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KANUN MADDES‹
B‹R‹NC‹ KISIM
Mükellefiyet
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Konu ve Mükellefler

MADDE GEREKÇES‹

Verginin konusu
Madde 1- Kanunun 1 inci maddesinde, kazançlar› bu KanuMADDE 1- (1) Afla¤›da say›lan kurumlar›n kazançlar›, ku- na göre vergiye tabi tutulacak mükellefler say›lmaktad›r.
rumlar vergisine tâbidir:
Buna göre, sermaye flirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
kurulufllar›, dernek veya vak›flara ait iktisadi iflletmeler ve ifl
a) Sermaye flirketleri.
ortakl›klar›n›n, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurb) Kooperatifler.
lar›, kurum kazanc› say›l›p kurumlar vergisine tabi tutulc) ‹ktisadî kamu kurulufllar›.
maktad›r.
ç) Dernek veya vak›flara ait iktisadî iflletmeler.
d) ‹fl ortakl›klar›.
(2) Kurum kazanc›, gelir vergisinin konusuna giren gelir
unsurlar›ndan oluflur.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
AÇIKLAMA
Bu maddede, Kurumlar Vergisine tabi mükellef guruplar› say›lm›fl olup, Kurum kazanc›n›n Gelir Vergisi Kanununda
say›lan gelirin unsurlar› olan Ticari ,Zirai, Serbest Meslek, Ücret, Menkul ve Gayrimenkul sermaye iratlar› ile Di¤er
kazanç ve iratlardan olufltu¤u belirtilmifltir.
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Mükellefler
MADDE 2- (1) Sermaye flirketleri: 29/6/1956 tarihli ve Madde 2- Kanunun 2 nci maddesinde, tüzel kifliliklerinin
6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurul- bulunup bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n, kurumlar vergisine
mufl olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüfl tabi olan mükelleflerin nitelikleri aç›klanmaktad›r.
komandit flirketler ile benzer nitelikteki yabanc› kurumlar
Sermaye fiirketleri:
sermaye flirketidir. Bu Kanunun uygulanmas›nda, Sermaye
Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile Türk Ticaret Kanununun ikinci kitab›n› oluflturan 136-556
nc› maddeler Ticaret fiirketlerini konu alm›flt›r.
bu fonlara benzer yabanc› fonlar sermaye flirketi say›l›r.
(2) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 say›l› Koopera- Kanunda sermaye flirketlerinin; Türk Ticaret Kanunu hütifler Kanununa veya özel kanunlar›na göre kurulan koopera- kümlerine göre kurulmufl olan anonim, limited ve eshaml›
tifler ile benzer nitelikteki yabanc› kooperatifleri ifade eder. komandit flirketler ile ayn› nitelikteki yabanc› kurumlar oldu¤u belirtilmifltir. Ortaklar›n koyduklar› sermaye ile s›n›rl›
(3) ‹ktisadî kamu kurulufllar›: Devlete, il özel idarelerine,
sorumluluklar› bulunmas› dolay›s›yla sermaye flirketleri olabelediyelere, di¤er kamu idarelerine ve kurulufllar›na ait verak adland›r›lan anonim, limited ve eshaml› komandit flirya ba¤l› olup, faaliyetleri devaml› bulunan ve birinci ve
ketler en çok rastlanan ticaret flirketleri ve kurumlar vergisi
ikinci f›kralar d›fl›nda kalan ticarî, s›naî ve ziramükellefidirler. Eshaml› komandit flirketlerin kurumlar verî iflletmeler iktisadî kamu kurulufludur.
gisi mükellefiyeti, komanditer orta¤›n hissesine yöneliktir.

AÇIKLAMA
1.Madde’de say›lan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, tüzel kifliliklerinin bulunup bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n, nitelikleri aç›klanmaktad›r.
-Sermaye fiirketleri,
-Kooperatifler,
12
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(4) Yabanc› devletlere, yabanc› kamu idare ve kurulufllar›na
ait veya ba¤l› olup, bu maddenin birinci ve ikinci f›kralar›
d›fl›nda kalan ticarî, s›naî ve ziraî iflletmeler, iktisadî kamu
kuruluflu gibi de¤erlendirilir.
(5) Dernek veya vak›flara ait iktisadî iflletmeler: Dernek veya vak›flara ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan
ve bu maddenin birinci ve ikinci f›kralar› d›fl›nda kalan ticarî, s›naî ve ziraî iflletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler, dernek veya vak›flar›n iktisadî iflletmeleridir. Bu
Kanunun uygulanmas›nda sendikalar dernek; cemaatler ise
vak›f say›l›r.
(6) ‹ktisadî kamu kurulufllar› ile dernek veya vak›flara ait
iktisadî iflletmelerin kazanç amac› gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmifl görevler aras›nda bulunmas›, tüzel kifliliklerinin olmamas›, ba¤›ms›z muhasebelerinin ve kendilerine ayr›lm›fl sermayelerinin veya ifl yerlerinin bulunma-
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Vergiye tabi kurum kazanc›n›n komanditer ortaklar›n hissesine isabet eden k›sm› kurumlar vergisine, komandite ortaklara isabet eden k›sm› ise bu ortaklarca beyan edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulur. Anonim ve limited flirketlerde ise kazanc›n tamam› bu flirketlerce kurumlar vergisine
tabi tutulur. Sermaye flirketleri bak›m›ndan, 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1949 y›l›ndan itibaren devam
eden uygulama bu Kanunda da varl›¤›n› korumaktad›r. Türk
Ticaret Kanununda say›lan kollektif ve komandit flirketler
flah›s flirketleri olarak nitelendirilmeleri nedeniyle kurumlar
vergisi mükellefi de¤ildirler. Kollektif ve komandit flirketlerin gelir vergisi mükellefiyetleri de yoktur.
Maddede, Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile ayn› nitelikteki yabanc› fonlar›n da bu
Kanunun uygulanmas›nda sermaye flirketi say›laca¤› belirtilmifltir.

