yla yapt›¤› giderler ve ödenen vergi ve harçlar›n indirilmesi suretiyle bulunacak tutard›r.
Kanun metni has›lat›n ay›n veya menfaat olarak sa¤lanmas› halinde ay›n
ve menfaat de¤erinin VUK’nun de¤erleme ile ilgili hükümlerine göre
tayin ve tespit edilece¤ini belirtmifltir.
Arsa sahibinin elde etti¤i has›lat(daire ,iflyeri,vb) ay›n olmas› sebebiyle de¤eri vergi usul kanunun de¤erleme
ile ilgili hükümleri çerçevesinde tespit
edilmesi gerekir.(VUK 267 Md)
Di¤er taraftan arasa sahibinin müteahhide teslim etti¤i arsas›n›n maliyet
bedeli GVK’nun mükerrer 81 ‘inci
maddesinin son f›kras› uyar›nca elden ç›kar›lan mallar›n elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere TEFE art›fl
oran›nda artt›r›larak tespit edilecektir.
fiu kadar ki, bu endekslemenin yap›labilmesi için art›fl oran›n›n %10 veya
üzerinde olmas› flartt›r (yürürlük;
01.01.2006)
B. Kurumlar Vergisi Yönünden
Kurumlarca elde edilen kazançlar gelir vergisine konu kazanç ve iratlardan oluflmaktad›r.Ancak bu kazanç-
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lar kurum bünyesinde elde edildi¤inden ticari kazanç niteli¤i kazan›r.Bu
bak›mdan Gelir vergisi Kanununda
de¤iflik kazanç ve iratlar için öngörülen istisna ve muafiyetlerden kurum
kazanc› elde edenler yararlanamazlar.
Ancak;önceleri geçici maddelerde
düzenlenen 1.1.2005 tarihinden itibaren KVK’nun 8’inci maddesinin12
numaral› bendi ile kal›c› hale getirilen
düzenleme ile, Gayrimenkul ticareti
ile u¤raflan kurumlar hariç, Kurumlar›n en az 2 tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançlar› kurumlar
vergisinden istisna tutulmufltur.
Kooperatifler ile dar mükellef kurumlarda, sat›fltan do¤an kazanc›n sermayeye ilave edilmesi flart› aranmaz,
bu kazançlar özel bir fon hesab›nda
tutulur. Sermayeye eklenen veya fon
hesab›nda tutulan kazançlar›n befl y›l
içinde; herhangi bir suretle iflletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar
taraf›ndan yurt d›fl›na transfer edilmesi veya bu süre içinde iflletmelerin
tasfiyesi (devir, birleflme ve bölünme
halleri hariç) halinde, bu kazançlar o
y›l›n kazanc› say›larak vergiye tâbi tutulur.
C. Katma De¤er Vergisi Yönünden:
Arsa karfl›l›¤› inflaat iflinde iki ayr› teslim sözkonusudur.Bunlaradan birincisi,arsa sahibi taraf›ndan müteahhide

