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İNDİRİLECEK GİDERLER /
KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (KVK MD.11)
Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
giderler.
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler.
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi
cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
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İNDİRİLECEK GİDERLER /
KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak
kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu
menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.
f) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.
g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve
manevî zarar tazminat giderleri. (İş kazalarında kusurla orantılı kısım)

h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve
manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
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İNDİRİLECEK GİDERLER /
KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR
 5510 Sayılı Kanunu’nun 88’nci maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri gelir vergisi

ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider yazılamamaktadır.
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Gider Kaydedilmeme Hali” Başlığını taşıyan 14’üncü

maddesi gereğince; Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan
(Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan
işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme
zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin son fıkrasında yer alan “İştirak hisseleri alımıyla
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ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının,
istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.” hükmüne göre anılan maddenin
birinci fıkrasının (e) bendinden yararlanarak kurumların gayrimenkulün satışı sırasında
ödeneni tapu harçları ve diğer giderlerin 05.12.2017 tarihi öncesi için %75’ini, 05.12.2017
tarihi ve sonrası için %50’sini gider yazamayacaklar, bu tutarları kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate alacaklardır.
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İNDİRİLECEK GİDERLER /
KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

 Kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar gider yazılamayacaktır. Kıdem tazminatı için
karşılık ayrılması durumunda da bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece
dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir.
 “Özel İletişim Vergisi” gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve
hiçbir vergiden mahsup edilmez.
 Çalınan mallar ile ilgili olarak, söz konusu malların kıymeti düşen emtia olarak
değerlendirilmesi ve vergi matrahı ile ilişki kurulması mümkün değildir. Çalınan mallar
işletme için sermayede vukua gelen bir eksilmedir ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 88.
maddesi uyarınca gider olarak dikkate alınamayacaktır.
 Sabit kıymet alımına bağlı olarak doğan kredi faizi ve kur farklarının sabit kıymetin
alındığı dönemin sonuna kadar olan döneme isabet eden kısmın maliyete eklenmesi
zorunludur. Sonraki dönemlere isabet eden kur farkı ve faiz giderlerinin ise gider
yazılması veya maliyete eklenmesi ihtiyaridir.
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 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT, YURT DIŞINDA
İNŞAAT, ONARMA, MONTAJ VE TAŞIMACILIK İŞLERİNE YÖNELİK
GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ

 İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık
faaliyetlerinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,
yasada belirtilen giderlere ilaveten 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.
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Geçmiş Yıllara İlişkin Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp
Yapılamayacağı
2011 yılına ait olan ancak, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen gider faturalarında yer
alan tutarların tahakkuk ettikleri 2011 yılının gideri olarak değerlendirilmesi ve fatura
tarihinin içinde bulunduğu 2011 yılının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması
gerekmektedir.
Dolayısıyla bu fatura tutarları, kurumlar vergisi beyannamesinde "Zarar olsa dahi indirilecek
istisnalar ve indirimler" bölümündeki "Diğer indirim ve istisnalar" satırında açıklama da
girilerek gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.
Ayrıca, söz konusu faturalar 2012 yılında kayıtlara alınarak bu dönemde kanunen kabul
edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.08.2013 tarih ve 85373914-125[49.01.07]-78 sayılı özelgesi
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Mahkeme Kararına Göre Ödenen Geçmiş Yıllara İlişkin
Giderler
Mahkeme kararı çerçevesinde ödenen geçmiş yıllara ilişkin
giderlerin, tahakkuk ve dönemsellik ilkesi çerçevesinde, mahkeme
kararının kesinleştiği tarih itibariyle gider kaydedilebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın19.02.2014 tarih ve 297 sayılı özelgesi
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ÖRTÜLÜ SERMAYEDE KKEG

TANIM:
Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak
temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte
kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
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ÖRTÜLÜ SERMAYEDE KKEG

ÖRTÜLÜ SERMAYE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK BORÇLARIN UNSURLARI
Yapılan bir borçlanmanın örtülü sermaye kapsamında değerlendirilebilmesi için
aşağıdaki şartların tamamının gerçekleşmesi gerekir.

Borç “ortaklarından” veya “ortaklarla ilişkili
kişilerden” doğrudan veya dolaylı olarak temin
edilmelidir.
Temin edilen borç işletmede kullanılmalıdır.
İşletmede kullanılan borçların hesap dönemi içerisinde
herhangi bir tarihteki tutarı, kurumun dönem başı öz
sermayesinin üç katını aşmalıdır.
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ÖRTÜLÜ SERMAYEDE KKEG

Vadeli mal ve hizmet
alımlarından kaynaklanan
borçlanmaların örtülü
sermaye karşısındaki
durumu
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ÖRTÜLÜ SERMAYEDE KKEG

Alınan avansların örtülü
sermaye karşısındaki
durumu
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ
KAZANÇ DAĞITIMI -KKEG

“TRANSFER FİYATLANDIRMASI” KAVRAMI
Kurumların, ilişkili kişileri ile gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alım-satım
işlemlerinde, fiyat farklılaştırması yoluyla kârın istenilen yere transferi.
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından bahsedilebilmesi için aşağıdaki
unsurların varlığı gerekmektedir.