AÇIKLAMA

-‹ktisadi Kamu Kurulufllar›,
-Dernek ve Vak›flar›n ‹ktisadi ‹flletmeleri,
-‹fl Ortakl›klar›’n›n tan›mlar› yap›lm›flt›r.
Kendi mevzuatlar›na göre tan›mlanan kurumlar›n detayl› aç›klamalar› gerekçe bölümünde sunulmufltur.
13
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mas› mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedeli- Kooperatifler:
nin sadece maliyeti karfl›layacak kadar olmas›, kâr edilme- Kooperatifler, yine 1163 say›l› Kooperatifler Kanununa vemesi veya kâr›n kurulufl amaçlar›na tahsis edilmesi bunlar›n ya özel kanunlar›na göre kurulan kooperatifler ile benzer niiktisadî niteli¤ini de¤ifltirmez.
telikteki yabanc› kooperatifler olarak tan›mlanm›fl, ancak,
(7) ‹fl ortakl›klar›: Yukar›daki f›kralarda yaz›l› kurumlar›n türler itibar›yla tek tek say›lmam›flt›r. Bu çerçevede hangi
kendi aralar›nda veya flah›s ortakl›klar› ya da gerçek kifliler- türde olursa olsun kooperatifler kurumlar vergisi mükellefi
le, belli bir iflin birlikte yap›lmas›n› ortaklafla yüklenmek ve olarak de¤erlendirilmektedir. Kooperatifler Kanununun 1
kazanc›n› paylaflmak amac›yla kurduklar› ortakl›klardan bu inci maddesinde kooperatif kavram› afla¤›daki gibi aç›klanflekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler ifl ortak- m›flt›r:
l›klar›d›r. Bunlar›n tüzel kifliliklerinin olmamas› mükellefi- "Tüzel kiflili¤i haiz olmak üzere ortaklar›n›n belirli ekonoyetlerini etkilemez.
mik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait
ihtiyaçlar›n› iflgücü ve parasal katk›lar›yla karfl›l›kl› yard›m,
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
dayan›flma ve kefalet suretiyle sa¤lay›p korumak amac›yla
gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan kurulan de¤iflir ortakl› ve
de¤iflir sermayeli ortakl›klara kooperatif denir."
Kurumlar vergisi mükellefiyetine al›nan kooperatiflerin yan›nda, yabanc› kooperatifler de vergi mükellefi olarak say›lm›flt›r. Bu durumda, tüketim, üretim, kredi, sat›fl, yap› ve sair yabanc› kooperatiflerin de kurumlar vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir.
Yabanc› bir kuruluflun kooperatif niteli¤inde olup olmad›¤›
14
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Kooperatifler Kanununun ilgili hükümlerine göre de¤erlendirilecektir.
Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi flirket mahiyetinde
olanlar bu Kanunun uygulanmas›nda kooperatif say›lmayacak ve kurumlar vergisi mükellefi de olmayacaklard›r. Okul
kooperatiflerinin 1163 say›l› Kanuna göre veya derne¤e
ba¤l› iktisadi iflletme fleklinde kurulmalar› durumunda, hukuki durumlar›n›n gerektirdi¤i flekilde kurumlar vergisi mükellefi olarak dikkate al›naca¤› tabiidir.