arsa teslimi ;ikincisi ise müteahhit taraf›ndan arsaya karfl›l›k olarak arsa
sahibine verilen konut veya iflyeri teslimidir.
Arsan›n bir iktisadi iflletmeye dahil olmas› veya arsa sahibinin arsa al›m sat›m›n›n mutad ve sürekli bir faaliyet
olarak sürdürülmesi halinde , konut
veya iflyeri karfl›l›¤› müteahhide yap›lan bu arsa teslimi %18 oran›nda
KDV ‘ne tabidir.
Ancak arsa sahibinin ,gerçek usulde
mükellefiyetini gerektirmeyecek flekilde,ar›zi bir faaliyet olarak arsas›n›
daire veya iflyeri karfl›l›¤›nda müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacakt›r(30 Seri No’lu KDV tebligi)
Müteahhit taraf›ndan arsa sahibine
arsan›n karfl›l›¤› olarak teslim edilen
150 m2’ye kadar konut tesliminde
emsal bedel üzerinden %1 oran›nda
iflyeri veya 150m2’den büyük konut
teslimlerinde ise emsal bedel üzerinden genel oranda %18 KDV uygulanacakt›r.
150 m2’lik net alan›n hesab›n›n nas›l
yap›laca¤› 30 no’lu KDV Genel Tebli¤inde ayr›nt›l› bir flekilde aç›klanm›flt›r.Buna göre ;150 m2 lik net alan›n
hesab›nda ,müstakil olarak kullan›lacak her bir bina ,kat ve ba¤›ms›z bölüm ayr› ayr› dikkate al›nacakt›r.KDVK’nun uygulamas›nda net
alan deyimi faydal› alan› ifade etmektedir.Faydal› alandan maksat konut
Ocak-fiubat-Mart
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içerisinde duvarlar aras›nda kalan temiz aland›r.
Balkon ,kömürlük,garaj,asansör bofllu¤u ve benzeri yerler ,konutlardan
ayr› olarak kullan›lmalar› mümkün olmad›¤›ndan prensip olarak konut
kapsam› içinde mütealâa edilecektir.
D. Kazanç Tespitinde Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Müteahhit yönünden ;
• Özel inflaat niteli¤inde bulunan
(kendi nam ve hesab›na bina infla
edilip sat›lmas›,kat karfl›l›¤› konut veya iflyeri yap›m› gibi )faaliyetlerin normal ticari al›m sat›m iflinden ya da
imalat ifllerinden farkl› niteli¤i bulunmamaktad›r. Müteahhit yönünden
elde edilen kazanç ticari kazanç hükmünde olup bu hükümlere göre vergiye tabi tutulacakt›r.
• Özel inflaat ifllerinde, iflin y›llara
yayg›n olmas›n›n veya bafllad›¤› y›lda
bitirilmesinin hiçbir önemi yoktur.her
iki durumda da genel hükümler geçerlidir.(Özel vergileme rejimi d›fl›nda
tutulur)
•Müteahhit yönünden, ‹nflaat bütünü ve bölümleri itibariyle , imal edilip
sat›lan emtea hükmündedir.Bu nedenle de¤erlemede VUK 275 inci md
hükmü esas al›n›r.
•‹nfla edilen binan›n bütün bölümlerinin ayn› y›l içinde sat›lmas› halinde,
, Kazanç toplam sat›fl bedeli ile toplam maliyet karfl›laflt›r›larak bulunur.
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• Binan›n kat, daire ve iflyeri fleklindeki bölümleri muhtelif y›llarda sat›ld›¤›nda sat›lan k›s›mla ilgili kazanc›n sat›fl›n yap›ld›¤› y›lda tespit ve beyan›
gerekir.sat›fl› yap›lmayan bölümler ertesi y›la stok olarak devreder.
•Sat›fl, medeni kanuna göre tapuya
tescille olmakla beraber vergi hukuku
aç›s›ndan al›c›n›n istifadesine ekonomik yarar›na sunulmakla gerçekleflmifl say›l›r.Örne¤in al›c› dairede oturmak veya kiraya vermek suretiyle
ekonomik yönden tasarruf hakk›na
kavuflmuflsa, tapu ya tescil yap›lmam›fl olsa bile sat›fl›n gercekleflmifl oldu¤u kabul edilir. (Dan›fltay›n bu konuda verilmifl birçok karar› vard›r.)
•Arsa pay› üzerinden yap›lan sat›fllarda tapuya tescil ifllemi daha önce yap›lm›fl olmas›na ra¤men; sat›fl, dairenin tamamlan›p al›c›n›n ekonomik tasarrufuna sunuldu¤u anda gerçekleflmifl say›l›r. Bu konuda iskan ruhsat›n›n –yap› kullanma izin belgesinin
al›nm›fl olmas› bir ölçü olarak al›nabilir.
Arsa sahibi yönünden;
•Arsa karfl›l›¤› inflat ifllerinde sat›n alma yoluyla edinilen arsan›n kat edinme kafl›l›¤›nda,elde edildi¤i tariten itibaren 4 y›l içinde müteahhide teslimi
de¤er art›fl kazanc›d›r.Vergi idaresinin görüflü bu yönde olmakla beraber,Dan›fltay bir karar›nda arsa sahibinin arsas›n› müteahhide tesliminin
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ticari bir muamele olmad›¤› bu teslimin arsa sahibinin arsas›n› de¤erlendirmek üzere yapm›fl oldu¤u bir tasarruf oldu¤u bu nedenle GVK’nun
80/6'nc› maddesine göre vergiyi do¤uran olay olarak kabul edilemiyece¤ini belirtmifltir. Dan›fltay 7.dairenin
28.05.1990 tarih ve E1989/1359,
K.1990/1518 say›l› karar›
•Arsan›n iktisap tarihinden itibaren
4 y›ldan fazla bir süre geçtikten sonra müteahhide verilmesi ve karfl›l›¤›nda ba¤›ms›z bölüm edinilmesi halinde bu ifllemden dolay› vergi mükellefiyeti do¤mayacakt›r.
•Miras yolu ile edinilen arsan›n müteaahide tesliminde de¤er art›fl kazanc› do¤maz.
•E¤er arsa sahibi kendi arsas› üzerine kendisi inflaat yaparsa veya yapt›r›rsa ,sahibi oldu¤u arsay› elden ç›karma olmad›¤›ndan de¤er art›fl kazanc› do¤mayacakt›r.De¤er art›fl kazanc›,arsa sahibinin yapt›¤› ba¤›ms›z
bölümleri elden ç›karmas› halinde
do¤acakt›r.Kendi arsas› üzerine inflaat yapan kimsenin maliyeti inflaat
maliyeti ve arsa maliyetinin toplam›ndan oluflacakt›r.
•Arsa sahibi aktifine kay›tl› arsas›n›
kat edinme karfl›l›¤›nda müteahhide

tesliminde ise arsan›n aktife kay›tl›
de¤eri ile sat›fl de¤eri aras›ndaki fark
ticari kazanc›na dahil edecektir. Bu
kazanç aktifinde kay›tl› arsan›n bedeli ile bu arsa karfl›l›¤› olarak alm›fl oldu¤u binalar›n emsal de¤erleri aras›ndaki farktan oluflmaktad›r.
E. KAT KARfiILI⁄I ‹NfiAAT
‹fiLEMLER‹NDE MAL‹YET TESP‹T‹
VE TEKDÜZEN HESAP PLANI
UYGULAMASI
ÖRNEK;
• X Ltd fiti (Arsa Sahibi) 2005 Y›l›nda aktifinde 20.000,00.-YTL Bedelle Kay›tl› Arsas› üzerine yat›r›m amac›yla ‹nflaat Yap›lmak Üzere (Y ) A.fi
(Müteahhit) ile kat karfl›l›¤› inflaatsözleflmesi düzenlemifltir.
• Toplam 6 Daire 2 ‹flyeri Yap›lacakt›r.
• ‹nflaat›n Toplam Alan› 960 M2 Dir.
• 1 Nolu ‹flyeri ,3-5-7 Nolu Daireler
Arsan›n Karfl›l›¤› Olarak Arsa Sahibine Verilecektir.
• ‹nflaat 2005 y›l› sonu itibariyle tamamlanm›fl olup,arsa sahibi x
ltd.fiti’nin ekonomik tasarufuna sunulmufltur.
• Toplam ‹nflaat
211.200,00.-YTL’dir.