Bir kurum tarafından bir mal veya hizmet alım ya
da satımının yapılmış olması,
Söz konusu kurumun bu mal veya hizmet alım ya da
satımını ilişkili kişilerle yapmış olması,
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Bu mal veya hizmet alım ya da satımında emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak fiyat veya bedel
tespiti yapılmış olması.
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ
KAZANÇ DAĞITIMI -KKEG

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINA KONU OLABİLECEK
İŞLEMLER
İlişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya
fiyatlar üzerinden yapılan şu işlemler TFYÖKD kapsamında değerlendirilecektir.
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Alım-Satım işlemleri,
İmalat ve inşaat işlemleri,
Kiralama ve kiraya verme işlemleri,
Ödünç para alınması ve verilmesi işlemleri,
İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler.
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ
KAZANÇ DAĞITIMI -KKEG
İLİŞKİLİ KİŞİ

Kurumların kendi ortakları,
Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumlar,
Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya
dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumlar,
Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında
bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar,
Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy
hısımları ve kayın hısımları.
6728 sayılı kanunun 59 uncu maddesiyle eklenen cümleler; Yürürlük 09.08.2016)
İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç
dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının
olması şartı aranır.
Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı
hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır.
İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ
KAZANÇ DAĞITIMI -KKEG
TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI
5766 sayılı Kanun ile KVK’nın 13. maddesine (7) numaralı fıkra olarak eklenen hükme göre;
tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin
aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın
örtülü olarak dağıtıldığının kabulü hazine zararının doğması şartına bağlıdır.
Hazine zararı vergi gelirleri yönünden
değerlendirilmiş olup; resim, harç ve benzeri
Hazine kamu
zararından
kasıt, emsallere
uygunluk
olarak tespit edilen fiyat ve
gelirlerindeki
kayıp
hazineilkesine
zararıaykırı
olarak
bedellerdeğerlendirilmeyecektir.
nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi

toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.
Hazine zararı sadece kurumlar vergisi
yönünden değil, her türlü vergi toplamı
yönünden değerlendirilecektir.
Hazine zararı kavramı, sadece eksik
tahakkuku değil, aynı zamanda geç
tahakkuku da ifade etmektedir.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA
DÜZELTME İŞLEMLERİ

Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, 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 sayılmaktadır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir
ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, 13 üncü maddede
belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan
tutar sayılacaktır.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

KARŞI TARAFIN TAM MÜKELLEF KURUM OLMASI HALİNDE YAPILACAK DÜZELTME
İŞLEMLERİ
Borç veren / örtülü kazanç dağıtan tam mükellef kurum tarafından
düzeltme yapılırken,

Faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden kısımlar / örtülü olarak kendisine

dağıtılan kazançlar kâr payı geliri olarak dikkate alınacak ve şartların varlığı halinde
iştirak kazançları istisnası olarak vergiden istisna edilecektir.

Örtülü sermayede, borcu veren tarafından, kur farkı gelirlerinden örtülü

sermayeye isabet eden herhangi bir tutar var ise bu gelirler de vergiye tabi
kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Bu düzeltmenin yapılabilmesi için, örtülü sermaye kullanan veya örtülü kazanç
dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması
gerekmektedir.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ
KARŞI TARAFIN DAR MÜKELLEF KURUM, GERÇEK KİŞİ, VERGİYE TABİ
OLMAYAN VEYA VERGİDEN MUAF HERHANGİ BİR KİŞİ OLMASI
HALİNDE YAPILACAK DÜZELTME İŞLEMLERİ

Tam mükellef kurumlar tarafından aşağıda sayılan kişi ve kurumlara yapılan kâr payı
ödemeleri %15 oranında vergi kesintisine tabidir.

Tam mükellef gerçek kişiler (GVK md. 94/6-b-i)
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar (GVK md. 94/6-b-i)
Gelir vergisinden muaf olanlar (GVK md. 94/6-b-i)
Dar mükellef gerçek kişiler (GVK md. 94/6-b-ii)
Gelir vergisinden muaf olan dar mükellefler (GVK md. 94/6-b-ii)
Kurumlar vergisinden muaf kurumlar (KVK md. 15/2)
Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç
olmak üzere dar mükellef kurumlar (KVK md. 30/3)
Kurumlar vergisinden muaf olan dar mükellefler (KVK md. 30/3)
Bu şekilde dağıtılmış kâr payı, net kâr payı tutarı olarak kabul edilecek ve brüte
tamamlanması sonucu bulunacak tutar üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI
HÜKÜMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Örtülü sermayede, öz sermayenin üç katını aşan borç, ödünç para olarak

kabul edilmeyerek örtülü (gizli) sermaye sayılmıştır. Bu durumda, ortak
veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçlarda örtülü sermaye
hükümleri öncelikli hüküm olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye
kapsamında olmayan borçlanmalar (gerçek borçlanmalar) içinse örtülü
kazanç hükümleri uygulanabilecektir.