‹ktisadi Kamu Kurulufllar›:
Her ne kadar günümüz dünyas›nda devletin iktisadi iflletme
meydana getirerek iktisadi faaliyet yürütmesi azalan bir e¤ilim olsa da devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve di¤er
kamu idarelerine ve kurulufllar›na ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan iktisadi kamu kurulufllar› bulunmaktad›r. Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve di¤er
kamu idarelerine ve kurulufllar›na ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan, sermaye flirketi ve kooperatif d›fl›ndaki ticari, s›nai ve zirai iflletmeler de vergilemede eflitlik
prensibi uyar›nca iktisadi kamu kuruluflu olarak, kurumlar
vergisi mükellefi olmalar› sa¤lanm›fl ve rekabet eflitsizli¤i
önlenmifltir. Yabanc› devletlere, yabanc› kamu idare ve ku15
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rulufllar›na ait veya ba¤l› olup, bu maddenin birinci ve ikinci f›kralar› d›fl›nda kalan ve devaml›l›k unsuru tafl›yan ticari, s›nai ve zirai iflletmeler de ayn› flekilde kurumlar vergisinin kapsam›na al›nm›flt›r.
‹ktisadi kamu kurulufllar›, kamu hukuku tüzel kiflilerine ba¤l› iktisadi iflletmelerdir. Kamu hukuku tüzel kiflileri; kamu
idareleri ve kamu kurulufllar› olmak üzere iki grupta toplan›r. Kamu idareleri, muayyen bir bölgede yaflayanlar›n tamam› ile ilgili genel hizmetleri yapan, baflta devlet olmak
üzere il özel idaresi, belediye ve köylerden ibaret tüzel kiflilerdir. Kamu kurulufllar› ise belirli bir veya birden çok kamu
hizmetini görmek üzere, genellikle özel bir kanunla kurulan
devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba¤l› kurulufllard›r. Üniversiteler, Devlet Demir Yollar›, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Posta Hizmetleri ‹flletmesi kamu kurulufllar›na örnek olarak gösterilebilir.
‹ktisadi kamu kurulufllar› ise, bu idare ve kurulufllardan birine ait olup sermaye flirketi veya kooperatif statüsü d›fl›nda
faaliyet gösteren ticari, s›nai ve zirai her türlü iflletmeleri ifade eder. ‹ktisadi kamu kurulufllar›n›n, vergiye tabi olmalar›
Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda birtak›m koflullara ba¤lanm›flt›r. ‹ktisadi mahiyetteki iflletmelerin belirgin özellikleri flöyle s›ralanabilir:
16
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a) Ba¤l›l›k: ‹ktisadi kamu kurulufllar›, kamu idareleri veya
kamu kurulufllar›na ait veya ba¤l› olmal›d›r. Ait olma, sermaye bak›m›ndan, ba¤l› olma ise idari bak›mdan ba¤l›l›¤›
ifade eder.
b) ‹flletme Özelli¤i: ‹ktisadi kamu kurulufllar›, ticari, s›nai
veya zirai bir iflletme niteli¤inde olmal›d›r. ‹flletmenin konusunun ve faaliyetinin piyasa (tedavül) ekonomisine dahil olmas› bedel mukabilinde her türlü mal ve hizmet üretimi ve
al›m sat›m› veya pazarlanmas› ya da kiralama ve benzeri faaliyetler olarak ifade edilebilir.
c) Devaml›l›k: Ticari, s›nai ve zirai faaliyetlerin devaml›
olarak yap›lmas› gerekmektedir.
Devaml›l›k unsuru, bir hesap dönemi içinde ayn› veya ayr›
faaliyet alanlar›nda ticari mahiyet arz eden ifllemlerin birden
fazla yap›lmas›n› ifade etmektedir. Ayn› hesap döneminde
tek ifllem nedeniyle ticari faaliyetin devaml›l›k unsurunun
olufltu¤unu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amac›n›n ticari olmas› durumunda devaml›l›k unsurunun varl›¤› kabul edilmelidir. Örne¤in, bir kamu idaresi veya dernek taraf›ndan telif
ve yay›n hakk› elinde bulundurulmak suretiyle bir kitab›n
yay›nlanmas› bir defa da yap›lm›fl olsa devaml›l›k unsuru
gerçekleflmifl olur.
17
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Ekonomik faaliyetin y›lda birden fazla tekrar etmesi halinde
veya her y›l bir defa olmakla beraber müteakip y›llarda tekrar etmesi ya da birkaç y›l arayla yap›lmas›na karfl›l›k periyodik olarak tekrar etmesi ve organizasyonu gerektirmesi
durumunda da bu faaliyetin devaml› oldu¤unun kabulü gerekmektedir.
Yap›lan ifllemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda
ise devaml› bir ekonomik faaliyet söz konusu de¤ildir. Örne¤in, bir derne¤in üç y›l önce sat›n ald›¤› nakil vas›talar›ndan, ayn› y›l içinde bir veya bir kaç›n› elden ç›kartmas› durumunda, devaml› bir iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.
Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olmas› (havuz ve plaj
iflletmecili¤i gibi) as›l olan iflin niteli¤i oldu¤undan, faaliyetin devaml›l›¤›na engel teflkil etmemektedir.
Bütün bu koflullar› tafl›yan kurulufllar›n sermaye flirketi veya
kooperatif fleklinde kurulmamalar› da flartt›r. Aksi halde, iktisadi kamu kurulufllar› olarak de¤il, sermaye flirketi ya da
kooperatif olarak vergiye tabi tutulurlar.
Bu flartlar› tafl›yan iktisadi kamu kurulufllar›;
- Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,
18
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- Faaliyetin, kanunla verilmifl görevler aras›nda bulunup bulunmamas›na,
- Tüzel kiflili¤e sahip olup olmamalar›na,
- Ba¤›ms›z muhasebelerinin bulunup bulunmamas›na,
- Kendilerine tahsis edilmifl sermaye veya ifl yerlerinin olup
olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n vergiye tabi tutulurlar.
Ayr›ca söz konusu mükellef grubunca sat›lan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti karfl›layacak kadar olmas›,
kâr edilmemesi veya kâr›n kurulufl amaçlar›na tahsis edilmesi bunlar›n iktisadi iflletme olma vasf›n› de¤ifltirmeyecektir. Kazanç sa¤lama amac› olmasa dahi iflletmenin konusunun ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet sat›fl›, kiralamas› ya da bunlara benzer flekillerde olmas› ve devaml› olmas› durumlar›nda da kamu idare ve kurulufllar›na ait iktisadi iflletme olufltu¤u kabul edilecektir.
‹ktisadi kamu kurulufllar›, Kurumlar Vergisi Kanununda
kullan›lm›fl bir ifadedir. Bu ifade, kamu idare ve kurulufllar›na ba¤l› tüm iktisadi iflletmeleri kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kurulufllar›, hem kamu iktisadi teflebbüslerini ve
hem de iktisadi devlet teflekküllerini kapsam› içine al›r. ‹k19
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tisadi kamu kurulufllar› son y›llarda ilgili yasalarla yeniden
düzenlenmifl ve s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar; iflletme, ifltirak,
ba¤l› ortakl›k, müessese, kamu iktisadi kuruluflu, iktisadi
devlet teflekkülü ve kamu iktisadi teflebbüsüdür.
‹ktisadi kamu kurulufllar›n›n vergilendirilmesi, bir bak›ma
"kendi kendini vergilendirme" gibi düflünülebilecekse de
kamu idarelerine vergi ayr›cal›¤› tan›nmas› piyasadaki serbest rekabet koflullar›n› olumsuz yönde etkileyecek ve özel
sektörün geliflme imkan› ile mal ve hizmet kalitesinin artmas›n› engelleyecektir. Özellefltirme uygulamalar›n›n yo¤unlaflt›¤› günümüzde piyasa ekonomisinin iflleyiflinin en etkin
flekilde sa¤lanmas› ve rekabetin korunmas› aç›s›ndan iktisadi kamu kurulufllar›n›n vergilendirilmesinin gere¤i aç›kt›r.
Vergi mükellefiyeti ve vergi denetimi dolay›s›yla, di¤er vergi mükellefleri gibi defter ve belge düzenine uymak, hesap
tutmak, bilanço ç›kartmak, maliyet ve fayda analizleri ile
daha verimli çal›flmak, fleffafl›k ve hesap verilebilirlik nedeniyle k›smen yolsuzluklar›n önüne geçmek mümkün olabilecektir.
Maddede ayr›ca, yabanc› kamu idare ve kurulufllar›n›n vergilendirilmesinde de yerli iktisadi kamu kurulufllar›n›n vergilendirilme ilkelerinin geçerli oldu¤u belirtilmektedir.
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Dernek ve Vak›flar›n ‹ktisadi ‹flletmeleri:
Derneklere ve vak›flara ait veya ba¤l› olup, faaliyetleri devaml› bulunan ticari, s›nai ve zirai iflletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler. Ticari, s›nai ve zirai iflletmenin belirlenmesinde Kanunun 2 nci maddesinin beflinci f›kras›nda belirlenen koflullar
dikkate al›nacak olup iktisadi mahiyetteki iflletmelerin belirgin özellikleri, gerekçenin iktisadi kamu kurulufllar›na iliflkin bölümde de aç›kland›¤› üzere, ba¤l›l›k, iflletme özelli¤i,
devaml›l›kt›r. Di¤er bir anlat›mla iktisadi iflletmenin unsurlar›, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona ba¤l› olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel
karfl›l›¤› mal al›m-sat›m›, imalat› ya da hizmet ifalar› gibi
faaliyetlerdir. Kanun bu gibi halleri tek tek saymak yerine,
dernek ya da vak›f taraf›ndan piyasa ekonomisi içerisinde
icra edilen ve sermaye flirketi ya da kooperatif kazanc› d›fl›nda kalan tüm iktisadi faaliyetleri kapsama alm›flt›r.
Derneklere ve vak›flara ait veya ba¤l› olarak faaliyet gösteren iktisadi iflletmelerce elde edilen kazançlar üzerinden
tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatab› an›lan iktisadi
iflletmelerdir. Ancak, bu iflletmelerin ayr› bir tüzel kifliliklerinin olmamas› halinde tarhiyat›n muhatab› iktisadi iflletme21
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nin ait veya ba¤l› oldu¤u dernek ve vak›flar›n olaca¤› tabiidir.
Dernekler, 5253 say›l› Dernekler Kanununa göre kurulmaktad›r. Baz› dernekler ise özel kanunla kurulabilmektedir. Ne
flekilde kurulursa kurulsun derneklere ait veya ba¤l› yukar›da nitelikleri aç›klanan iktisadi iflletmeler, Kurumlar Vergisi Kanununda kurumlar vergisinden muaf tutulmad›¤› sürece kurumlar vergisinin mükellefidir.
Bu flartlar› tafl›yan dernek veya vak›flar›n;
- Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,
- Faaliyetin, kanunla verilmifl görevler aras›nda bulunup bulunmamas›na,
- Tüzel kiflili¤e sahip olup olmamalar›na,
- Ba¤›ms›z muhasebelerinin bulunup bulunmamas›na,
- Kendilerine tahsis edilmifl sermaye veya ifl yerlerinin olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n vergiye tabi tutulurlar.
Ayr›ca söz konusu mükellef grubunca sat›lan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti karfl›layacak kadar olmas›,
kâr edilmemesi veya kâr›n kurulufl amaçlar›na tahsis edilmesi bunlar›n iktisadi iflletme olma vasf›n› de¤ifltirmeyecektir. Kazanç sa¤lama amac› olmasa dahi iflletmenin konusu22
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nun ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet sat›fl›, kiralamas› ya da bunlara benzer flekillerde olmas› ve devaml› olmas›
durumlar›nda da dernek ya da vak›flara ait iktisadi iflletme
olufltu¤u kabul edilecektir.
Öte yandan, bu Kanunun uygulanmas›nda sendikalar›n dernek, cemaatlerin ise vak›f say›laca¤› belirtilerek, dernek ya
da vak›f niteli¤indeki bu kurum ve kurulufllar›n faaliyetlerinin vergi d›fl› olmas›na karfl›l›k bunlara ba¤l› iktisadi iflletmelerin vergilendirilmesi konusuna aç›kl›k kazand›r›lmaktad›r. Ayn› flekilde vergi uygulamalar› bak›m›ndan dernek
olarak kabul edilen odalar, borsalar, meslek örgütleri ve
bunlar›n üst kurulufllar› ile siyasi partiler, kurumlar vergisi
mükellefiyeti kapsam›nda olmay›p söz konusu kurulufllar›n
iktisadi iflletmelerinin bulunmas› durumunda her hal ve takdirde kurumlar vergisine tabi olacaklard›r.
Ayr›ca, kamuya yararl› say›lan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n, kurumlar vergisi
aç›s›ndan vak›f veya derneklerin mükellefiyet kapsam›nda
olmamas› nedeniyle geçerli de¤ildir. Dolay›s›yla, bizzat
kendileri mükellef olmayan dernek veya vak›flar›n iktisadi
iflletmelerinin oluflmas› durumunda, söz konusu iktisadi iflletmeler kurumlar vergisinin mükellefi olacaklard›r. Örne23
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¤in, özel kanunlarla her türlü vergi ve harçtan muaf tutulan
bir derne¤in, maden suyu iflletmesi, bir iktisadi iflletme oluflturaca¤›ndan, bu faaliyet gelirlerinin derne¤in amac›na tahsis edilecek olmas› halinde dahi kurumlar vergisinin konusuna dahil edilip vergilendirilmesi gerekmektedir.
‹fl Ortakl›klar›:
Türkiye'nin d›fl dünya ile olan ekonomik iliflkilerinin artmas› sonucu ifl ortakl›¤› fleklindeki kurulufllar›n say›s› giderek
artmaktad›r. Bu kurulufllar kazanç paylafl›m› amac›yla kurulan ortakl›klar olup, belli bir iflin birlikte yap›lmas›n› yüklenmektedirler. Bu noktada bir iflin bölümlerini ayr› ayr› taahhüt eden (yüklenen) konsorsiyumlardan farkl›laflmaktad›rlar. fiah›s ortakl›klar› veya gerçek kiflilerin Kanunun 2 nci
maddesinde say›lanlarla veya Kanunun 2 nci maddesinde
say›lanlar›n kendi aralar›nda oluflturduklar› adi ortakl›klar›n,
istenilmesi halinde ifl ortakl›klar› olarak da Kurumlar Vergisi
mükellefiyeti tesis ettirilmesi imkan› getirilmifltir. Bu durumda söz konusu ortakl›k tüzel kiflili¤inin bulunup bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n Kurumlar Vergisi mükellefi say›lacakt›r.
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Tam ve dar mükellefiyet
MADDE 3- (1) Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde say›l› kurumlardan kanunî veya ifl merkezi Türkiye'de
bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye d›fl›nda
elde ettikleri kazançlar›n tamam› üzerinden vergilendirilirler.
(2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde say›l› kurumlardan kanunî ve ifl merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirilirler.
(3) Dar mükellefiyette kurum kazanc›, afla¤›daki kazanç ve
iratlardan oluflur:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de ifl yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabanc› kurumlar taraf›ndan bu yerlerde veya bu
temsilciler vas›tas›yla yap›lan ifllerden elde edilen ticarî ka-
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Madde 3- Kanunun 2 nci maddesinde say›lan kurumlar,
kanuni ve ifl merkezlerinin Türkiye'de bulunup bulunmad›¤› hususuna göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet
esas›nda vergilendirilecektir. Kanuni merkezden kas›t, vergiye tabi kurumlar›n kurulufl kanunlar›nda, tüzüklerinde,
ana statülerinde veya sözleflmelerinde gösterilen merkezdir.
‹fl merkezi olarak ise ifl bak›m›ndan ifllemlerin bilfiil topland›¤› ve yönetildi¤i merkez dikkate al›nacakt›r. Kurumlardan; kanuni veya ifl merkezleri Türkiye'de bulunanlar, tam
mükellefiyet esas›nda gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye
d›fl›nda elde ettikleri kazançlar›n tamam› üzerinden, kanuni
ve ifl merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar,
dar mükellefiyet esas›nda sadece Türkiye'e elde ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirileceklerdir.
Dar mükellefler için, kurum kazanc› gelir vergisi konusuna

