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İSTİSNALAR
Adem Durak
YMM

İstisnalar
2 Y
2.
Yurtdışı
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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, iştirak kazancının elde edildiği tarih
itibarıyla, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip
olması,



İ ti k kkazancının elde
İştirak
ld edildiği
dildiği ttarih
ih itib
itibarıyla,
l iiştirak
ti k payının kkesintisiz
i ti i olarak
l k
en az bir yıl süre ile elde tutulması,
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2

İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


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 (%20),
(%20) gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, (efektik vergi yükü)



İştirak kazancının,
kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş
olmalıdır
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Vergi yükü, kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde
tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden
ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri
verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile
tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit
edilecektir. (vergi/dağıtılabilir kurum kazancı+vergi)



Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi
için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu
durumlarda özel amaç için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve
durumlarda,
fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere
iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu bentte belirtilen şartlar
aranmaz.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin
yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana
sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması
için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin
bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan veya başka faaliyet konularıyla da
uğraşan şirketlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün
bulunmamaktadır.
bulunmamaktadır
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından
yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için bir yıllık
elde tutulma süresinin tespitinde, sahip olunan eski iştirak paylarının elde
edilme tarihi esas alınacaktır.



Efektif vergi yükünün hesabında geçmiş yıl zararları ve KKEG lehe, istisnalar
ve yedek akçeler aleyhe dikkate alınacaktır. (Dağıtılabilir kurum kazancının
tespitinde geçmiş yıl zararları ve KKEG ler dağıtılabilir kurum kazancından
düşülecek, istisnalar ve yedek akçeler ise düşülmeyecektir)
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Örneğin, (Y) A.Ş.’nin bir yılı aşkın süreden beri sermayesine %20 oranında iştirak ettiği
televizyon üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren yurt dışındaki (Z) kurumunun
ticari kazancının 270 birim, vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak kabul
edilmeyen gider tutarının 30 birim, dolayısıyla vergiye tabi kazancın 300 birim
olduğunu
ld ğ
ve b
bu kkazancın 200 biriminin
bi i i i vergiden
id istisna
i ti
edildiğini
dildiği i varsayalım.
l
A
Aynı
zamanda bu ülkede vergi oranının %25 olması durumunda, vergiye tabi kurum kazancı
[(270 + 30) - 200=] 100 birim olacaktır. Hesaplanacak kurumlar vergisi benzeri vergi ise
(100 x %25=) 25 birim olacak ve bu verginin, dağıtılabilir kazanç olan (270 - 25=) 245
birim ile hesaplanan kurumlar vergisi olan 25’in toplamı olan 270’e oranlanması
(25/270) sonucu bulunacak vergi yükü %9
%9,26
26 olacaktır
olacaktır. Dolayısıyla elde edilen yurt dışı
iştirak kazancı en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü
taşımadığından, bu kurumdan elde edilen iştirak kazancının istisnadan yararlanması
mümkün olmayacaktır.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Buna karşılık, yurt dışı iştirakin kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülkede
söz konusu istisnadan yararlanılmaması halinde, yurt dışı iştirakin kurum
kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi (300 x %25=) 75 birim olacak
ve bu verginin, kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kazanç
olan (270-75=) 195 birim ile hesaplanan kurumlar vergisi olan 75’in toplamı
olan (195+75=) 270 birime oranlanması (75/270) sonucu ortaya çıkacak olan
vergi yükü %27
%27,78
78 olacaktır
olacaktır. Bu durumda
durumda, anılan iştirakten elde edilen iştirak
kazançlarının istisnadan yararlanması gerekir.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Yurt dışındaki iştirakin kazançları içinde istisna kazanç unsuru bulunması
halinde, kazanca istisna uygulandıktan sonra bulunan matrah üzerinden
hesaplanan vergi, vergi yükünün tespitinde dikkate alınacaktır. Öte yandan,
geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra hesaplanan bir verginin
çıkmaması veya düşük çıkması durumunda, zarar mahsubundan sonraki
matraha isabet eden vergi tutarı bulunacak ve bu tutara göre vergi yükünün
tespiti yapılacaktır
yapılacaktır.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Örnek: Yurt dışı iştirakin ilgili ülkedeki kurum kazancı 150.000 birim, istisna
kazancı 100.000 birim ise bu ülkedeki vergiye tabi matrah 50.000 birim
olacaktır. Bu matrah üzerinden %10 oranında 5.000 birim vergi tahakkuk ettiği
varsayıldığında, bu kazanç üzerindeki vergi yükü (5.000/150.000) %3,33
olacaktır.



150.000 birim kazancı olan kurumun, ilgili yılda uygulanacak istisna
kazancının bulunmaması ancak, 100.000 birim geçmiş yıl zararının bulunması
durumunda tahakkuk eden vergi yine 50.000 birim matrah üzerinden 5.000
birim olacak
olacak, ancak bu durumda vergi yükü (5
(5.000/50.000)
000/50 000) %10 olacaktır
olacaktır.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (devamı)


Geçici vergi dönemleri açısından, iştirak kazançlarının ilgili geçici vergi
dönemine ait beyannamenin verileceği tarihe kadar Türkiye’ye transfer
edilmesi halinde, bu geçici vergi döneminden itibaren istisnadan
yararlanılabilmesi mümkün olacaktır.



Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançlarının, Türk Lirasına çevrilme
zorunluluğu bulunmamaktadır.



İştirak kazancı, dağıtıldığı dönemde elde edilmiş sayılacağından, transfer
tarihinde ortaya çıkan olumlu veya olumsuz kur farkları istisna tutarının
tespitinde dikkate alınmayacaktır.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası


Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisseleri satış kazancı
istisnası ;
 Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile
kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız olarak en az bir yıl süreyle
nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlası, kanuni
veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirket
niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında
iştirakten oluşan tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl
süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden
çıkarılmasından doğan kurum kazançları, kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (devamı)


Buna göre, bentte yer alan istisnadan sadece belli şartları taşıyan tam
mükellefiyete tabi anonim şirketler yararlanabilecek olup, anonim
şirketin;
 Yurt dışı
ş iştiraklerinin
ş
anonim veya
y limited şşirket niteliğinde
ğ
olması ve bu iştiraklerin
ş
Türkiye’de kanuni veya iş merkezlerinin bulunmaması,
 Yurt dışı iştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla; aralıksız olarak en az bir yıl
süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlasının yurt
d iiştirak
dışı
ti k hi
hisselerinden
l i d oluşması
l
ve yurtt d
dışı iiştiraklerinin
ti kl i i h
her bi
birinin
i i sermayesine
i en
az %10 oranında iştirak etmesi gerekmektedir.
 Söz konusu istisnadan yararlanabilmek için, tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin
yukarıdaki şartlara ilaveten satışa konu iştirak hisselerini elden çıkarma tarihi
itibarıyla en az 2 tam yıl (730 gün) süreyle aktiflerinde tutmuş olmaları da
gerekmektedir.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (devamı)


Dolayısıyla, anonim şirketin nakit varlıklar dışındaki aktif toplamının %75’i
veya daha fazlasının, en az bir yıl süreyle yurt dışı iştiraklerinden oluşması
gerektiği gibi, anonim şirketin aktifinin %75’ini veya daha fazlasını oluşturan
yurt dışı iştiraklerin her birinin sermayesine, en az bir yıl süreyle, en az %10
oranında iştirak edilmesi gerekecektir.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (devamı)


Örnek; Nakit varlıklar dışındaki aktif toplamı 500.000.-YTL olan (A) A.Ş.’nin yurt
dışı iştiraklerinin bilançoda görülen kayıtlı değeri 400.000.-YTL’dir. İştirak
İ
payları
aşağıdaki gibidir:



- (B) Şirketinin sermayesi 500
500.000.-,
000 (A) A
A.Ş.
Ş ’nin
nin sermaye payı 250
250.000.-YTL
000 YTL
- (C) Şirketinin sermayesi 200.000.-, (A) A.Ş.’nin sermaye payı 100.000.-YTL
- (D) Şirketinin sermayesi 1.000.000.-, (A) A.Ş.’nin sermaye payı 50.000.-YTL



Bu takdirde, (A) A.Ş.’nin (D) Şirketindeki sermaye payı %5 olduğundan ve bu
iştirak payı dışındaki iştiraklerin (A) A.Ş.’nin nakit varlıklar dışındaki aktif
toplamına oranı ((250.000+100.000)/500.000=) %70 olacağından, bu kurum
istisna uygulaması için gereken koşulları taşımamaktadır.
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İstisnalar (devamı)
2. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (devamı)


(A) A.Ş.’nin (D) Şirketi dışında kalan diğer şirketlere iştirak etmesi nedeniyle,
nakit varlıklar dışındaki aktif toplamı %75 koşulunu taşıyor olsaydı, (D) Şirketine
ait iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için de istisnadan
yararlanması mümkün olacaktı. (Bu örneğin çözümüne ilişkin son paragrafta yer
alan açıklama yanlıştır. )



Açıklama yanlıştır. Çünkü (A) AŞ’nin (D) AŞ’de sahip olduğu pay oranı, yasanın
aradığı yüzde 10’un altında ve yüzde 5’tir. Bu nedenle (A) AŞ’nin (D) Şirketi
dışında kalan diğer şirketlere nakit varlıklar dışındaki aktif toplamının yüzde 75’i
ile iştirak etmiş olsaydı dahi
dahi, (D) şirketine ait iştirak hisselerinin elden
çıkarılmasından doğan kazançlar için istisnadan yine yararlanılamayacaktı.
Ancak %10 luk şart sadece %75 lik şartın gerçekleşmesi için aranıyorsa
cümle doğrudur. Ayrı bir koşulsa yanlıştır.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna


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 istisnaya konu
olmaktadır



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



Satış bedelinin, 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 ziyaa
ğ
sayılır.
y
uğramış
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna


Örnek: Maliyet bedeli 200.000 YTL olan taşınmaz 2007 yılında 1.000.000
YTL’na vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2007 yılında 300.000
YTL, 2008 yılında 300.000 YTL, 2009 yılında 300.000 YTL ve 2010 yılında
100.000 YTL olarak gerçekleştirilecektir. Kurum, süresi içinde kazancın
%75’ini
%75
ini (800
(800.000
000 x %75 = 600.000
600 000 YTL) özel bir fon hesabına almış
bulunmaktadır.



y isabet eden [(
[(100.000x%80)) x
2010 yyılında tahsil edilen 100.000 YTL’ye
%75=) 60.000 YTL kazanç kısmının istisnadan yararlanılabilmesi mümkün
bulunmamaktadır. Şayet bu kazanç tutarına istisna uygulanmış olması
h li d iistisnaya
halinde,
ti
kkonu olan
l 60
60.000
000 YTL nedeniyle
d i l 2007 h
hesap dö
dönemine
i
ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici vergi dahil)
vergi ziyaına uğramış olacağından, vergi aslı, vergi ziyaı ve gecikme faizi ile
birlikte tahsil edilecektir.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna


2007 yılı beyannamesinin verilmesi sırasında, mükellef kurum tarafından,
satıştan elde edilen kazanç 800.000 YTL olmasına rağmen, istisna kazanç
tutarının [(900.000x%80) x %75=) 540.000 YTL olarak uygulanması halinde,
vergi ziyaının varlığından bahsedilemeyecektir.
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İstisnalar (devamı)
3 İİştirak
3.
ti k Hi
Hissesii ve G
Gayrimenkul
i
k lS
Satışlarında
t l
d İİstisna
ti
(d
(devamı))


Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu
senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin
hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate
alınır



İştirak hisselerinin kurumun aktifinde iki tam yıl süreyle yer alma şartını
sağlama tespitinde FİFO yöntemi kullanılacaktır
kullanılacaktır.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


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.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Maddede yer alan "iştirak hisseleri" deyimi, menkul değerler portföyüne dahil
hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir.



Bunlar,
 Anonim şşirketlerin hisse senetleri (Sermaye
(
y Piyasası
y
Kanununa g
göre kurulan yyatırım
ortaklıkları hisse senetleri dahil),
 Limited şirketlere ait iştirak payları,
 Sermayesi
y
paylara
p y
bölünmüş
ş komandit şşirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık
payları,
 İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,
 Kooperatiflere ait ortaklık payları olarak sıralanabilir
sıralanabilir.



Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonların katılma
belgeleri ise iştirak hisseleri olarak değerlendirilmeyecektir.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Tapuya tescil şart , ancak inşaat halindeki binanın aktifte bulundurulma
süresinin başlangıç tarihi inşaatın bittği tarih esas alınacaktır



Mütemmim cüzler istisnadan yararlanabilirken, teferruatlar
yararlanamayacaktır



İnşaa halindeki binada arsa bedeli istisnaya konu edilecektir



Devir, trampa, temlik nakit girişi saylamadığı için istisnadan yararlanamaz



Satış vaadi sözleşmesi ile satışı öngörülen gayrimenkuller istisnadan
yararlanamaz (tapuya tescil şartı ihlali)
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların
bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin
satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.



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.



p
değerlerin
ğ
satışından kaynaklanan
y
alacaklar için alınan
İstisna kapsamındaki
faiz, komisyon ve benzeri gelirler ile hesaplanan kur farkları istisna
kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır; yabancı paraların ya da
alacaklar n değerlemesinden ka
alacakların
kaynaklanan
naklanan unsurlar
ns rlar vergi
ergi matrah
matrahının
nn
tespitinde gelir veya gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Holding şirketler kısa vadeli fiyat değişimlerinden yararlanarak kâr elde etmek
amacıyla, geçici bir süre elde tutulmak üzere aldıkları hisse senetleri veya
ortaklık paylarını "11-Menkul Kıymetler" grubundaki hesaplarda
izlenmektedir. Holding şirketlerin söz konusu hesapta izlenmesi gereken hisse
senetleri veya ortaklık paylarının bulunması halinde
halinde, bunların satışından
doğan kazançlar, istisnadan yararlandırılmayacaktır.



Holding şirketlerin "24-Mali
24 Mali Duran Varlıklar"
Varlıklar grubundaki hesaplarda izlemesi
gereken iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların ise diğer şartların da
sağlanmış olması halinde istisnadan yararlanabilecektir.



Mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla devredilmesi işlemleri ile
kamulaştırma işlemleri ise kurumların finansman olanaklarını artıracağından
istisna uygulaması
g lamas kapsam
kapsamında
nda değerlendirilecektir
değerlendirilecektir.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


İstisna uygulamasında, her şeyden önce satış bedelinin nakit olarak tahsil
edilmesi gerekmektedir. Nakit olarak tahsil edilmese de her an nakde
dönüştürülmesi kolay altın, Devlet tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut
İdaresince çıkarılan veya İMKB’de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve
bonolar ile de tahsil edilebilmesi mümkündür
mümkündür. Ancak
Ancak, bu kıymetlerin en geç iki
yıllık tahsil süresinin sonuna kadar nakde dönüştürülmesi gerekir.