Maliyeti

‹se
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ARSA SAH‹B‹
1 NOLU ‹fiYER‹
3NOLU DA‹RE
5NOLU DA‹RE
7NOLU DA‹RE
TOPLAM

M2
30
140
150
160
480m2

MÜTEAHH‹T
2NOLU ‹fiYER‹
4NOLU DA‹RE
6NOLU DA‹RE
8NOLU DA‹RE

M2
30
140
150
160
480m2

Toplam Alan.......................................................960 M2
Toplam Maliyet..............................................211.200,00
Birim M2 Maliyet (210.200,00/960)......................220,00
Müteahhit ‹çin Arsa Maliyeti( =Arsa Sahibine B›rak›lan Yerlerin Maliyeti)
1 NOLU ‹fiYER‹
3NOLU DA‹RE
5NOLU DA‹RE
7NOLU DA‹RE
TOPLAM

M2
30
140
150
160
480m2

B‹R‹M M2 MAL‹YET
220
220
220
220

TOPLAM MAL‹YET
6.600,00
30.800,00
33.000,00
35.200,00
105.600,00

Müteahhit Arsa Sahibine B›rakt›¤› Bu Yerler ‹çin Fatura Düzenlemeli Ve Kdv
Hesaplamal›d›r.Kdv Matrah› ‹çin Vuk Md/267 Hükmü Uyar›nca Emsal Bedeli
Esas Almal›d›r.(Maliyet+%5)
1 NOLU
‹fiYER‹

3 NOLU
DA‹RE

6.600,00

30.800,00

330,00

1.540,00

1.650,00

6.930,00

32.340,00

34.650

KDV ORANI

%18

%1

%1

%18

KDV TUTARI

1.247,00

323,40

346,50

6.652,80

MAL‹YET BEDEL‹
VUK 267
KDV MATRAHI

5 NOLU
DA‹RE

7 NOLU
DA‹RE

33.000,00 35.200,00 105.600,00
1.760,00
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5.280,00

36.960 110.880,00

Müteahhidin Düzenliyece¤i Fatura;
Arsa Bedeli Karfl›l›g›(Kdv Matrah›)..................... 110.880,00
Hesaplanan Kdv..............................................
8.569,70
Fatura Toplam›................................................. 119.449,70
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8.569,70
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Arsa Sahibi Arsan›n Bedeli Karfl›l›¤›nda Müteahhide Fatura Düzenlemeli Ve
Kdv Hesaplamal›d›r.Arsa Bedeli Müteahhidin Arsa Sahibine B›rakt›¤› Yerlerin
Maliyetidir.
Arsa Sahibinin Düzenliyece¤i Fatura;
Arsa Sahibine B›rak›lan Yerlerin Maliyeti.......................105.600,00
Vuk 267 %5.................................................................... 5.280,00
Kdv Matrah›................................................................ 110.880,00
Kdv %18(Arsa Teslimi)................................................. 19.958,40
Fatura Toplam›........................................................... 130.838,40
Kdv Oranlar›ndaki Fark Nedeniyle Arsa Sahibinin (19.958,40-8.569,70)
=11.388,70 Ytl Tutar›nda Kdv Ödemesi Müteahhidin Bunu ‹ndirim Konusu
Yapmas› Gerekir.
1-Müteahhit (Y)A.fi ‘nin Yevmiye Kay›tlar›:
1-_______________________ /________________________
151-YARI MAMÜLLER -ÜRET‹M
211.200,00
(711,721,731)
211.200,00
Toplam Üretim Giderleri....
2-_____________________2005_______________________
152-MAMÜLLER
211.200,00
151-YARI MAMÜLLER -ÜRET‹M
211.200,00
‹nflaat›n Tamamlanmas›....
3-_____________________2005_______________________
120-ALICILAR
119.449,70
600-SATIfiLAR
110.880,00
391-HESAPLANAN KDV
8.569,70
Arsa sahibine kat ve iflyeri teslimi..
4-_____________________2005_______________________
620-SATILAN MAMÜLLER MAL‹YET‹ 105.600,00
152-MAMÜLLER
105.600,00
Arsa Sahibine B›rak›lan Yerlerin Maliyeti...........
_______________________ /________________________
Ocak-fiubat-Mart
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5-_____________________2005_______________________
152-MAMÜLLER

110.880,00

191- ‹ND‹R‹LECEK KDV

19.958,40

120-ALICILAR

130.838,40

Arsa Sahibi (X) Ltd.fiti.Faturas›
6-_____________________2005_______________________
120.ALICILAR

11.388,70
XXXXXX

11.388,70

Ödeme Mk….
7-_____________________2005_______________________
391 HESAPLANAN KDV
190- DEVREDEN KDV

8.569,70
11.388,70

191-‹ND‹R‹LECEK KDV

19.958,40

Kdv Mahsubu
8-_____________________2005_______________________
600-SATIfiLAR

110.880,00
690-DÖNEM KARI VEYA ZARARI

110.880,00

9-_____________________2005_______________________
690-DÖNEM KARIVEYA ZARARI

105.600,00

620-SATILAN MAMULLER MAL‹YET‹
_______________________ /________________________

105.600,0

Dönem Sonu, Mamüller Hesab› ‹le Kar/Zarar Hesab› Bakiyeleri Afla¤›daki Gibidir.
152 MAMÜLLER HESABI
211.200