AÇIKLAMA
Tam ve Dar mükellef kurumlar›n tan›mlar› yap›lm›flt›r. Dar mükellef kurumlar›n kazanç ve gelir unsurlar› say›lm›flt›r.
Tam mükellef Kurum: Kanunî veya ifl merkezi Türkiye'de bulunan kurumlar›n, Türkiye içinde ve Türkiye d›fl›nda elde
ettikleri kazançlar›n tamam› üzerinden vergilendirilen kurumdur..
Dar mükellef Kurum: Kanunî ve ifl merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar›n, sadece Türkiye'de elde
ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirilen kurumdur.
25
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zançlar (Bu flartlar› tafl›salar bile kurumlar›n ihraç edilmek giren afla¤›daki kazanç ve iratlardan olufltu¤u belirlenmek
üzere Türkiye'de sat›n ald›klar› mallar› Türkiye'de satmak- suretiyle, kurumlar vergisinin konusu tan›mlanm›flt›r:
s›z›n yabanc› ülkelere göndermelerinden do¤an kazançlar, 1. Türkiye'de Vergi Usul Kanununda tan›mlanan ifl yeri veTürkiye'de elde edilmifl say›lmaz. Türkiye'de satmaktan ya Gelir Vergisi Kanununda tan›mlanan daimi temsilci bumaksat, al›c› veya sat›c›n›n ya da her ikisinin Türkiye'de ol- lunduran yabanc› kurumlar taraf›ndan bu yerlerde veya bu
mas› veya sat›fl sözleflmesinin Türkiye'de yap›lmas›d›r.).
temsilciler vas›tas›yla yap›lan ifllerde elde edilen ticari kab) Türkiye'de bulunan ziraî iflletmeden elde edilen kazanç- zançlar, dar mükelleflerin kazanç unsurlar›ndan birini oluflturmaktad›r. Ancak, bu flartlar› tafl›salar dahi kurumlar›n ihlar.
raç edilmek üzere Türkiye'de sat›n ald›klar› mallar› Türkic) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançlar›.
ye'de satmaks›z›n yabanc› memleketlere göndermelerinden
ç) Tafl›n›r ve tafl›nmazlar ile haklar›n Türkiye'de kiralanma- do¤an kazançlar›n, Türkiye'de elde edilmifl say›lmayaca¤›
s›ndan elde edilen iratlar.
belirtilmifl; yine Türkiye'de satmaktan maksad›n, al›c› veya
sat›c›n›n veya her ikisinin Türkiye'de olmas› veya sat›fl akd) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratlar›.
dinin Türkiye'de yap›lmas› oldu¤u öngörülmüfltür.
e) Türkiye'de elde edilen di¤er kazanç ve iratlar.
(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir un- Yap›lan düzenleme ile, bir yabanc› kurumun Türkiye'de yaln›zca mal teminine yönelik bir bölüm oluflturmas›, bu malAÇIKLAMA
Kanuni merkez: Vergiye tabi kurumlar›n kurulufl kanunlar›nda, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleflmelerinde
gösterilen merkezdir.
‹fl merkezi: ‹fl bak›m›ndan ifllemlerin bilfiil topland›¤› ve yönetildi¤i merkezdir.
Dar Mükellefler ‹çin, Kurum Kazanc› Gelir Vergisi Konusuna Giren Afla¤›daki Kazanç Ve ‹ratlardan Oluflmaktad›r:
1. ‹fl yeri veya daimi temsilcilerde veya bu temsilciler vas›tas›yla yap›lan ifllerde elde edilen ticari kazançlar.
2. Türkiye'de bulunan zirai iflletmeden elde edilen kazançlar.
26
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surlar›n›n Türkiye'de elde edilmesi ve Türkiye'de daimî
temsilci bulundurulmas› konular›nda, 31/12/1960 tarihli ve
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulan›r.
(5) Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumlar›n kurulufl kanunlar›nda, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleflmelerinde
gösterilen merkezdir.
(6) ‹fl merkezi: ‹fl bak›m›ndan ifllemlerin fiilen topland›¤› ve
yönetildi¤i merkezdir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