örtülü sermaye kapsamında olduğu tespit edilen borçlara ilişkin örtülü
sermaye faizlerinin tamamının reddedilmesi, örtülü sermaye niteliğinde
olmayan borçlar içinse emsale göre hesaplanan faiz farkının dikkate
alınması suretiyle hesaplanan örtülü kazancın kurum matrahından
indiriminin kabul edilmemesi gerekmektedir.
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ÖRNEK:
Dönem Başı Özsermaye
Ortaktan alınan borç

= 100 br.
= 400 br.

400 br -

Örtülü Sermaye = 100 br.
300 br -

200 br -

TFYÖKD kapsamında değerlendirilecek
kısım = 300 br.

100 br -
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI
HÜKÜMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

EMSALİNE UYGUN ORANDA FAİZ ÖDENMESİ

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için emsaline uygun oranda faiz ödenmesi halinde örtülü
sermaye ve transfer fiyatlandırması yönünden yapılması gereken bir düzeltme bulunmamaktadır
EMSALİNDEN YÜKSEK FAİZ ÖDENMESİ
Buna göre, örtülü sermaye yönünden; yapılan borçlanmanın örtülü sermaye sayılan kısmına isabet eden
faiz giderinin tamamının reddedilmesi gerekir. Transfer fiyatlandırması yönündense, söz konusu borcun
örtülü sermaye sayılmayan, kısmına isabet eden emsal fiyat farkının örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul
edilmesi gerekir.
EMSALİNDEN DÜŞÜK FAİZ ÖDENMESİ
Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için emsalinden düşük oranda faiz ödenmesi halinde, söz
konusu borcun örtülü sermaye sayılan kısmına isabet eden faiz giderinin KKEG olarak dikkate alınması
gerekmektedir. Öte yandan, yapılan faiz ödemesi emsalinden düşük olduğu için, borcu veren ve verdiği
borç için emsalinden düşük oranda faiz tahsil eden kişi veya kurum açısından transfer fiyatlandırması
hükümlerinin uygulanması mümkün olabilecektir. Ancak bunun için, borcu verenin, bir kurumlar vergisi
mükellefi veya GVK’nın 41. maddesi kapsamında teşebbüs sahibi olması gerekir.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI
HÜKÜMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

HİÇ FAİZ ÖDENMEMESİ DURUMU
Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için faiz ödenmemesi halinde örtülü
sermaye kapsamında reddedilecek bir faiz gideri de söz konusu olmayacaktır. Bununla

beraber, döviz cinsinden borçlanılması ve buna ilişkin olarak bir kur farkı gideri doğmuş
olması halinde ise, kur farkı giderinin örtülü sermayeye isabet eden kısmının gider olarak
dikkate alınamayacağı tabiidir.
Öte yandan, tıpkı emsalinden düşük faiz ödenmesi durumunda olduğu gibi, işlemin diğer
tarafı, yani borcu veren kişi veya kurum açısından transfer fiyatlandırması hükümlerinin

uygulanması mümkün olabilecektir. Ancak bunun için, borcu verenin, bir kurumlar vergisi
27
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İSTİSNALAR
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İSTİSNALAR
Kurumlar Vergisi Kanunu 5. Maddesinde Belirlenen İstisnalar







İştirak Kazançları İstisnası (5/1-a)
Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (5/1-b)
A.Ş.’lerin Yurtdışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna (5/1-c)
Emisyon Primi İstisnası (5/1-ç)
Yatırım Fon ve Ortaklıkların Kazançlarına İlişkin İstisna (5/1-d)
Taşınmazlar, İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan
Hakkı Satışlarından Doğan Kazançlara İlişkin İstisna (5/1-e)
 Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine veya TMSF’ye
Borçlu Olan Kurumlara İlişkin İstisna (5/1-f)
 Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası (5/1-g)
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İSTİSNALAR
Kurumlar Vergisi Kanunu 5. Maddesinde Belirlenen İstisnalar
 Yurtdışı İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan
Kazançlara İlişkin İstisna (5/1-h)
 Özel Okul, Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Rehabilitasyon Merkezi
İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (5/1-ı)
 Kooperatiflerde Risturn İstisnası (5/1-i)
 Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazanç İstisnası (5/1-j)
 Kira Sertifikası Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan
Kazanç İstisnası (5/1-k)
 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (5/1-B)
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İSTİSNALAR
DİĞER KANUNLARDA BELİRLENEN İSTİSNALAR
 Yatırım İndirimi İstisnası (GVK-19 ile Geçici 61. Mad.)
 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden
Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna ( 4490 S.K.)
 Teknokentlerde Yapılan Faaliyetlere İlişkin Kazanç İstisnası (4691 S.K.)
 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (3218 S.K.)
 Lisanslı Depoculuk Kanunu’na Tabi Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasına
İlişkin İstisna (GVK Geçici Md:76)
 Türk Akreditasyon Kurumuna Tanınan İstisna (4457 S.K.)
 Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında İstisna (6446 S.K.)
 Araştırma Altyapılarının Kurumlar Vergisi İstisna (6550 S.K.)
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İSTİSNALAR
İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (5/1-a)
 İştirak kazançları, Vergilendirme de mükerrerliğin önlenmesi amacıyla
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
 Kazancın elde edildiğinde ilk kurumda vergilendirilmesi amaçtır.
Kurumların
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde
ettikleri kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren
kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr
payları.
kurumlar vergisinden istisnadır.
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde
32edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.
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İSTİSNALAR
Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası: (KVK-5/1-e)
5520 sayılı KVK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde, iki tam
yıl süre ile aktıfte yer alan