İstisnanın temel amacı
amacı, kurumların mali yapılarının güçlendirilmesinin teşviki
olduğundan, ekonomik açıdan şirketlere ilave imkân sağlamayan işlemler
istisna kapsamı dışında kalacaktır. Grup şirketlerinin her birinin ayrı tüzel
kişilikleri bulunduğundan, her bir şirketin söz konusu istisnadan
yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, satış işleminin istisnanın amacına
y
olarak işletmeye
ş
y nakit girişi
g ş olmaksızın g
gerçekleştirilmesi
ç
ş
halinde istisna
aykırı
uygulanmayacaktır.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


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.
edilmeyecektir
Eski Uygulama İle Mukayese




Kazancın sermayeye ilave şartı kaldırılmış, ancak 5 yıl süre ile dağıtmama
koşulu konmuştur

 İstisna, kazancın % 75’i ile sınırlandırılmıştır
 2 yıl (730 gün) elde tutma şartı korunmuş
korunmuş, satış bedelinin iki yıl içinde tahsili
şartı gelmiştir.
 21.06.2006 öncesi uygulama için 5422 sayılı KVK md 8/12 geçerlidir
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Örnek 1; İşletme aktifinde 1.000.000 YTL maliyet bedelli taşınmaz, 10
Temmuz 2006 tarihinde 1.500.000 ABD Doları vadeli olarak satılmıştır.



Satış bedelinin, 500.000 ABD Doları peşin olarak alınmış olup,



500.000 ABD Doları 10 Temmuz 2007,



500.000 ABD Doları 10 Temmuz 2008 tarihinde tahsil edilecektir.



((Satış
ş tarihindeki döviz kuru;; 1 ABD Doları = 1,5
, YTL,, 10 Temmuz 2007
tarihinde 1ABD Doları=1,7 YTL, 10 Temmuz 2008 tarihinde 1ABD Doları=1,2
YTL olarak varsayılmıştır.)
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)
Buna göre,


Satış bedeli

1.500.000 x 1,5 (satış tarihi kuru) =



Satış kazancı 2.250.000



İstisna kazanç tutarı



Fona alınacak kazanç tutarı, 937.500 YTL olacaktır.

– 1.000.000

1 250 000
1.250.000

2.250.000 YTL

=

1.250.000 YTL

x %75 =

937 500 YTL
937.500

2007’d ortaya
2007’de
t
çıkan
k kkur ffarkı
k geliri,
li i


500.000 x 1,7 = 850.000 YTL,

850.000 – 750.000 =

100.000 YTL

olacaktır Bu tutara istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır
olacaktır.
olmayacaktır.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)
- 2008’de ortaya çıkan kur farkı gideri,


500.000 x 1,2 = 600.000 YTL,

600.000 – 750.000 = ((- 150.000) YTL

olacaktır. Bu tutar, kurum kazancında gider olarak dikkate alınabilecektir.


2.250.000 – 2.200.000 = 50.000 YTL, kur farkından kaynaklanan eksik
tahsilat, istisna şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.



Fonda bulunan 937.500 YTL’lik tutardan, (50.000 x %75 =) 37.500 YTL’lik
tutarın çekilmesi de mümkün değildir.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Örnek 2; (E) Ltd. Şti. maliyet bedeli 300.000-YTL olan taşınmazı, 2006 yılında
550.000-YTL’ye satmış, bu satış esnasında tapu harcı ve diğer masraflar
olmak üzere 50.000-YTL gider yapılmış bulunmaktadır. Kurumun satıştan elde
ettiği kazanç istisnadan yaralanabilecek olup, kurumun başkaca bir faaliyeti
bulunmamaktadır.
bulunmamaktadır



Bu durumda, anılan kurumun beyanı aşağıdaki şekilde olacaktır.
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İstisnalar (devamı)
3. İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında İstisna (devamı)


Taşınmazdan elde edilen satış hasılatı

550.000 YTL



Taşınmazın maliyet bedeli

(300.000) YTL



Giderler toplamı

(50.000) YTL



Ticari Bilanço kârı

200 000 YTL
200.000



Kanunen kabul edilmeyen giderler

37.500 YTL



Gid l ttoplamı
Giderler
l
(50
(50.000
000 x %75)



İstisna kazanç (250.000 x %75)

(187.500) YTL



Kurumlar vergisi matrahı

50.000 YTL



Hesaplanan kurumlar vergisi

10.000 YTL(*)

(*) (50.000 x %20)
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Rüçhan haklarının satışından elde edilen kazanç istisnası %75 e indirildi
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
ş
elde edilen kazançların
ç
%75’i istisnadan yararlanabilecektir
y
satışından
(Eskiden %100 dü)
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri kazanca yönelik istisna
şartları değiştirildi



Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile
kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla
elde ettikleri kurum kazançları, belli şartlar altında kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir.



Yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla elde edilen
kurum kazançlarının;



Doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


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



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



Vergi yükü yurt dışı iştirak kazançlarındaki gibi hesaplanacaktır.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (Yurt Dışı İnşaat İşleri)


Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile
yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden
sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi
bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.