690 KAR/ZARAR

105.600

105.600.-

216.480

5.280

110.880
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Sonuç Olarak;
Müteahhit (Y) A.fi Maliyetleri, Emsal Bedel Uygulamas› Nedeniyle 5.280.-Ytl
Artm›flt›r.Buna Göre ‹nflaat›n Müteahhide Toplam Maliyeti ; 216.480.-Ytl Olmaktad›r.
Buna Göre;
Toplam Maliyet..................................................... 216.480.-Ytl
Müteahhide Kalan Toplam ‹nflaat Alan›..............480 M2
Birim M2 Maliyet=(216.480/480)...............................451.-Ytl
MÜTEAHH‹T
2NOLU ‹fiYER‹
4NOLU DA‹RE
6NOLU DA‹RE
8NOLU DA‹RE
480M2

M2
30
140
150
160

B‹R‹M M2 MAL‹YET
451
451
451
451
216.480.-

YTL
13.530
63.140
67.650
72.160

2-Arsa Sahibi (X) Ltd.fiti.’nin Yevmiye Kay›tlar›:
Arsa sahibi ,aktifinde 20.000.-ytl bedelle kay›tl› arsas›ndan,inflaat bitiminde
müteahhidin sahip olaca¤› yerlere isabet eden arsa pay›n›,müteahhide devredecektir. Dolay›s›yla, arsa sahibinin kendi uhdesinde kalan birimlere isabet
eden arsa pay› kendi yat›r›m›n›n bir sonucu olmaktad›r.
_______________________ /________________________
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
20.000250- ARAZ‹ VE ARSALAR
20.000ARSANIN ‹NfiAATA TAHS‹S ED‹LMES‹....
_____________________2005_______________________
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
110.880,00
191-‹ND‹R‹LECEK KDV
8.569,70
320 –SATICILAR
119.449,70
MÜTEAHH‹T FATURASI.........
_______________________ /________________________
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_____________________2005_______________________
252-B‹NALAR
130.880
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
130.880
‹NfiAATIN TAMAMLANMASI....
_____________________2005_______________________
320- SATICILAR
130.838,40
(MÜTEAHH‹T)
252-B‹NALAR
10.000,00
391-HESAPLANAN KDV
19.958,40
679-OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR 100.880,00
ARSA PAYI SATIfiI.........
_____________________2005_______________________
XXXXX
11.388,70
320- SATICILAR
11.388.70
(MÜTEAHH‹T)
TAHS‹LAT MK............
_____________________2005_______________________
391-HESAPLANAN KDV
19.958,40
191-‹ ND‹R‹LECEK KDV
8.569,70
360-ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
11.388,70
(ÖDENECEK KDV)
_____________________2005_______________________
679-OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR 100.880.690-DÖNEM KARI VE ZARARI
100.880
_______________________ /________________________
Sonuç Olarak;
Arsa sahibi(x) ltd.flti yat›r›m amaçl› yapm›fl oldu¤u kat karfl›l›¤› inflaat iflinde
100.880 .-ytl kazanç elde etmifl olmaktad›r.Bu kazanç aktifinde kay›tl› arsan›n bedeli ile bu arsa karfl›l›¤› olarak alm›fl oldu¤u binalar›n emsal de¤erleri
aras›ndaki farktan oluflmaktad›r.
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Arsa pay›n›n defter de¤eri ile karfl›l›¤›nda müteahhidden al›nan binalar›n
emsal de¤eri aras›ndaki fark arsa sahibinin duran varl›¤›ndaki art›fl kazanc› olmaktad›r.

42.md ‘si kapsam›nda de¤erlendirilmesi için;

3-YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT
VE ONARMA ‹fiLER‹N‹N VERG‹
KANUNLARI YÖNÜNDEN
‹RDELENMES‹
A-Gelir Ve Kurumlar Vergisi
Yönünden
‹nflaat ve onarma ifllerinde vergilendirme dönemi bak›m›ndan genel
esas, takvim y›l› itibariyle vergilendirmedir.genel esas bu flekilde olmakla
birlikte ‘’y›llara yayg›n ‘’di¤er bir deyiflle bitimi bir takvim y›l›n› aflacak nitelikteki baflkalar›n›n hesab›na ve taahhüte ba¤l› yap›lan inflaat ve onarma ifllerinde gelir vergisi kanunu’nun
42,43,44’üncü maddelerinde düzenlenen ve kurumlar vergisi kanunu’nun 13’üncü maddesi uyar›nca
kurumlar vergisi mükelleflerine de
uygulanan özel bir vergileme rejimi
öngörülmüfltür.Sö konusu maddelerde ,5024 ve 5035 Say›l› kanunlarla
belirgin de¤ifliklikler yap›lm›fl,yap›lan
bu de¤iflikliklerle özellikle ortak giderlerin da¤›t›m anahtar› de¤ifltirilmifl,iflin bitimi konusunda süre gelen
tart›flmalara son verilmifl,dekapaj iflleri de y›llara sari inflaat iflleri kapsam›nda de¤erlendirilmifltir.
• ‹nflaat ve onar›m ifllerinin gvk’nun

• ‹flin birden fazla takvim y›l›na yay›lmas›, gerekir (iflin bafllama ve bitifl tarihleri ayr› vergilendirme dönemlerine yay›lmas›).