MADDE GEREKÇES‹
lar›n hiç bir surette Türkiye'de sat›lmamas› halinde, teknik
olarak kazanç ve vergi do¤mayaca¤›n›n kabulü gerekir. Ancak, söz konusu kurumlar›n Türkiye'de bir organizasyonu
gerektiren imalat faaliyetleri bu kapsamda de¤erlendirilmeyecektir. Al›c› veya sat›c›n›n veya her ikisinin Türkiye'de
olmas› veya sat›fl akdinin Türkiye'de yap›lmas› hallerinde,
istisna için gerekli flartlar ihlal edilmifl say›lacakt›r.
2. Türkiye'de bulunan zirai iflletmeden elde edilen kazançlar. Dar mükellef yabanc› kurumlar›n Türkiye'de zirai kazanç elde edebilmeleri için, her fleyden önce Türkiye'de bir
zirai iflletmenin varl›¤› ve zirai faaliyetin bu iflletmede yürütülmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 156 nc›
maddesindeki ifl yeri tan›m› zirai ifl yerini de kapsad›¤› ve ifl
yeri olunca da kazanç ticari nitelik kazanaca¤› için, bir yabanc› kurumun Türkiye'de zirai kazanç elde etmesi hemen
hemen imkans›zd›r. Ancak bu hüküm ile ortakl›k halindeki

AÇIKLAMA
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançlar›.
4. Tafl›nmazlar›n, haklar›n ve tafl›n›r mallar›n Türkiye'de kiralanmas›ndan elde edilen iratlar.
5. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratlar›.
6. Türkiye'de elde edilen di¤er kazanç ve iratlar.
27
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zirai iflletmede, dar mükellef kurumlara ait hisselerden kaynaklanan kazançlar›n da kavranmas› yoluna gidilmifltir.
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançlar›. Serbest
meslek faaliyeti esas itibar›yla gerçek kiflilerce icra edilen
ve Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde tan›mlanan
faaliyet türüdür. Dar mükellef kurumlar›n bu tür kazanç elde etmeleri personelleri arac›l›¤› ile olur. Serbest meslek kazançlar›n›n Türkiye'de elde edilmifl say›lmas› için serbest
meslek faaliyetinin Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de de¤erlendirme, ödemenin Türkiye'de yap›lmas› veya ödeme yabanc› memlekette yap›lm›flsa Türkiye'de ödeyenin veya nam
ve hesab›na ödeme yap›lan›n hesaplar›na intikal ettirilmesi
veya kâr›ndan ayr›lmas›d›r.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde say›lan "Türkiye'de elde edilen ücretler" bendine bu Kanunda yer verilmemifltir. Yabanc› kurumlar›n Türkiye'de ücret geliri elde etmesi, bir mensubunu veya personelini tahsis
etmesi, bu flahs›n yabanc› kurum hiyerarflisine dahil olarak
firmaya Türkiye'de hizmet verilmesi veya bu hizmet bedelinin (yurt d›fl›ndan fatura edilen bedel) Türkiye'de gider yaz›lmas› suretiyle olur. Bu flekliyle ücret ile serbest meslek
28

MADDE
3

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

KANUN MADDES‹

MADDE GEREKÇES‹
kazanc› aras›nda fark bulunmamaktad›r. Dar mükellef kurumun, Türkiye'de hizmet etti¤i kurum ya da kifliye ba¤›ml›
olmas›n›n mümkün olamayaca¤› varsay›m›na dayan›larak,
kurumun yal›n anlam›yla ücret elde etmesi olanaks›zd›r.
Dolay›s›yla bu Kanundan önce ücret kazanc› grubunda de¤erlendirilen kazançlar›n serbest meslek kazanc› say›laca¤›
tabiidir.
4. Tafl›nmazlar›n, haklar›n ve tafl›n›r mallar›n Türkiye'de kiralanmas›ndan elde edilen iratlar. Tafl›nmazlar›n, haklar›n
ve tafl›n›r mallar›n Türkiye'de kiralanmas›ndan elde edilen
iratlar dar mükellef yabanc› kurumlar›n gayrimenkul sermaye irad› niteli¤indeki kazançlar›d›r. Bu tür kazançlar›n elde
edilmifl say›lmas› için tafl›nmaz ve tafl›n›r mallar›n Türkiye'de bulunmas› ve bu mallar›n ve haklar›n Türkiye'de kullan›lmas› veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekir.
5. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratlar›. Dar mükellef yabanc› kurumlar›n Türkiye'de menkul sermaye irad›
elde etmelerinin tek koflulu sermayenin Türkiye'ye yat›r›lm›fl olmas›d›r. Sermayenin Türkiye'ye yat›r›lm›fl olmas› demek, Türkiye'de sermaye olarak konulmas›, borç olarak verilmesi ve benzeri flekillerde Türkiye'de nemaland›r›lmas›d›r. Böylece yat›r›lm›fl bulunan sermaye karfl›l›¤›nda elde
edilen kâr pay›, faiz, kira ve benzeri iratlar, dar mükellef ku29
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rumun Türkiye'de elde etti¤i menkul sermaye irad›d›r. Bent
hükmü, Gelir Vergisi Kanununun ayn› mahiyetteki hükmüne paralel olarak konulmufl, Türkiye'de elde edilen menkul
sermaye iratlar›n›n tamam› dar mükellefiyet mevzuuna al›nm›flt›r. Menkul sermaye iratlar›n›n kayna¤›n› teflkil eden de¤erlerin dar mükellef kurumlar›n Türkiye'deki flubelerinin
bilançolar›na dahil olmas› halinde, maddenin üçüncü f›kras›n›n (a) bendi gere¤ince ticari kazanç olarak vergi konusuna esasen girmektedir. Bu itibarla, an›lan bent hükmüne girmeyen Türkiye'de ifl yeri ve daimi temsilci bulunmayan dar
mükellef bir kurumun menkul sermaye irad› elde etmesi halinde, bu kazançlar›n vergilendirilmesi ile ilgili ödevler yabanc› kuruma irad› sa¤layanlar veya sa¤lanmas›na arac›l›k
edenler taraf›ndan yerine getirilecektir. Kanuni ve ifl merkezlerinin her ikisi de Türkiye d›fl›nda olan kurumlar›n Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde tan›mlanan ve
say›lan her nevi menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesi sa¤lanm›flt›r.
6. Türkiye'de elde edilen di¤er kazanç ve iratlar. Di¤er kazanç ve iratlar›n Türkiye'de elde edilmifl say›lmas› için kazanç ve irad› do¤uran k›ymetin Türkiye'de bulunmas›, ifl veya ifllemlerin Türkiye'de yap›lmas› veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekir.
30
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Muafiyetler
MADDE 4- (1) Afla¤›da say›lan kurumlar, kurumlar vergisinden muaft›r:
a) Kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan tar›m ve hayvanc›l›¤›, bilimi, fennî ve güzel sanatlar› ö¤retmek, yaymak, gelifltirmek ve teflvik etmek amac›yla iflletilen okullar, okul
atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanl›klar›, tohum ve hayvan gelifltirme ve üretme istasyonlar›, yar›fl yerleri, kitap, gazete, dergi
yay›nevleri ve benzeri kurulufllar.
b) Kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan genel insan ve hayvan sa¤l›¤›n› korumak ve tedavi amac›yla iflletilen hastane,
klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bak›mevi,
hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bak›mevi, veteriner

Madde 4- Bu maddede muafiyetler düzenlenmifltir.
(a), (b) ve (c) bentleri ile kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan tar›m ve hayvanc›l›¤›, bilimi, fenni ve güzel sanatlar›
ö¤retmek, yaymak, ›slah ve teflvik etmek amac›yla iflletilen
müesseseler, yine kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan genel insan ve hayvan sa¤l›¤›n› korumak ve tedavi etmek amac›yla ve sosyal amaçlarla iflletilen müesseseler vergiden muaf tutulmufltur. Söz konusu kurulufllar kanun metninde say›lmakla beraber, gibi ve benzeri müesseseler fleklinde düzenleme yap›lmak suretiyle, sosyal devlet ilkesi gere¤i bentlerde say›lanlara benzer kurulufllar da kurumlar vergisinden
muaf tutulmufllard›r.
(ç) bendine göre, kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan yet-