- Taşınmazların elden çıkarılmasında, satıştan doğan kazancın
5.12.2017 tarihinden önce % 75’i, 5.12.2017 tarihinden itibaren
ise % 50’sinin (7061 sayılı Kanun ile değişen)
- iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların ise % 75’inin
kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
33
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İSTİSNALAR
Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası: (KVK-5/1-e)
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İSTİSNALAR
İstisnanın şartları;



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 gerekmektedir.



Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması gerekir



Kazancın fon hesabında tutulması gerekir.



En fazla iki yıl içinde satış bedelinin tahsil edilmesi gerekir.

Devir veya Bölünme Suretiyle Devralınan Kurumlarda 2 Yıllık Süre
 Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa
senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan
veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınacaktır.
 Sat Kirala Geri Al İşlemlerinde 2 Yıllık Süre
 Sat kirala geri al işlemleri ile kira sertifikası amacıyla satışı yapılan taşınmazların kiracı ya da kaynak
kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, iki yıllık sürenin hesabında, bu taşınmazların finansal
kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık kiralama şirketinin
37 aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınacaktır.
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İSTİSNALAR
İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için alınan
faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde dikkate
alınmayacaktır.
İnşaatı henüz tamamlanmamış bina satışında arsaya tekabül eden kazanç
istisna kapsamındadır. Ancak inşaatı tamamlanan binalarda, arsası iki yıldan eski
iktisap edilmiş bile olsa, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya
başlandığı tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe kazanç istisnasından yararlanılamaz.
Taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler
istisna kapsamına girmemektedir. Kat karşılığı arsa devri işleminin, bir malın
başka bir mal ile değiştirilmesini ifade eden trampa niteliğinde olmasından
dolayı, bu gibi işlemlerden elde edilen kazançlara söz konusu istisnanın
uygulanması mümkün değildir.
Cins tashihi herhangi bir nedenle geciken binalarda iki yıllık süre binanın fiilen
kullanım tarihinden itibaren başlamaktadır. (yapı ruhsatı, vd. tespiti gibi)
38
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İSTİSNALAR
İSTİSNALARA İLİŞKİN GİDER VE ZARARLARIN DURUMU

39

Taşınmaz ve
İştirak Hissesi
Satışlarından
Kaynaklanan
Zararın
Durumu

Gerek, taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından
kaynaklanan zararların “istisna faaliyetlerden
doğan zararlar” tanımına girmemesi; gerekse,
istisna uygulamasının mükelleflerin ihtiyarında
olan bir takım şartlara bağlanmış olması hususları
göz önünde bulundurulduğunda, taşınmaz ve
iştirak hissesi satış işlemlerinden kaynaklanan
zararların kurum kazancının tespitinde dikkate
alınabileceği görüşündeyiz. (Vergi idaresinin
görüşü aksi yönde)
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TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen 04.05.2010 tarih
B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-4-333
sayılı özelge :
Şirketin ana faaliyet konuları arasında
taşınmaz ticareti ve kiralanması
faaliyetinin bulunması halinde,
(faaliyetin yürütülmesine tahsis edilen
taşınmazın satışı hariç) taşınmaz
satışından elde edilen kazancın
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında kurumlar vergisinden
istisna edilmesi mümkün
bulunmamaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen 09.12.2011 tarih
B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-716 sayılı
özelge :
Şirkete ait fabrika binasının satışından
elde edilecek kazancın 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e
maddesi çerçevesinde istisnaya konu
edilmesi ve istisna dışında kalan %
25'lik kısmının ise yeni bir fabrika
binasının iktisap edilmesi amacıyla
yenileme fonuna aktarılması mümkün
bulunmaktadır.
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HASILAT PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DEVREDİLEN
TAŞINMAZLARDA %75 KAZANÇ İSTİSNASI UYGULAMASININ MÜMKÜN
OLUP OLMADIĞI