• ‹flin inflaat ve onarma ifli olmas›,
• ‹flin baflkalar›n›n hesab›na ve taahüde ba¤l› olarak yap›lmas›

• Bu kapsamda inflaat ve onarma ifllerinde kar veya zarar iflin bitti¤i y›l
kati olarak tespit edilir ve tamam› o
y›l›n geliri say›larak o y›l›n beyannamesinde gösterilir.
(GVK 42)
• Yap›lan inflaat taahhüt ifli, sözleflme gere¤i geçici ve kesin kabul usulüne tabi ise, bu durumda, iflin bitim
tarihi:geçici kabulün yap›ld›¤›n› gösteren tutana¤›n›n idarece onayland›¤› tarih, )burada ad› geçen idare, kamuya yap›lan ifllerde kamu kurum kurulufllar› olup, özel inflaat ifllerinde
iflin sahibi olan kiflidir) di¤er hallerde
iflin fiilen tamamland›¤› veya fiilen b›rak›ld›¤› tarih bitim tarihi kabul edilir.
(GVK44)
• Bu tür iflleri yapan mükellefler önce gelir vergisi stopaj›na tabi tutulur
ald›klar› hakedifl bedelleri üzerinden
yap›lan gelir vergisi stopajlar›n› ilgili
ifl tamamlan›ncaya kadar295 (iflin bitimine bir y›ldan fazla süre varsa) ve
193 nolu peflin ödenen vergiler ve
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fonlar hesab›na kaydederler . iflin bitim tarihinde de gelir veya kurumlar
vergisi hesaplan›r
• Kesilen vergiler(%5 stopaj),iflin bitiminde verilecek beyannamede bildirilen kazanç üzerinden hesaplanacakgelir ve kurumlar vergisinden mahsupedilir
1-‹flin Bitiminden Sonra Ortaya
Ç›kan Gider Ve Has›latlar
•Bitim tarihinden sonra bu ifllerle ilgili olarak yap›lan giderler ve her ne
nam ile olursa olsun elde edilen has›lat, bu giderlerin yap›ld›¤› veya has›lat›n elde edildi¤i y›l›n kar veya zarar›n›n tespitinde dikkate al›n›r. (GVK44)
2-‹flin Devam Etti¤i Y›llarda
Ortaya Ç›kan Arizi Kazançlar
Bunlar özellikle,
• ‹nflaat ifli nedeniyle al›nan istihkaklar›n bankaya yat›r›lmas› sonucu tahakkuk eden faizler ile kur fark› gelirleri
• Al›nan tazminatlar
• ‹hale makam›,ortaklar,tafleronlar ,
sat›c›lar,finans kurumlar› ile olan borç
alacak iliflkisinden
• ‹fl makinalar›n›n sat›fl›ndan veya kiraya verilmesinden
•Hurda sat›fllar›ndan,
do¤maktad›r. Vergi idaresinin görüflü
iflin bitimi beklenmeden mükelleflerin belirtilen gelir unsurlar›n› faaliyet
d›fl› gelirler olarak cari y›l kar /zarar›Ocak-fiubat-Mart
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n›ntespitinde dikkate almalar› ve beyan etmeler› yönündedir.
3-Müteahhite Yap›lan Ödemelerde
Stopaj Konusunda Özellikli
Durumlar:
• Müteahhit hakedifl belgesini düzenler.
• Makedifl belgesi, idarenin sözleflmeye uygunluk kontrolü ile birlikte
geçici kabul tutana¤›na ba¤lan›r.
•Geçici kabul tutana¤› idarece onaylan›r
•Onay tarihi, inflaat taahhüt iflinin bitim tarihidir. müteahhit bu tarih itibariyle faturas›n› düzenler.
•Sözleflmeye göre ifl, bafllad›¤› y›lda
bitirilecekse, stopaj yap›lmaz.
•Sözleflmeye göre ifl, bafllad›¤› y›ldan
sonraki y›l veya y›llarda bitirilecekse,
bu durumda, ifle baflland›¤› tarihten
itibaren iflinbitimine kadar yap›lan
tüm ödemelerden(avanslar dahil)
stopaj yap›l›r.
•Sözleflmeye göre ifl, bafllad›¤› y›lda
bitirilmesi öngörülmüfl olmas›na ra¤men bitirilememifl ise, ifl y›llara yayg›n
hale gelmifl demektir. bu durumda
iflin y›llara yayg›n hale geldi¤i tarihten itibaren ( ki bu tarih iflin bafllad›¤› y›ldan sonra gelen y›l›n bafl›d›r) yap›lan tüm ödemeler stopaja tabidir.(geriye dönük stopaj söz konusu
de¤ildir)
• Sözleflmeye göre ifl, y›llara yayg›n
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olarak yap›lacak olmas›na ra¤men,
bafllad›¤› y›lda bitirilmifl ise, bu durum iflin bafllad›¤› tarihten bitim tarihine kadar stopaj yap›lmas›na engel
teflkil etmez.(burada belirleyici olan
sözleflmedir ve sözleflmeye göre iflin
bafl›nda bu ifl gvk 42.madde kapsam›nda bafllam›flt›r...)
B-GEÇ‹C‹ VERG‹ YÖNÜNDEN
Y›llara sari inflaat ve onarma ifli yapan
mükellefler bu kazançlar› dolay›s›yla
GVK’nun mük.120’inci md’sine göre
geçici vergi mükellefi de¤ildirler.
C-KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
YÖNÜNDEN
Sari inflaat ve onarma iflleri genel
oranda %18 KDV ‘ne tabidir.91 Seri
no’lu KDV Genel Tebli¤i’de belirtilen
kurum ve kurulufllara yap›lan hizmet
teslimlerinde 1/3 oran›nda sorumluluk uygulamas› getirilmifltir.
D-YILLARA SAR‹ ‹NfiAAT VE
ONARMA ‹fiLER‹NDE DÖNEM
SONU ‹fiLEMLER‹
Y›llara yayg›n inflaat ve onarma ifllerinde,dönem sonunda yap›lmas› gereken bafll›ca ifllemler flunlard›r.
• Biten ifllerin tespiti
• Müflterek genel gider ve amortismanlar›n devam eden ifllere da¤›t›lmas›
• Biten ifllerden arta kalan malzemelerin de¤erlendirilmesi gerekir inflaat