AÇIKLAMA
Bu madde ile kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan iflletilen baz› kurulufl veya müesseseler muafiyet kapsam›na al›nm›fl,
genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amac› gütmeyen ve
üçüncü kiflilere kiralanmayan krefl ve konukevleri ile askeri k›fllalardaki kantinler vergiden muaf tutulmufl, Kanunla kurulan emekli ve yard›m sand›klar› ile sosyal güvenlik kurumlar›, yapt›klar› ifl veya hizmet karfl›l›¤›nda resim ve harç alan
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bakteriyoloji, seroloji, distofajin kurulufllar› ve benzeri ku- kili idarî makamlar›n izni ile aç›lan yerel, ulusal veya uluslararas› nitelikteki sergiler, fuarlar ve panay›rlar vergiden
rulufllar.
c) Kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan sosyal amaçlarla ifl- muaft›r. Bu muafiyet, fuar alan›nda ticari faaliyet gösteren
letilen flefkat, rehin ve yard›m sand›klar›, sosyal yard›m ku- mükellefleri kapsamamaktad›r.
rumlar›, yoksul aflevleri, ceza ve infaz kurumlar› ile tutu- (d) bendine göre, 5018 say›l› Kanunun 12 nci maddesinde
kevlerine ait iflyurtlar›, darülaceze atölyeleri, ö¤renci yurtla- say›lan merkezi yönetim kapsam›ndaki idarelere ait olan
krefl, konukevi ve askeri k›fllalardaki kantinler; sadece kamu
r›, pansiyonlar› ve benzeri kurulufllar.
ç) Kamu idare ve kurulufllar› taraf›ndan yetkili idarî ma- görevlilerine hizmet vermek, kâr amac› gütmemek ve üçünkamlar›n izniyle aç›lan yerel, ulusal veya uluslararas› nite- cü kiflilere kiralanmamak koflullar› ile kurumlar vergisinden
muaft›rlar.
likteki sergiler, fuarlar ve panay›rlar.
Bu muafiyetle sözü edilen askeri k›fllalarda aç›lan ve burada
d) Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerine ait olup
kalanlar›n bu süre içinde ihtiyaç duydu¤u k›s›tl› türden malsadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amac› gütmelar›n sat›fl›n›n yap›ld›¤› kantinler kapsama al›nm›flt›r. Bu
yen ve üçüncü kiflilere kiralanmayan krefl ve konukevleri ile
kantinler, ev ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmad›¤› ekonomik hacmi
askerî k›fllalardaki kantinler.
dar, d›flar›ya sat›fl yap›lmayan dolay›s›yla rekabet eflitsizli¤i
e) Kanunla kurulan emekli ve yard›m sand›klar› ile sosyal yaratmayacak flekilde faaliyet gösteren yerlerdir. Bu amac›
güvenlik kurumlar›.
aflan kantinlerin vergi kapsam›na al›naca¤› tabiidir.

AÇIKLAMA
kamu kurulufllar›, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› ile Özellefltirme Fonu, Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› ve Milli
Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü, Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü ile askerî fabrika ve atölyelere
muafiyet getirilmifltir.
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f) Yapt›klar› ifl veya hizmet karfl›l›¤›nda resim ve harç alan
kamu kurulufllar›.
g) Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› ile Özellefltirme Fonu,
Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› ve Milli Piyango ‹daresi
Genel Müdürlü¤ü.
h) Kurulufllar›ndaki amaca uygun ifllerle s›n›rl› olmak flart›yla, Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü ile
askerî fabrika ve atölyeler.
›) ‹l özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlar›n oluflturduklar› birlikler veya bunlara ba¤l› kurulufllar taraf›ndan iflletilen;
1) Kanal, boru ve benzeri yollarla da¤›t›m yapan su iflletmeleri,
2) Belediye s›n›rlar› içinde faaliyette bulunan yolcu tafl›ma
iflletmeleri,
3) Kesim, tafl›ma ve muhafaza iflleriyle s›n›rl› olmak üzere
mezbahalar.

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
(e) bendi ile kanunla kurulan emekli yard›m sand›klar› ile
sosyal sigorta kurumlar› muafiyet kapsam›na al›nmaktad›r.
Muafiyet, özel bir kanunla kurulmufl olan ve üyelerinden
toplad›¤› primleri üyelerine emekli ayl›¤› ve di¤er sosyal
yard›mlar› sa¤lamak amac›yla kullanan emekli sand›¤› veya
sigorta kurulufllar›na uygulanacakt›r.
(f) bendi ile kamu kurulufllar›n›n yapt›klar› ifl ve hizmetler
karfl›l›¤›nda ald›klar› resim ve harçlar›n ticari has›lat olarak
kabul edilmesi ve bu nedenle bu tür kamu idarelerinin vergi
kapsam›nda de¤erlendirilmesini önlemek amac›yla muafiyet hükmü getirilmifltir.
(g) bendi ile Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›, Özellefltirme
Fonu, Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› ve Milli Piyango ‹daresi muaf kurulufllar aras›nda say›lm›flt›r.
(h) bendine göre, Darphane, Damga Matbaas›, askeri fabrika ve atölyelere tan›nan vergi muafiyeti, bunlar›n sadece
kurulufl amac›na uygun ifller ile s›n›rl› olacakt›r.

AÇIKLAMA
Bunlar›n d›fl›nda ayr›ca ‹l özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlar›n oluflturduklar› birlikler veya bunlara ba¤l›
kurulufllar taraf›ndan iflletilen; kanal, boru ve benzeri yollarla da¤›t›m yapan su iflletmeleri, belediye s›n›rlar› içinde
faaliyette bulunan yolcu tafl›ma iflletmeleri, ile kesim, tafl›ma ve muhafaza iflleriyle s›n›rl› olmak üzere mezbahalar, vergiden muaf tutulmufltur. Maddeye göre, köyler veya köy birlikleri taraf›ndan köylünün genel ve ortak ihtiyaçlar›n›
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i) Köyler veya köy birlikleri taraf›ndan köylünün genel ve (i) bendine göre, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile
ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla iflletilen hamam, ça- bunlar›n oluflturduklar› birlikler veya bunlara ba¤l› kuruluflmafl›rhane, de¤irmen, so¤uk hava deposu ve ba¤l› olduklar› lar taraf›ndan iflletilen,
il s›n›r› içinde faaliyette bulunmalar› flart›yla yolcu tafl›ma 1) Kanal, boru, nakil hatt› ve benzeri yollarla da¤›t›m yapan
iflletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tar›m ifllet- su iflletmeleri vergi muafiyeti kapsam›na al›nm›flt›r. Muafimeleri.
yet kapsam›na giren su iflletmesinden flebeke suyunun anlaj) Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile özerk spor federas- fl›lmas› gerekir. Çeflitli kaplara konularak yap›lan su sat›fllayonlar›na tescil edilmifl spor kulüplerinin idman ve spor fa- r› bu kapsamda de¤erlendirilmeyecektir.
aliyetlerinde bulunan iktisadî iflletmeleri ile sadece idman 2) Belediye s›n›rlar› içinde yolcu tafl›ma faaliyetinde buluve spor faaliyetlerinde bulunan anonim flirketler.
nan iflletmeler için kurumlar vergisi muafiyeti öngörülmüflk) Tüketim ve tafl›mac›l›k kooperatifleri hariç olmak üzere, tür. Tafl›ma faaliyetinin belediye s›n›rlar›n› aflacak flekilde
ana sözleflmelerinde sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lma- yap›lmas› halinde muafiyet uygulanmayacakt›r.
mas›, yönetim kurulu baflkan ve üyelerine kazanç üzerinden
3) Mezbahalar sadece kesim, tafl›ma ve muhafaza iflleri ile
pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara da¤›t›lmamas›
s›n›rl› olmak üzere muafiyetin kapsam›na al›nm›flt›r. Mezve sadece ortaklarla ifl görülmesine (Yap› kooperatiflerinin
bahalar genelde belediyeler taraf›ndan kurulmaktad›r. Ankendilerine ait arsalar›n› kat karfl›l›¤› vererek her bir hisse
cak, il özel idareleri ve köyler ile bunlar›n teflkil ettikleri bir-