Özelge Talep Formunda;
şirket aktifinde iki tam yıldan
uzun süredir kayıtlı bulunan ve
üzerinde şirketin üretim tesisleri
bulunan arsayı "hasılat
paylaşımı" modeliyle, bir inşaat
şirketine satılması, bu modelde
şirket adına inşaat ruhsatı
alınacağı ve bağımsız bölümlerin
kat irtifakının kurulacağı, kat
irtifaklarının nihai alıcıya her bir
satışta ayrı ayrı olmak üzere
tapu devirlerinin şirket tarafından
yapılacağı, tapu devirleri
sonrasında inşaat şirketine
hasılat paylaşımına göre arsa
faturası kesileceği belirtilmiştir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından verilen 18.04.2012
tarih ve Büyük Mükellefler sayılı
özelgesi:
…. her ne kadar firmaca yapılan arsa
tesliminde inşaa edilen bağımsız bölümler
yerine bunların satışından elde edilen
hasılattan pay alınmış olsa da, aslında
yapılan işin arsa karşılığı inşaat olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Buna göre, arsa satışında uygulayacağınız
hasılat paylaşımı modeliyle, taşınmaz
ticareti yapmış olacağınızdan, bu satış
nedeniyle oluşacak kazanca, KVK’nın 5
inci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde yer alan istisnanın uygulanması
mümkün değildir.
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İSTİSNALAR
BANKALARA, FİNANSAL KİRALAMA YA DA FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE VEYA TMSF’YE
BORÇLU OLAN KURUMLARA TANINAN İSTİSNA (KVK 5/1-f)

Bankalara, (01.01.2018 tarihinden itibaren finansal kiralama ya da finansman
şirketlerine) borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu olan
kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları
Taşınmazlar
Kurucu senetleri
Rüçhan haklarının
iştirak hisseleri İntifa senetleri
borca karşılık bankalara, (01.01.2018 tarihinden itibaren finansal kiralama ya da
finansman şirketlerine) veya TMSF’ye devrinden sağlanan hasılatın borcun
tasfiyesinde kullanılan kısma isabet eden kazancın TAMAMI kurumlar vergisinden
istisna edilmiştir.
Örneğin, (X) bankasına 100.000 TL borç için ipotek gösterilen 100.000 TL maliyet
bedelli taşınmazın bankaya 300.000 TL’ye devrinde, hesaplanan kazancın (200.000
x (1/3) =) 66.666 TL’si için istisna uygulanacak olup, taşınmazın aktifte 2 yıl kalma
şartı aranmayacaktır.
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İSTİSNALAR
EĞİTİM VE REHABİLİTASYON TESİSLERİ İSTİSNASI (KVK 5/1-ı)
 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında yer alan okul öncesi
eğitim, ilköğretim okulu, ortaöğretim özel okulları ile özel kreş ve gündüz
bakımevlerinin işletilmesinden sağlanan kazançlar,
 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan
derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen
kazançlar
5 hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
 İstisna uygulaması tesis bazında yapılır.
 İstisna eğitim hizmetlerinden sağlanan kazanca uygulanacak. Konaklama ve
yemek hizmeti de verilmesi halinde, söz konusu hizmetlerin okulda verilmesi
ve bedelin okul ücretine dahil olduğu durumda elde edilen kazanç ayrım
yapılmaksızın istisna edilecek.
 İstisna için Maliye Bakanlığına başvuru şart değildir.
 Tesislerinin devri halinde devralan kurum, kalan süre için yararlanır.
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İSTİSNALAR
Sat Kirala Geri Al (KVK 5/1-j)
 Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri
kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar
tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım
bankalarına satışından doğan kazançlar ile
 Bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda
devrinden doğan kazançlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiştir.
İstisna uygulamasına her türlü taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilecektir.
İstisnadan yararlanmak için;
 Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme
sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması,
 Satış kazancının özel fon hesabında tutulması,
 Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi gerekir. Fon
amortisman itfasında kullanılması gerekecektir.
 KDV İstisnası
 Damga vergisi İstisnası
44  Harç istisnası
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İSTİSNALAR
Söz konusu varlıkların,
i.
Kiracı tarafından veya
ii. Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere
(6361 sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilememesi hâlleri hariç),
üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden
önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan
kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı
dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle satkirala-geri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı
adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
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İSTİSNALAR
Varlık Kiralama Şirketlerine Satış ( KVK 5/1-k)
Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme
sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince
bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir.
Kaynak kuruluş; kira sertifikası ihraçlarında varlık ve hakları sözleşme sonunda geri alınması
şartıyla varlık kiralama şirketine devreden kurumları,
Varlık kiralama şirketi (VKŞ); 6362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi çerçevesinde münhasıran
kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası
kurumunu
Kira sertifikası ihracına dayanak her türlü varlık ve haklar kapsama girmektedir
Tam Veya Dar Mükellef Kurum ayrımı yok
Kazancın % 100’ü istisna
Kazanç özel bir fona alınır ve amortismanın itfasında kullanılır.
Amaç gerçekleşmediğinde zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı
cezasıyla birlikte alınır.
46
sgokmen@mentalymm.com.tr