(g) bendindeki gibi, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan
işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında
g
inşaat,
ş
onarım, montajj işleri
ş
ile teknik hizmetlerden sağlanan
ğ
vergilendirilen
kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de
vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar
vergisinden
i i d iistisna
ti
edilmiştir.
dil i ti
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


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. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki
inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır.

©2008 Deloitte Turkey

37

İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri
bulunması gerekirken, bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi
bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün
olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma
işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt dışında devam
eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi
temsilci bulundurulmadığı durumlarda
durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak
değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak
Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan
yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.



Mutlaka işyeri veya daimi temsilci bulundurulması gerekmektedir.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Dolayısıyla, 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
bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de
Türkiye de
genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için
yeterlidir.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Öte yandan, 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. Bu hususun Türkiye’de
genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına
göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır
olmayacaktır. Faaliyette
bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir.



Tasarruf edebilmesi ne demektir?
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


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.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için,
inşaat işlerinin sona erdirilmesinden sonra ödenmesi gereken faiz ve kur
farkları, yabancı ülkede bunları ödeyecek bir işletmenin kalmaması ve bu işe
ilişkin olarak elde edilen hasılatın yurt dışındaki inşaata harcanan kredi tutarı
kadar kısmının Türkiye’ye getirilmesi halinde, söz konusu kredi Türkiye'deki
merkezin bir borcu haline gelmekte ve merkez tarafından ödenmesi
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır
çıkmaktadır. Bu kredilere ilişkin olarak yurt dışındaki inşaat
işlerinin sona ermesinden sonra doğan kur farkı ve faizler, merkezdeki kurum
için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde
olduğundan, genel esaslar çerçevesinde kurum kazancının tespitinde dikkate
alınabilecektir.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Tam mükellef kurumların aktiflerinde yer alan makine ve teçhizatları, yurt
dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak yurt dışına geçici olarak ihraç
etmeleri halinde, geçici olarak ihraç edilen ve işin bitiminde Türkiye’ye getirilen
makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye’de amortisman ayrılmasına son
verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye’ye
ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam edecektir.



Neden?
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (Serbest Bölge)


Bu istisna Genel Tebliğ ve Danıştay Kararları ile şekillenmiş ve en son 1 Seri
Nolu KVK Genel Tebliğ’i ile nihai halini bulmuştur. Buna göre,



Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen
hasılatın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak
ödemelerde kullanılıncaya kadar geçici olarak serbest bölgelerde
mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi sonucu
gelirler de söz konusu istisnadan yyararlanabilecektir. İstisnanın,
elde edilen g
bunun dışında, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri
faaliyet dışı gelirlere teşmil edilebilmesi, 3218 sayılı Kanuna 5084 sayılı
K
Kanunun
9 uncu maddesiyle
dd i l eklenen
kl
geçici
i i3ü
üncü
ü maddenin,
dd i b
bu iistisnayı
ti
sadece bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen
kazançlar ile sınırlaması nedeniyle mümkün bulunmamaktadır.
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İstisnalar (devamı)



Serbest Bölgelerdeki repo ve mevduat faizi gelirlerinin geçmişi inişli çıkışlı
olup, önce Maliye İdaresi bu faizleri istisna kazanç içinde saymamış, daha
sonra Danıştay ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Taslak Tebliğde
yararlanamaz tezini sürdürmüş, ancak daha sonra esastan iptal kararı ile
birlikte 1 Nolu tebliğde ne olduğu tam anlaşılmayan bir metinle istisnaya geri
dönmüştür. Ancak tebliğ metnindeki geçici süreden ne anlaşılması gerektiği
hala açık değildir.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (devamı)


Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Vergi Usul Kanununu
hükümleri çerçevesinde defter tutmaları, belge ve kayıt düzenine uymaları
gerekmektedir.



Örneğin; merkezi Ankara’da bulunan şirketin serbest bölgede konfeksiyon
imalatı ve satışı faaliyetiyle uğraşan şubesinin, bu faaliyet çerçevesinde 15
Nisan 2007 tarihinde elde ettiği hasılatının 4 Haziran 2007 tarihinde yapacağı
p
değerlendirilmesi
ğ
halinde, bahse konu repo
p
borçç ödemesine kadar repoda
işleminden elde edilen gelirler istisnadan yararlanabilecektir. Ancak, şirketin
merkezi tarafından serbest bölgedeki şubeye transfer edilen paraların repo
i l l i d d
işlemlerinde
değerlendirilmesinden
ğ l di il
i d elde
ld edilen
dil gelirlerin
li l i iistisnadan
ti
d
yararlanabilmesi mümkün olamayacaktır.
Serbest Bölgelerde günümüzün popüler konusu hakkında toplu incelemeler
yapılan örtülü kazanç dağıtımıdır.
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (İştirak hissesi alımında ödeden faiz)


İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumlar
vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin kanunen kabul
edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde,
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların elde edilmesi sırasında zarar
doğması halinde bu zararların da istisna kapsamı dışındaki gelirlerden
indirilmemesi gerekmektedir.