bitiminde arta kalan malzemeler sat›labilir veya di¤er flantiyelere tafl›nabilir.bu durumda art›k maliyet hesaplar›ndan ilgili malzemenin maliyet bedelinin ç›kar›lmas› gerekir.
• Hakedifllerde say›labilir cinsten malzeme miktarlar› ile bunlara iliflkin gider hesaplar›nda.gözüken malzeme
sarf›n›n karfl›laflt›r›lmas›
1-Müflterek Genel Giderlerin
Da¤›t›m›
Hangi iflle ilgili oldu¤u saptanamayan
giderler ortak genel gider olarak kabul edilip yap›lan ifllere da¤›t›l›rlar.da¤›t›ma tabi tutulacak giderlerin
’’müflterek,, mahiyette olmas› gerekir.inflaatla do¤rudan veya dolayl› ilgisi olmayan ve müflterek niteli¤i tafl›mayan giderlerin do¤rudan sonuç
hesaplar›na aktar›lmas› gerekir.
Y›l içinde birden fazla inflaat ve onarma iflinin birlikte yap›lmas› halinde,
her y›la ait müflterek genel giderler
bu ifllere ait harcamalar›n (enflasyon
düzeltmesi yap›lan dönemlerde düzeltilmifl tutarlar›n›n) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl tutarlar›n›n
birbirine olan nispeti dahilinde;
Y›l içinde tek veya birden fazla inflaat
ve onarma iflinin bu madde flümulüne girmeyen ifllerle birlikte yap›lmas›
halinde, her y›la ait müflterek genel
giderler, bu ifllere ait harcamalar ile
di¤er ifllere ait sat›fl ve has›lat tutarlaOcak-fiubat-Mart
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r›n›n (enflasyon düzeltmesi yap›lan dönemlerde bunlar›n düzeltilmifl tutarlar›n›n) birbirine olan nispeti dahilinde; da¤›t›ma tabi tutulur.
2-Amortismanlar›n Da¤›t›lmas›
Birden fazla inflaat ve onarma ifllerinde veya bu ifllerle sair ifllerde müfltereken
kullan›lan tesisat, makina ve ulaflt›rma vas›talar›n›n amortismanlar›, bunlar›n
her iflte kullan›ld›klar› gün say›s›na göre da¤›t›l›r.
E-TEK DÜZEN HESAP PLANINDA YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE
ONARIM ‹fiLER‹N‹N MUHASEBELEfiTR‹LMES‹
Y›llara yayg›n ifl yapan inflaat ve taahhüt iflletmelerinin muhasebe uygulamalar› di¤er iflletmelerden farkl›l›k göstermektedir.bu iflletmelerde gelirin ölçümü ancak geçici kabulün yap›lmas›na ba¤l›d›r. bu nedenle yap›lan harcamalar ifl bitinceye kadar aktifte 17.gurup da y›lllar yayg›n inflaat maliyetleri
hesaplar›nda bekletilmektedir. ayn› flekilde iflle ilgili olarak yap›lan tahsilatlar
sat›fl hesab›na kaydedilmeyip geçici kabul yap›l›ncaya kadar pasifte 35.gurup
da y›llara yayg›n inflaat ve onar›m hakedifl bedelleri hesaplar›nda bekletilmektedir. Geçici kabul yap›ld›¤›nda bu hesaplar sonuç hesaplar›na aktar›lmakta
ve kar zarar hesaplanmaktad›r.
ÖRNEK
Y›llara yayg›n inflaat taahüt iflleri yapan (X) A.fi. 2005 y›l›nda (Y) Ltd. fiti’nin
idare binas› inflaat› iflini ;
• 60.000,00.-YTL bedel karfl›l›¤› üstlenmifltir.
• sözleflmeye göre inflaat 2005 y›l›nda tamamlanm›fl olacakt›r.
• (x) A.fi.‘nin 31.12.2004 tarihli bilançosunda 2004 y›l›nda bafllay›p 2005 y›l›nda devam eden inflaat ifllerinin maliyetleri ve bu ifllere ait hakedifl tutarlar›
afla¤›daki gibidir
170 YILLARA YAYGIN ‹Nfi.VE
ONARIM MAL‹YET‹
170 01 KÖPRÜ ‹NfiAATI : 28.000.170 02 YOL ‹NfiAATI
: 9.000.TOPLAM
37.000.-

350 YILLARA YAYGIN ‹Nfi.VE
ONARIM HAKED‹fiLER‹
23.000.10.000.43.000.-

•Köprü inflaat›n geçici kabulü 20/11/2005 tarihinde yap›lm›flt›r.
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•Bina inflaat›n›n geçici kabulü 10/12/2005 tarihinde yap›lm›flt›r.
•2005 y›l› fiili inflaat maliyetleri ile al›nan hakedifl ve sat›fl tutarlar› ile müflterek giderler afla¤›daki gibidir.
740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YETLER‹ (YTL)