İSTİSNALAR
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA (KVK 5/B)
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme
ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

 Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
 Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
 Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen


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

%50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 01.01.2015 tarihinden
itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.
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İstisnadan yararlanma şartları :
1)

Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin
Türkiye'de gerçekleştirilmesi
2) İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model
belgesi alınması
3) İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması
4) Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmamış olması
Koruma Süresi:
İncelemeli sistemle verilen patentlerde koruma süresi, TPE'ye başvuru tarihinden itibaren
en fazla 20 yıl, araştırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise koruma
süresi TPE'ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır
Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 01.01.2015 tarihinden
itibaren elde ettikleri kazanç ve iratları için ilgili patent veya faydalı model belgesine
sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.
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Kesinti uygulaması :
 İstisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş dolayısıyla

elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil
etmeyecektir.


Ancak, Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest
meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi
kesintisi %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi

gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile
uygulanacaktır.
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
(KVK. 9)
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU (KVK. 9)

1. Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde yer alan hükme göre 5 yıldan fazla
nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar
kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilir. Zarar mahsubu işlemi 5 yıllık süreyi
geçmemek şartıyla en eski yıldan başlanarak yapılmalı böylelikle 5 yıllık zamanaşımı
nedeniyle zarar mahsup hakkının ortadan kalkması önlenmelidir.
2. Mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre
ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır.
3. Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi
kapsar.
4. Kurumlar vergisi beyannamelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu kazanç
istisnalarından sonra yatırım indiriminden önce uygulanacaktır.
5. Kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının mahsup edileceği mali kâr
olmasına rağmen zarar mahsubu yapılmazsa, o miktarla sınırlı olmak üzere zarar mahsup
hakkı kaybedilir.
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU (KVK. 9)

Kasa düzeltmesinden oluşan ticari zararın önceki yıllara ait karlara mahsubunun
olanaklı olup olmadığı
6111 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında kasa mevcudunun
düzeltilerek "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutarlar
gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından kurum kazancından
indirilmesi mümkün olmadığı gibi geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde de
söz konusu mahsup işlemi kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu tutar üzerinden
kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekecektir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21/05/2013 tarih ve 62030549-125[9-2012/125]-748 sayılı özelgesi

1 seri nolu 6552 sayılı Kanun Genel Tebliğinde de söz konusu husus aynı şekilde yer
almıştır.
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU (KVK. 9)

Şirket bilançosunda görülen geçmiş yıl zararlarının
sermayeye eklenebilecek nitelikteki fonlar veya yedek
akçeler kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen
kapatılmış olmasının önceki hesap dönemlerine ilişkin
kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrı ayrı gösterilen
geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından indirim hakkını
sona erdirip erdirmediği
Şirketin geçmiş yıl zararlarının sermayeye eklenebilecek nitelikte fonlardan veya
yedek akçelerden mahsup edilerek kapatılması, söz konusu geçmiş yıl
zararlarının, Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yazılı şartlar dahilinde ve beş yıllık mahsup süresi de dikkate alınarak
kurum kazancından indirilmesine engel teşkil etmeyecektir.
Van Defterdarlığı’nın 25/12/2014 tarih ve 60757842-5520-26 sayılı özelgesi.
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Matrah Artırımında Zarar Mahsubu
6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (5-ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen
yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu
yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup
edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam
edilecektir.

54

Örneğin; Kurumlar vergisi mükellefi (A) A.Ş.,
 2012 yılında 10.000 TL zarar,
 2013 yılında 12.000 TL zarar,
 2014 yılında 21.000 TL kar,
 2015 yılında 15.000 TL zarar
 2016 yılında ise 40.000 TL zarar beyan etmiştir.
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU (KVK. 9)