AÇIKLAMA
karfl›lamak amac›yla iflletilen hamam, çamafl›rhane, de¤irmen, so¤uk hava deposu ve ba¤l› olduklar› il s›n›r› içinde
faaliyette bulunmalar› flart›yla yolcu tafl›ma iflletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tar›m iflletmeleri de vergiden
muaf olacakt›r. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile özerk spor federasyonlar›na tescil edilmifl spor kulüplerinin idman
ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi iflletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim flirketler ve
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için bir ifl yeri veya konut elde etmeleri ortak d›fl› ifllem say›lmaz.) iliflkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen
uyan kooperatifler ile bu kay›t ve flartlara ek olarak kuruluflundan inflaat›n bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullar›nda, söz konusu inflaat ifllerini k›smen veya tamamen
üstlenen gerçek kiflilerle tüzel kifli temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla iliflkili oldu¤u kabul edilen kiflilere veya yukar›da say›lanlarla iflçi ve iflveren
iliflkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yap› ruhsat› ile
arsa tapusu kooperatif tüzel kiflili¤i ad›na tescil edilmifl olan
yap› kooperatifleri.
l) Yabanc› ülkeler veya uluslararas› finans kurulufllar› ile
yap›lan malî ve teknik iflbirli¤i anlaflmalar› çerçevesinde
yaln›zca küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi teminat›
sa¤lamak üzere kurulmufl olup, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar› teminat sorumluluk fonlar›na ekleyen ve
sahip olduklar› fonlar› ortaklar›na da¤›tmaks›z›n küçük ve

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
liklerce kurulan mezbahalar da vergiden muaf olacakt›r.
An›lan kamu kurumlar› d›fl›ndaki kurulufllarca aç›lan mezbahalar vergiye tabi olacakt›r.
(j) bendine göre, köyler veya köy birlikleri taraf›ndan köylünün genel ve ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla iflletilen hamam, çamafl›rhane, de¤irmen, so¤uk hava deposu iflletmeleri ile tar›m iflletmeleri vergiden muaf olacaklard›r.
Ayr›ca, köy ve köy birliklerine ait olup ba¤l› olduklar› il s›n›r› içinde faaliyette bulunan yolcu tafl›ma iflletmeleri de
vergiden muaf olacakt›r. Yolcu tafl›ma faaliyetinin il s›n›r›n› aflmas› durumunda muafiyet söz konusu de¤ildir.
(k) bendine göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile
özerk spor federasyonlar›na tescil edilmifl spor klüplerinin
idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi iflletmeleri ile
sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim flirketler muafiyet kapsam›ndad›r.

AÇIKLAMA
münhas›ran bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulufllara 5422 say›l› Kanunla (Eski
Kurumlar Vergisi Kanunu) tan›nm›fl muafiyetler, yeni düzenlemede korunmufltur.
Yabanc› ülkeler veya uluslararas› finans kurulufllar› ile yap›lan malî ve teknik iflbirli¤i anlaflmalar› çerçevesinde yaln›zca
küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi teminat› sa¤lamak üzere kurulmufl olup, bu faaliyetlerinden elde ettikleri
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orta ölçekli iflletmelere kredi sa¤layan banka ve kurulufllara (l) bendi, kooperatiflerle ilgili muafiyet hükmünü içermekyat›ran kurumlar.
tedir. Kooperatiflerde üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihm) Münhas›ran bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetle- tiyaçlar›n, karfl›l›kl› dayan›flma ve yard›mlaflma ile sa¤lanrinde bulunan kurum ve kurulufllar (Bunlar›n vergi muafiye- mas› esast›r. Bu ilkeden hareketle, günümüzde kooperatif
tinden yararlanmas›na ve muafiyetlerinin kaybedilmesine görüntüsü alt›nda yürütülen ticari faaliyetlerin vergilendirme kapsam› d›fl›na ç›kmas›n› önlemek için kooperatiflere
iliflkin flartlar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir.).
n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt sa¤lanan muafiyet s›n›rland›r›lm›flt›r. Tüketim ve nakliye
yap›lar›n› haz›rlamak ve buralarda faaliyette bulunanlar›n; kooperatifleri vergilendirme kapsam›na al›n›rken, günüarsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlar›n› karfl›- müzde yap› kooperatifi ad› alt›nda faaliyet gösteren ancak,
lamak amac›yla kamu kurumlar› ve kamu kurumu niteli¤in- gerçekte "Yap-Sat ‹nflaat" faaliyetinde bulunarak haks›z redeki meslek kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kiflilerce birlikte kabete ve vergi kayb›na yol açan ve kooperatifçilikten bekoluflturulan ve kazanc›n›n tamam›n› bu yerlerin ortak ihti- lenen sosyal amaçlarla örtüflmeyecek flekilde faaliyet gösteren oluflumlar›n da vergilendirilmesi amaçlanm›flt›r. Kiflileyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda kullanan iktisadî iflletmeler.
(2) Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûller Maliye Ba- rin karfl›l›kl› dayan›flma ve yard›mlaflma amac›yla bir araya
gelerek konut ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurmufl oldukkanl›¤›nca belirlenir.
lar› yap› kooperatifleri ise muafiyetten yararlanmaya devam
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
edeceklerdir.

AÇIKLAMA
kazançlar› teminat sorumluluk fonlar›na ekleyen ve sahip olduklar› fonlar› ortaklar›na da¤›tmaks›z›n küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi sa¤layan banka ve kurulufllara yat›ran kurumlar ile .
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yap›lar›n› haz›rlamak ve buralarda faaliyette bulunanlar›n; arsa,
elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla, kamu kurumlar› ve kamu kurumu niteli¤indeki
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MADDE GEREKÇES‹
Yap›lan düzenleme ile tüketim ve nakliye kooperatifleri d›fl›nda kalan di¤er kooperatiflerin muafiyetten yararlanabilmeleri için, ana sözleflmelerinde;
- Sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›,
- ‹dare meclisi baflkan veya üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
- ‹htiyat akçelerinin ortaklara da¤›t›lmamas›,
- Münhas›ran ortaklarla ifl görülmesine dair hükümlerin bulunmas› ve mutlak surette bu kay›t ve flartlara uyulmas› gerekmektedir.
Ayr›ca, yap› kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek
için yukar›da belirtilen flartlara ilaveten;
- Kurulufllar›ndan, söz konusu yap› inflaatlar›n›n sona erdi¤i
tarihe kadar yönetim ve denetim kurullar›nda inflaat iflini
üstlenen gerçek kiflilerle tüzel kifli temsilcilerinin ve bunla-