Örneğin gayrimenkul satışından (kar olsaydı istisna şartlarını taşıyan)
doğan zarar kabul edilebilir mi?
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İstisnalar (devamı)
4. Diğer İstisnalar (İştirak Kazançları)
KVK muzda eskiden beri var olan, iştirak kazançları istisnasından
yararlanacak olanlara “tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına
katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen
kar payları” metni ile eklemeler yapılmış ve bu tebliğde malumun ilanı şeklinde
ifade edilmiştir. Ancak bu istisnanın eskiden beri kurucu senetleri ile diğer
intifa senetlerinden elde edilen kar paylarına uygulandığı bilgisi çok doğru
olmayıp bu konuda çeşitli incelemeler de yürütülmektedir
olmayıp,
yürütülmektedir.
Aslında bu müessese mükerrer vergilemenin önlenmesine yönelik olup, bizce
malumun ilanı doğrudur
doğrudur.
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4. Ar – Ge İndirimleri
1- Mevcut Düzenleme
1
(NOT: 5546 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki açıklamalar 31 Mart
2008 tarihine kadar yürürlükte bulunan Ar-Ge düzenlemelerine ilişkindir)
Mük ll fl i iişletmeleri
Mükelleflerin,
l t l i bü
bünyesinde
i d gerçekleştirdikleri
kl ti dikl i münhasıran
ü h
yenii tteknoloji
k l ji ve
bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi"
Ayrı bir Ar-Ge departmanı kurulması zorunlu.
u u a yapaca
yapacakları
a Ar – Ge indirimleri,
d
e , matrahın
at a
yete
yetersiz
s o
olması
as nedeniyle
ede y e ilgili
g
Kurumların
dönemde indirim konusu yapılamaması halinde, tutar sonraki hesap dönemlerine
devreder.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
1- Mevcut Düzenleme (devamı)
1
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.
Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu
tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir.
İster aktifleştirilsin ister doğrudan gider yazılsın ilgili dönemde yapılan Ar-Ge
harcamalarının tamamı üzerinden %40 oranında Ar-Ge indirimi ayrıca
hesaplanacak ve indirim konusu yapılacaktır
yapılacaktır.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
1- Mevcut Düzenleme (devamı)
1


Mükellefler dönem içinde genel esaslara göre indirim konusu yaptıkları Ar-Ge
harcamalarının %40’ı
%40 ı oranında hesaplayacakları Ar
Ar-Ge
Ge indirimini,
indirimini beyanname
üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir.



Ar-Ge
Ar
Ge indirimi, Ar-Ge
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 “Kazancın Bulunması Halinde
İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün ilgili satırına yazılarak
kazançtan indirilecektir
indirilecektir.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
1- Mevcut Düzenleme (devamı)
1


Ancak, söz konusu 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
Ar Ge harcamaları,
harcamaları projeden
vazgeçildiği tarih itibarıyla doğrudan gider yazılabilecektir.

©2008 Deloitte Turkey

52

4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
1- Mevcut Düzenleme (devamı)
1


Henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruma satılması
halinde aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak
dikkate alınacaktır.



Henüz tamamlanmamış bir Ar
Ar-Ge
Ge projesinin başka bir kuruma satılması
durumunda , devralan kurumun Ar-Ge projesine ilşikin ilave yaptığı
harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir.



Tamamlanmış bir A-Ge projesinin başka bir kuruma satılması halinde ise,
devralan kurumun Ar-Ge indiriminden yararlanması söz konusu değildir.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
1- Mevcut Düzenleme (devamı)
1


Teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları
da indirim kapsamındadır. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinin son fıkrasında “kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum kazancından gider olarak indirilmesinin
kabul edilemeyeceği”
edilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmakta olup,
olup dolayısıyla
dolayısıyla,
teknokentlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla
ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci
maddesinde öngörülen istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna
uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Arp
değerlendirilmeyecektir.
ğ
y
Ge indirimi kapsamında



Diğer bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için
yapılan harcamaların Ar-Ge indiriminden yararlanması söz konusu değildir.
(Hem istisna hem de indirim olması mümkün değildir)
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
1- Mevcut Düzenleme (devamı)
1


Ancak, teknokentlerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi
faaliyetiyle ilgili olması ve 4691 sayılı Kanunla öngörülen istisnaya konu
olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında
değerlendirilecektir.