63.000.-

740 01 KÖPRÜ ‹NfiAATI

12.000

740 02 YOL ‹NfiAATI

11.000

740 03 B‹NA ‹NfiAATI

40.000

350 YIL.YAYGIN ‹Nfi.VE ON. HAKED‹fi. /SATIfiLAR
350 01 KÖPRÜ ‹NfiAATI

35.000

350 02 YOL ‹NfiAATI

15.000

600 03 B‹NA SATIfiI

60.000

110.000

2005 YILI MÜfiTEREK GENEL G‹DERLER

4.000.-

770 –GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

2.500

780-F‹NANSMAN G‹DERLER‹

1.500

•2005 y›l› müflterek genel giderlerin da¤›t›m›
YAPILAN HARCAMA/SATIfi-HASILAT (YTL)

ORAN

770/G‹DER

740 01 KÖPRÜ ‹NfiAATI

12.000

%15

375

780/
G‹DER PAYI
225

740 02 YOL ‹NfiAATI

11.000

%13

325

195

600 03 B‹NA ‹NfiAATI(HASILAT)

60.000

%72

1.800

1.080

TOPLAM

83.000

%100

2500

1500

• 2005 y›l› amortisman gideri 1000 YTL’dir. Amortismanlar ifl makinalar›n›n
o iflte kullan›ld›klar› gün say›s›na göre proje baz›nda inflaat maliyetlerine afla¤›daki gibi da¤›t›lm›flt›r.
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‹NfiAAT ‹fiLER‹

GÜN

ORAN

90

%25

250

YOL ‹NfiAATI

160

%45

450

B‹NA ‹NfiAATI

110

%30

300

TOPLAM

360

%100

1000

KÖPRÜ ‹NfiAATI

AMORT‹SMAN G‹DER PAYI

buna göre y›l içinde biten inflaatlar ile devam eden inflaatlar›n maliyetleri afla¤›daki gibidir.
‹NfiAAT 2004
740
770/
DEV‹R
F‹‹L‹
G‹DER
MAL‹YET MAL‹YET PAYI

780/
G‹DER
PAYI

AMORT. GEL‹R
PAYI
TABL.
YANSIYAN
(622)

KÖPRÜ 28.000

12.000

375

225

250

YOL

11.000

325

195

450

40.000

1.800

1.080

300

43.180

63.000

2500

1500

1000

84.030.-

9.000

B‹NA
TOPL.

37.000.

AKT‹FLEfiT‹R‹LEN
(170)

40.850
20.970.-

20.970.-

(YTL)

Buna göre y›l içinde biten inflaatlar ile devam eden inflaatlar›n hakedifl bedelleri ve sat›fl tutarlar› afla¤›daki gibidir.
‹NfiAAT 2004 DEV‹R 2005 YILI
‹fiLER‹ HAKED‹fi
HAKED‹fi/SATIfi

2005 YILI GEL‹R
TABLOSUNA
YANSIYAN
HASILAT (600)

KÖPRÜ 23.000

35.000

58.000

YOL

15.000

10.000

B‹NA
TOPL.

33.000

2006 YILINA
DEVREDEN
(350)

25.000

60.000

60.000

110.000

118.000.-

25.000

• Yol inflaat› 2005 y›l›nda devam etmektedir. Köprü inflaat› 2005 y›l› içinde
bitmifltir.2005 y›l› içinde köprü ve yol inflaat› için müteahhidin hak edifl belgelerinden vergi tevkifat› sözkonusudur.
• Bina inflaat› ifli ;ifle baflland›¤› y›lda bitimifltir.Müteahhidin hak edifl bedelleri üzerinden vergi tevkifat› söz konusu olmayacakt›r.
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• Yap›lan ‹nflaat taahhüt ifli %18 oran›nda KDV’ne tabidir.KDV’ne tabi olan
bu ifl nedeniyle yüklenilen KDV ‘leri de indirim konusu yap›lacakt›r.
• Muhasebe kay›tlar›nda kdv ve stopaj kesintileri dikkate al›nmam›flt›r
• Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli¤lerine göre,YS‹O iflleri bir imalat ifli olarak de¤il bir hizmet ifli olarak ele al›nm›flt›r.
1-Maliyet Kay›tlar› (X) A.fi
Takvim y›l› içerisindeki kay›tlar
1-_______________________ /________________________
740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

63.000.-

01-KÖPRÜ ‹NfiAATI

12.000

02-YOL ‹NfiAATI

11.000

03-B‹NA ‹NfiAATI

40.000

770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

2.500.-

780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

1.500.KASA /BANK./SATICILAR

67.000.-

‹nflaat maliyetlerine ait giderlerin ilgili hesaplara kaydedilmesi
2-_______________________ /________________________
740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