Mükellefin matrah artırımından yararlandığı 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllar ıiçin 6736 sayılı
Kanunun 5. maddesinin (5-ğ) bendi kapsamında 2016 ve müteakip takvim yıllarında
mahsup edebileceği geçmiş yıl zarar tutarı
 2013 yılından devreden (1.000 / 2 =) 500 TL,
 2015 yılından devreden (15.000 / 2 =) 7.500 TL ile
 6736 sayılı Kanun kapsamında olmadığı için 2016 yılından devreden 40.000 TL
olmak üzere toplam (500 + 7.500 + 40.000 =) 48.000 TL olacaktır.
Diğer taraftan mükellefin 2014 yılı mali karının tespiti sırasında mahsup ettiği 2012 ve 2013
yılları zararlarından dolayı 2014 yılı için herhangi bir düzeltme beyannamesi vermesine
gerek bulunmamaktadır.
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Devir Bölüme ve Tür Değiştiren Kurum Zararı
 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20/1 nci maddesine göre yapılan devir
işlemlerinde devralan kurum tarafından indirilecek geçmiş yıl zarar tutarının,
devralınan kurumun devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını aşmaması
gerekir.
 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,
 Aynı husus tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermaye tutarını
geçmeyen zararları için de geçerlidir.
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Yurt Dışı Zararların Mahsubu
 Yurtdışı faaliyetlerden doğan zararlar, zarar eden ülkede vergi
denetiminden geçmek ve son beş yıla ilişkin raporun aslı ile
birlikte tercümesinin vergi dairesine verilmek şartı ile
mümkündür.
 Kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen
faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur.
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DİĞER İNDİRİMLER
(K.V.K. 10)
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DİĞER İNDİRİMLER (K.V.K. 10)
1. AR-GE İndirimi
(09.08.2016 Tarihinden önce yapılan başvurulara konu projeler için)
İşletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik
araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimi,
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirim konusu yapılır.
(09.08.2016 Tarihinden Sonra yapılan başvurulara konu projeler için)
işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik
araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında ( 31.12.2023 Tarihine Kadar )
hesaplanacak Ar-Ge indirimi, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek
şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılır.
Devreden AR-GE indirimi endekslemeye tabi tutulur.
2.Sponsorluk harcamaları
3289 (Spor Gen. Müd.) ve 3813 (TFF )Kurumlar tarafından yapılan ve gider olarak kayıtlara
alınan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımların, mali karın tespitinde öncelikle
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir.
 Amatör spor dalları için %100,
 Profesyonel spor dalları için % 50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde,
beyan edilen kurum kazancından indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
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DİĞER İNDİRİMLER (K.V.K. 10)

3.Bağış ve yardımlar

:

%5 ile sınırlı bağış ve yardımlar
 Genel ve Özel bütçeli kamu idareleri,
 İl özel idareleri,
 Belediyelere,
 Köyler,
 Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,
 Kamu yararına çalışan dernekler,
 Bilimsel araştırma ve geliştirme yapan kurumlara
Bağış ve yardımlar yukarıdaki kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. Bağış ve yardım
makbuz karşılığı olmalıdır. Karşılıksız yapılmalıdır.
- Yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5
- Kalkınmada öncelikli yöreler
% 10
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:
%5 üst sınırının tespiti
:
Bilanço karı – ( Geçmiş yıl zararları + İştirak kazançları istisnası)
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BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5’İ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE
YARDIMLAR
Genel kural olarak yapılan bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla ait kurum kazancının
yüzde beşi ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, yine genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il
özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmış olması koşuluyla aşağıda sayılan yerlere
yapılan bağış ve yardımların tamamı (beyan edilen gelir tutarının tamamına kadar olan kısmı)
indirim konusu yapılabilecektir.
1) Okul
2) Sağlık tesisi
3) Yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak
üzere öğrenci yurdu
4) Çocuk yuvası
5) Yetiştirme yurdu
6) Huzurevi,
7) Bakım ve rehabilitasyon merkezi
8) Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve
Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin
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9) Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
10) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, giyecek,
yakacak ve temizlik maddelerinin maliyet bedelinin tamamı
11) Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi maksadıyla yapılacak olan
bağış ve yardımlarında tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.
12) İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış
veya yardımların tamamı,
13) İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış
ve yardımlar,
14) Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz
karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.(6552 sayılı Kanunun
92. maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 11.09.2014)
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TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA
VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN İNDİRİMİ

 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, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme,
veri analizi hizmetleri.
 İlgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen
mesleki eğitim hizmetleri.
 İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık
hizmetlerinden
 Elde edilen kazancın % 50 si beyanname üzerinden indirim konusu edilir.
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İndirim Tutarının Tespiti
 Kazancı indirim 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.
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NAKDİ SERMAYE ARTIRIMI FAİZ İNDİRİMİ

 01.07.2015 tarihinden itibaren, Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin
ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış
sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde
ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL
cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak,
ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si indirim konusu edilir.
 İndirim tutarı=Nakdi sermaye art. x Ticari krediler faiz or. x İndirim or. x Süre
 2017 yılı için yapılacak olan hesaplamalarda TCMB tarafından 2017 yılı için en son
açıklanan %17,06 oranı esas alınacaktır.
 Sadece anonim veya limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
şartları taşımaları kaydıyla bu indirimden yararlanabileceklerdir.
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NAKİT SERMAYE ARTIRIMI FAİZ İNDİRİMİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına
ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim
uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı, artırılan sermaye tutarının
ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup,
taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına
fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen
her bir dönem için ayrı ayrı yararlanabileceklerdir.
Kazanç yetersizliği nedeniyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması
halinde, ilgili yılda hesaplanan indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi
tutulmaksızın, müteakip hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu
yapılabilecektir.
İlgili yıl için hesaplanan İndirim tutarı son geçici vergi dönemi ve kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinden kullanılacaktır.
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TARİH