Uluslararası muhasebe standartları uyarınca, karşılığında gayri maddi hak
elde edilen Ar-Ge harcamalarının Ar kısmı, henüz gayri maddi hakkın elde
edilip edilemececeği belli olmadığı için doğrudan gider iken Ge kısmı gayri
maddi hak olarak aktifleştirilmelidir.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun
2
Amaç;


ekonominin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması
için teknolojik bilgi üretilmesini,



üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,



ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
y
,



verimliliğin artırılmasını,



üretim maliyetlerinin düşürülmesini,



teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,



rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,



teknolojij yyoğun
ğ üretim,, g
girişimcilik
ş
ve bu alanlara yyönelik yyatırımlar ile Ar-Ge
‘ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye
girişinin hızlandırılmasını,



Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve
teşvik
ik etmektir.
ki
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
Kanun Kapsamaında Olanlar:



Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji
merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki
Türkiye deki Ar
Ar-Ge
Ge merkezleri,
merkezleri Ar
ArGe projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine
ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2


Kanun ile getirilen destek unsurlarını aşağıdaki şekilde özetlemek
mümkündür:

1- ARGE İNDİRİMİ
2- GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ
3- SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
4- DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
5- TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
6- GELİR YAZMAMA
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
AR-GE İNDİRİMİ


Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar
Ar-Ge
Ge ve yenilik projelerinde
projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde
ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen ArGe ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer
Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan ArGe ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre
kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır

©2008 Deloitte Turkey

59

4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
AR-GE İNDİRİMİ


Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet
oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır
yazılır. Kazancın yetersiz olması
nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki
hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213
sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak
dikkate alınır.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ


Ar-Ge indirimi bölümünde belirtilen Ar-Ge desteğinden yararlanan
işletmelerde çalışan, kamu personeli hariç, Ar-Ge personelinin; bu çalışmaları
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin
doktoralı olanlar için % 90’ı, diğerleri için % 80’i, verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin
edilir.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ


2.kısımda bahsedilen Ar-Ge personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde
ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı,
her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI


Bu kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kağıtlardan
damga vergisi alınmaz.

©2008 Deloitte Turkey

63

4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
Teknogirişim sermayesi; meslek lisesi veya yüksekokulu mezunları ile örgün
öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde
mezun olabilecek durumdaki öğrenci
öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya
da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru
tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilerin, teknolojik ve yenilik odaklı iş
fikirlerini, desteği veren kamu kurum veya kuruluşu tarafından desteklenmesi
uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmelerini teşvike etmek
için yapılan sermaye desteğidir.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ


Kanuna göre yukarıdaki tanımda belirtilen özellikleri taşıyanlara bir defaya
mahsus 100.000 YTL’ye kadar teknogirişim sermaye desteği hibe olarak
verilir Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır
verilir.
artırılır.



Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı,
her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemez
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
 GELİR YAZMAMA
Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi; birden fazla kuruluşun;
- verimliliği artırmak,
- ölçek ekonomisinden yararlanmak,
- standardizasyon ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer
sağlamak üzere;
rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform
kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan
fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel niteliği olan
projelerdir.
p
j
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
GELİR YAZMAMA
İşte bu projelerde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları
katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel
bir hesapta izlenir
izlenir.
Özel hesaba aktarılan tutarlar, katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması
olarak kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için kullanılamaz. Proje
hesabında toplanan paralar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının
tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
GELİR YAZMAMA


Ar-Ge faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası
fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı
Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan
Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz .



Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden
çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziya uğratılmış
sayılır.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2


Kanunda öngörülen şartların taşındığına dair tespitler en geç 2 yıllık süreler itibarıyle
yapılır.
yapılır



Gelir vergisi stopajı ve SSK işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan
destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli
sayısının % 10’unu geçemez.



Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan
personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır



Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında
kullanımı ile nihai ürün üretiminin ülke sınırları içerisinde yapılmaması halinde,
zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır
sayılır.



Bu kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar, GVK
89.mad. 1.fık. ile (9) no’lu bendi ile KVK 10. mad. 1. fıkr. (a) bendi ve 5084 sayılı
Y t
Yatırımların
l
ve İİstihdamın
tihd
T
Teşviki
iki ilile B
Bazı K
Kanunlarda
l d D
Değişiklik
ği iklik Y
Yapılması
l
H
Hakkında
kk d
Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.
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4. Ar – Ge İndirimleri (devamı)
2- 5746 sayılı Kanun (devamı)
2
Değiştirilen Hükümler


MADDE 5- (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9)
numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan “araştırma
araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı
%40 ı
oranında” ibareleri “araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü
oranında” şeklinde değiştirilmiştir.
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Yatırım İndirimi



GVK Geç. Md.69 kapsamında yatırım indirimi uygulaması



31.12.2005 Tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından
indirilemeyen tutarlar,



Geçici 61. madde çerçevesinde 24.04.2003 tarihinden önce yapılan
müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında
01.01.2006 tarihinden sonra yapılan yatırımlar,



Yürürlükten kaldırılan GVK md.19 kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce
başlanılan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan
bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar,



SADECE 2006, 2007 ve 2008 yılı kazançlarından indirilebilecektir.
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Yatırım İndirimi (devamı)



GVK Geç. Md.69 kapsamında yatırım indirimi uygulaması (5520 KVK Sirküleri 3)



Mükelleflerce;



yatırım kapsamında ithal edilecek mallar için 1/1/2006 tarihinden önce akreditif açtırılması,



yatırım büyüklüğü ile ilgili olarak altyapı hazırlıklarının tamamlanmış olması,
olması



mal ve hizmet üretim yeri olarak bina inşaatına başlanılması,



yatırımların gerçekleşme durumu hakkında Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Yöneticiliğine
Yöneticiliğine,
diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bilgi verilmiş olması,gibi haller



ğ
tevsik eden işlemler olarak kabul
1/1/2006 tarihinden önce yyatırıma başlanmış olduğunu
edilecektir.
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Yatırım İndirimi (devamı)



GVK Geç. Md.69 kapsamında yatırım indirimi uygulaması (5520 KVK Sirküleri 3)



Tercihlerin 2006 yılı için 14/8/2006 tarihine kadar 2007 ve 2008 yıllarında ise ilk
geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar
belirlenmesi gerekmektedir
gerekmektedir.