1.000.-

01-KÖPRÜ ‹NfiAATI

250.-

02-YOL ‹NfiAATI

450.-

03-B‹NA ‹NfiAATI

300.-

257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR

1000.-

Amortisman giderlerin ilgili hesaplara kaydedilmesi
________________________ /________________________
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Takvim y›l› sonunda yap›lan kay›tlar
3-_______________________ /________________________
170 Y.Y.‹Nfi.VE ON. MAL‹YET.(KOPRÜ)
12.850.170 740
12.250.170 770
375.170 780
225.171 Y.Y.‹Nfi.VE ON. MAL‹YET.(YOL)
11.970.171 740
11.450.171 770
325.171 780
195.622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET.B‹NA
43.180.622 740 40.300.622 770
1.800.622 780
1.080.741 H‹Z. ÜR. MAL‹YET‹ YANSITMA
64.000.771. YÖNET‹M G‹DER.YANSITMA
2.500.781 F‹NANSMAN G‹DER. YANSITMA
1.500.‹nflat maliyetlerinin oluflturulmas› ve müflterek giderlerden inflaatlara da¤›t›m
yap›lmas›
4-_______________________/ ________________________
622-SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ (KÖPRÜ)
40.850.170 Y.Y. ‹Nfi.VE ON. MAL‹YET.(KÖPRÜ) 40.850.KÖPRÜ ‹NfiAATI (2004 y›l› devir maliyet + 2005 y›l› maliyet)
5-_______________________/ ________________________
741- H‹Z.ÜRET‹M.MAL‹YET.YANS.HS
64.000.771- GENEL YÖN.G‹DER.YAN.HS
2.500.781- F‹NANSMAN G.YAN.HES
1500.740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ 64.000.770 GENEL YÖN.G‹DERLER‹ 2.500.780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ 1.500.Yans›tma Hesaplar›n› Kapan›fl›
________________________ /________________________
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Gelir Kay›tlar›
Takvim Y›l› ‹çerisindeki Kay›tlar
6-_______________________ /________________________
193 PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE FONLAR XXXXX
295 PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE FONLAR XXXXXX
2004 y›l› köprü ve inflaat› avans ve hakedifllerinden kesilen stopaj
7-_______________________ /________________________
102/120 ..........
50.000.295 P. ÖDENEN VERG‹ VE F.(yol)
XXXX
193 PEfi‹N Ö. V. VE FONLAR(köprü)
XXXX
350 YILLARA YAY.‹Nfi.ON.HAKED‹fi BED. 50.000.KÖPRÜ ‹Nfi. 35.000.YOL ‹Nfi
15.000.Yol, köprü hakedifl bedeli
8-_______________________ /________________________
120 ALICILAR (Y)LTD.fiT‹
60.000.600 SATIfiLAR
60.000.……..bina hakedifli
9-_______________________ /________________________
Takvim Y›l› Sonunda Yap›lan Kay›tlar
10-______________________ /________________________
350 YILLARA YAY.‹Nfi.ON.HAKED‹fi BED.
58.000.KÖPRÜ ‹Nfi
600 SATIfiLAR
58.000._________________________ /________________________
Biten ifllerin hakedifl bedel.gelir tab.hes aktar›m›
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11-__________________________/________________________
600-YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
118.000.622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YETI
84.037.690-DÖNEM KARI VEYA ZARARI
33.963.2005 y›l› kar›...
__________________________/________________________
4-SONUÇ
• Yap›m amac› ister satmak isterse kullanmak amaçl› olsun genel olarak,kendi nam ve hesab›na yap›lan inflaatlar özel inflaat olarak nitelendirilir. Vergi ve
muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan genel hükümlere tabidir.
• Özel inflaatlarda faaliyet, tek düzen hesap plan›/muhasabe uygulamas› ac›s›ndan ‘’mamül üretim faaliyetidir.bu uygulamada inflaat›n y›llara yayg›n olup
olmamas›n›n bir önemi yoktur. Üretim faaliyetleri sonucu her y›l için ayr› ayr›
tespit edilir.
• Genel kural bir takvim y›l› (hesap dönemi)içinde elde edilen kazanç ve iratlar verginin konusunu olufltururken;G VK’nun 42, 43 ,44 .maddelerinde düzenlenen ticari kazanç niteli¤i bulunan y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerinde kazanç iflin bitiminde tespit edilir ve o y›l›n kazanc› olarak vergilendirilir.
• Y›llara sari inflaat ve onarma iflleri,GVK’nunda ayr› bir vergileme rejimine tabi tutuldu¤undan,Tek Düzen hesap Plan›’nda da y›llara sari inflaat ve onar›m
iflleri için özel düzenlemeler yap›lm›flt›r.
• Y›llara sari inflaat ve onar›m ifllerinde uygulanan özel düzenlemeler ,kat
karfl›l›g› yap›lan inflaat ifllerinde yasal düzenlemelerin yetersizli¤i nedeniyle,inflaat ifllemlerinde vergileme ve muhasebe uygulamalar› yönünden pek çok sorunu da beraberinde getirmifltir.Her inflaat faaliyet›ni yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z düzenlemeler do¤rultusunda kendine özgü koflullar› içinde de¤erlendirmeliyiz.
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KAYNAKLAR

AL‹ PADIR Vergi Dünyas› say› 230 Ekim 2000

RECEP SEL‹MO⁄LU ‹nflat ifllerinde ve yap› kooperatiflerinde vergilendirme-muhasebe uygulamalar› ‹SMMMO yay›nlar› 41

MET‹N KAYRAK Dünyas› say› 244 Aral›k 2001

BÜLENT ÜSTÜNEL ;Mali Tablolar Uygulama K›lavuzu mart 1995 Denet yay›nc›l›k

BERRAK AYAZO⁄LU Vergi Dünyas› say›
280 Aral›k 2004Verg

YILMAZ ÖZBALCI Gelir vergisi kanunu
Yorum Ve Aç›klamalar› Olufl yay›nc›lk 2004

ERS‹N NAZALI Vergi Dünyas› say› 292
Aral›k 2005

NALAN AKDO⁄AN
Ocak 2005

Yaklafl›m yay›nlar›

RAMAZAN YAKIfiIKLI Vergi Dünyas› say›
232 Aral›k 2000

SÜKRÜ KIZILOT, Yaklafl›m yay›nlar› Kas›m 1999

YUSUF AKAY Vergici ve muhasebeciyle
Diyalog say› 147 temmuz 2000

BÜLENT ÇA⁄LAYAN Vergi Dünyas› say›
290 ekim 2005

BÜLENT ÜSTÜNEL ;Mali Tablolar Uygulama K›lavuzu mart 1995 Denet yay›nc›l›k

AHMET ÖZBAKIR Vergi Dünyas› say› 256
Aral›k 2002
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