ÖRNEK
SERM ART KARARI
ARTIRILACAK SERMAYE
KARAR TESCİLİ
1.TAAHHÜT ÖDEMESİ (1/4)
2.TAAHHÜT ÖDEMESİ
3.TAAHHÜT ÖDEMESİ
4.TAAHHÜT ÖDEMESİ

ÇÖZÜM:

TARİH

ÖDEME

TUTARI
3.8.2017 1.500.000,00
10.8.2017 500.000,00
21.10.2017 1.000.000,00
29.11.2017 3.000.000,00

20.7.2017
6.000.000,00
3.8.2017
22.7.2017 1.500.000,00
10.8.2017
500.000,00
21.10.2017 1.000.000,00
29.11.2017 3.000.000,00

TİC. KREDİ

İNDİRİM

FAİZ OR.
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%

ORANI
50%
50%
50%
50%

6.000.000,00
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TUTAR

SÜRE
(5/12)
(5/12)
(3/12)
(2/12)

İNDİRİM
TUTARI
53.312,50
17.770,83
21.325,00
42.650,00
135.058,33
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NAKDİ SERMAYE ARTIRIMI FAİZ İNDİRİMİ

İndirim Hesabında Dikkate Alınmayacak Sermaye Artışları

 Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
 Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından
kaynaklanan sermaye artışları,

 Bilançoda

yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan
sermaye artışları,

 Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili
olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye
artışları,

 Bilanço içi kalemlerin (gerçek nitelikli borç ilişkisine dayanmayan ortaklara borçlar hesabı
gibi) birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,

 Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması
suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları
indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
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HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI TABLOSU
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İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
(KVK-32/A)
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İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ (KVK-32/A)

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen
kazançlar;
 Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden
itibaren
 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar
kapsamında düzenlenmiş YTB. kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten
itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;
 Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını
geçmemek ve
 Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere,
yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar
vergisi uygulanabilecektir.
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İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ (KVK-32/A)

Kapsama Giren Mükellefler:
Kurumlar Vergisi Mükellefleri,
Gelir Vergisi Mükellefleri

Kapsama Girmeyen Mükellefler:
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar
 iş ortaklıkları
 Ayrıca taahhüt işlerinden, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin YİD Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar
Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar
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Uygulama:
Yatırıma katkı tutarı: indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden
vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını,
Yatırıma Katkı Oranı :Yatırıma Katkı Tutarının toplam yatırım tutarına bölünmesi
suretiyle bulunacak oran
Örnek; (A) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının toplam tutarı
16.000.000 TL ve yatırıma katkı oranı %25’tir. Bu durumda;
Toplam YKT = Toplam Yatırım Harcaması x YKO
= 16.000.000 TL x %25 = 4.000.000 TL
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7061 sayılı kanunun 90 ıncı maddesiyle 05.12.2017 de Yürürlüğe giren KVK- Geçici 9.
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

2017
ve
2018
takvim
yıllarında
gerçekleştirdikleri
imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki
yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan
kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c)
bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100"
şeklinde uygulanır.
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2017/11175 Sayılı BKK ile Gelen Önemli Destekler:
2012/3035 Sayılı BKK Geçici Madde 8 uyarınca imalat sanayiine yönelik (US-97
Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile
31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
 Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi imkanı getirilmiştir,
 Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi
desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma
katkı oranına 15 puan ilave imkanı 31.12.2018 tarihine kadar devam ettirilmiştir,
 Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde % 100 oranında
uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar devam ettirilmiştir.
 Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde
ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olarak 31.12.2018 tarihine kadar devam
ettirilmiştir.
İlgili değişiklikler teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.
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ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 6745 SK ile yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli KV uygulanmak suretiyle
yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın
tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate
alınması mümkün hale gelmiştir.
 Endeksleme toplam yatırıma katkı tutarının yararlanılmamış olan kısmına
uygulanacak ve yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen dönemden
itibaren başlayacaktır.
 İndirimli vergi uygulamasından geçici vergi ve hesap dönemi itibarıyla
yararlanıldığından, endeksleme de hem geçici vergi hem de hesap dönemi
itibarıyla yapılabilecektir.
 V.U.K. Mad.270’de belirtilen giderlerin (gümrük vergisi, ÖTV, nakliye montaj,
tapu harcı, noter, vb.) maliyet bedeline dahil edilmesi halinde bunlar yatırıma
katkı tutarının hesaplanmasında dikkate alınır.
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bilgi, paylaşıldıkça artan bir hazinedir…..
«bhartrihari»

TEŞEKKÜRLER…
Selahattin GÖKMEN
Yeminli Mali Müşavir
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