Yapılan tercihlerden yıllık beyanname döneminde vazgeçilemez.



Y t
Yatırım
iindiriminden
di i i d yararlanılması
l l
h
halinde
li d kkurumlar
l vergisi
i i oranı %30 olarak
l k
uygulanacaktır.
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Yatırım İndirimi (devamı)


GVK Geç. Md.61 kapsamında yatırım indirimi uygulaması



geçici 61. madde çerçevesinde 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara
istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara GVK’nun bu
tarihten önce yürürlükte bulunan eski hükümleri uygulanacaktır.



(Tercih yapılmış ise bu harcamalar için de yeni hükümler uygulanır)



GVK md.19 kapsamında yatırım indirimi uygulaması



24 04 2003 tarihinden sonra yapılan belgesiz yatırım harcamalarına GVK md
24.04.2003
md.19
19’da
da yer
alan yatırım indirimi hükümleri uygulanacaktır.



Faiz ve Kur Farklarının Durumu:



Yatırım dönemine ait olanların maliyete eklenmesi zorunludur (VUK G.T.163). Yatırım
dönemini izleyen dönemdekiler yatırım indiriminden yararlanamaz (GVK G.T.187).
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Yatırım İndirimi (devamı)

GVK Geç. Md.61 kapsamında yatırım indirimi uygulaması


Yatırım indirimine ilişkin eski hükümler (eski GVK Ek md.1-6) çerçevesinde,
teşvik belgeli yatırım harcamalarına belgede kayıtlı şartlar ve süreler dahilinde
yatırım indirimi hakkı tanınmaktadır
tanınmaktadır.



Daha önce teşvik belgesinde olmayan, belgeye sonradan eklenen kıymetler
için GVK Geç.61 yerine GVK 19 hükümleri uygulanacaktır.



Harcamanın yapıldığı yıl kazancının yetersizliği nedeniyle kullanılamayan bu
kapsamdaki yatırım indirimi tutarları izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen
YDO’nda arttırılarak indirim konusu yapılacaktır.
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Yatırım İndirimi (devamı)
GVK Geç. Md.61 kapsamında yatırım indirimi uygulaması(devamı)


Endeksleme 01.01.1995-31.12.1997 arasında alınan teşvik belgelerinden
doğan yatırım indirimi tutarları için 3 yılla sınırlıdır.



01.01.1998 tarihinden sonra belgeye bağlanmış yatırımlardan doğan Yİ
tutarlarının endekslenmesinde herhangi bir süre sınırı yok.



Bu kapsamdaki yatırım harcamalarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması
mümkün değildir.
değildir



Öngörülen yatırım indirimi harcama uygulaması bu yatırımlar için devam
ediyor.



Bu kapsamda yararlanılan yatırım indirimi tutarları %19,8 oranında gelir
vergisi tevkifatına tabi olacaktır.
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Yatırım İndirimi (devamı)
GVK md.19 kapsamında yatırım indirimi uygulaması


Teşvik belgesi alınması şartı kalktı,



Yatırım indirimi oranı, tek bir oran; %40 olarak belirlendi,



Sadece yeni yatırım mallarına yatırım indirimi hakkı verildi,



Sadece mal ve hizmet üretimiyle ilgili yatırım malları yatırım indirimine konu
edilmekte,



Devreden yatırım indiriminden yararlanmak için Yİ konusu kıymetin iki tam yıl
süreyle elde tutulması şartı getirildi,



Öngörülen Yİ uygulamasına son verildi,



Bedeli 10.000 YTL’den az olan veya bedelsiz edinilen iktisadi kıymetler Yİ
uygulaması dışına çıkarılmıştır.
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Yatırım İndirimi (devamı
GVK md.19 kapsamında yatırım indirimi uygulaması (devamı)


Satın alma suretiyle veya iktisap edilen veya inşa edilen ancak üretim yeri
olarak kullanılmayan binalar yatırım indirimi kapsamı dışında bırakılmıştır.



Gayrimaddi haklar ve ekonomik ömrü 5 yıldan kısa özel maliyet bedelleri
kapsam dışı bırakılmıştır.



Bu kapsamdaki yatırım harcamaları enflasyon düzeltmesine tabi
tutulabilmektedir.



İlgili yılda kullanılamayan Yİ tutarı izleyen yıllarda Ocak-Aralık arasındaki ÜFE
oranında
d endekslenerek
d k l
k sonraki
ki yıllara
ll
d
devredilecek,
dil
k



Yatırım indirimi istisnasının kullanımı nedeniyle gelir vergisi tevkifatı yok.
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