AÇIKLAMA
meslek kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kiflilerce birlikte oluflturulan ve kazanc›n›n tamam›n› bu yerlerin ortak
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda kullanan iktisadi iflletmeler.de vergiden muaf k›l›nm›fllard›r.
Tüketim ve tafl›mac›l›k kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleflmelerinde sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›,
yönetim kurulu baflkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara da¤›t›lmamas› ve
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r›n iliflkili oldu¤u kifliler veya iflçi iflveren iliflkisi bulunan
kiflilere yer vermemesi,
- Yap› ruhsat› ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kiflili¤i
ad›na olmas›
gerekmektedir.
(m) bendine göre muafiyetten yararlanacak kurumun, sadece 3624 say›l› Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› Kurulmas› Hakk›nda Kanun'da tan›mlanan küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi teminat› sa¤lama alan›nda karfl›lafl›lan güçlüklerin giderilmesi amac›yla kurulmufl olmas› gerekmektedir.
Ayr›ca muafiyetten yararlanacak kurumun, kurulufl sözleflmelerinde sadece küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi teminat› sa¤lamak üzere kuruldu¤u ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürecekleri, ortaklara kâr pay› da¤›tmayacaklar›
aç›kça yaz›l› olacakt›r.

AÇIKLAMA
sadece ortaklarla ifl görülmesine iliflkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler de kurumlar vergisinden muaf tutulmufltur. Maddeye konulan bir parantez için hükümle, yap› kooperatiflerinin kendilerine ait arsalar›n› kat
karfl›l›¤› vererek her bir hisse için bir iflyeri veya konut elde etmeleri ortak d›fl› ifllem say›lmayaca¤› hususu aç›kl›¤a
kavuflturulmufltur. Ayr›ca sayd›¤›m›z kay›t ve flartlara ek olarak kuruluflundan inflaat›n bitim tarihine kadar yönetim ve
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(n) bendine göre sadece bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllar, Bakanlar Kurulunun onay› ile kurumlar vergisinden muaf olabileceklerdir.
Ayr›ca maddenin ikinci f›kras› ile bu maddede say›lan muafiyetlerin uygulanmas›na iliflkin Maliye Bakanl›¤›na yetki
verilmektedir.

AÇIKLAMA
denetim kurullar›nda, söz konusu inflaat ifllerini k›smen veya tamamen üstlenen gerçek kiflilerle tüzel kifli temsilcilerine
veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla iliflkili oldu¤u kabul edilen kiflilere veya yukar›da say›lanlarla iflçi ve
iflveren iliflkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yap› ruhsat› ile arsa tapusu kooperatif tüzel kiflili¤i ad›na tescil edilmifl olan yap› kooperatifleri de muafiyet kapsam›na al›nm›flt›r.
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‹stisnalar
MADDE 5- (1) Afla¤›da belirtilen kazançlar, kurumlar ver- Madde 5- Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kagisinden müstesnad›r:
zançlar›, 5 inci maddenin birinci f›kras›nda say›lm›flt›r.
a) Kurumlar›n;
Maddenin (a) bendinde, ayn› kazanc›n iki ayr› kurumda ver1) Tam mükellefiyete tâbi baflka bir kurumun sermayesine gilendirilmesini önlemek, mükerrer vergilemeye yol açmakat›lmalar› nedeniyle elde ettikleri kazançlar (Fonlar›n ka- mak amac›yla ifltirak kazançlar› istisnas› düzenlenmifltir. Bu
t›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinden maddedeki düzenleme, yaln›zca tam mükellefiyete tabi kurumun sermayesine kat›l›mlar nedeniyle elde edilen kazançelde edilen kâr paylar› hariç),
lar› kapsamaktad›r. Di¤er bir anlat›mla, ifltirak edilen kuru2) Tam mükellefiyete tâbi baflka bir kurumun kâr›na kat›lmun tam mükellef kurum olmas› gerekmektedir. Kurumlama imkân› veren kurucu senetleri ile di¤er intifa senetlerinr›n, kurucu senetleri ile di¤er intifa senetlerinden elde ettikden elde ettikleri kâr paylar›.
leri kâr paylar› ifltirak kazanc› olarak de¤erlendirilecek; fonb) Kanunî ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve lar›n kat›lma belgeleri ve yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlimited flirket niteli¤indeki flirketlerin sermayesine ifltirak lerinden elde ettikleri kâr paylar› ise ifltirak kazanc› olarak
eden kurumlar›n, bu ifltiraklerinden elde ettikleri afla¤›daki de¤erlendirilmeyerek, kurumlar vergisine tabi tutulacakt›r.
flartlar› tafl›yan ifltirak kazançlar›;
Maddenin (b) bendinde, kurumlar›n yurt d›fl›ndan elde ettik

AÇIKLAMA
Madde de yer alan düzenlemeyle afla¤›daki istisnalar kabul edilmifltir.
1- ‹fltirak Kazançlar› ‹stisnas›
A- Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen ‹fltirak Kazanc› ‹stisnas› : Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun sermayesine kat›lmalar› nedeniyle elde ettikleri kazançlar (Fonlar›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse
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1) ‹fltirak pay›n› elinde tutan flirketin, yurt d›fl› ifltirakin
ödenmifl sermayesinin en az % 10'una sahip olmas›,
2) Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla ifltirak pay›n›n kesintisiz olarak en az bir y›l süreyle elde tutulmas› (Rüçhan
hakk› kullan›lmak suretiyle veya yurt d›fl› ifltirakin iç kaynaklar›ndan yap›lan sermaye art›r›mlar› nedeniyle elde edilen ifltirak paylar› için sahip olunan eski ifltirak paylar›n›n
elde edilme tarihi esas al›n›r.),
3) Yurt d›fl› ifltirak kazanc›n›n kâr pay› da¤›t›m›na kaynak
olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil ifltirak edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az % 15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›; ifltirak edilen flirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini
veya sigorta hizmetlerinin sunulmas› ya da menkul k›ymet
yat›r›m› olmas› durumunda, ifltirak edilen kurumun faaliyet-

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
leri ifltirak kazançlar›, belli koflullar alt›nda kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
Bu bentte belirtilen istisnadan yararlanabilmek için, ifltirak
edilen kurumun kanuni ve ifl merkezinin her ikisinin de Türkiye'de olmamas›; Türkiye'de tam mükellef olarak vergilendirilmemesi gerekmektedir.
‹stisnadan yararlanabilmenin bir di¤er koflulu, ifltirak edilen
yurt d›fl›ndaki kurumun anonim veya limited flirket niteli¤inde olmas›d›r. Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde
kurum olarak nitelendirilmekle beraber anonim veya limited flirket niteli¤inde olmayan kurumlardan elde edilecek ifltirak kazançlar›n›n bu istisnadan yararlanmas› mümkün olmayacakt›r.
Bendin (1) ve (2) numaral› alt bentlerinde belirtilen koflullar, ifltirakin oran› ve elde bulundurma süresi ile ilgilidir.
Buna göre, yurt d›fl›ndaki kurumdaki ifltirakin en az % 10

AÇIKLAMA
senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisna edilmifltir. Bu istisna eski kanunda da yer
alm›flt›. Asl›nda bu istisna, gerçek anlamda bir vergi istisnas› veya teflvik unsuru olmaktan ziyade çifte vergilendirmeyi
önleme amaçl› olarak düzenlenmifltir. Ayr›ca kurumlar›n, tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun kâr›na kat›lma
imkân› veren kurucu senetleri ile di¤er intifa senetlerinden elde ettikleri kâr paylar› da istisna kapsam›na al›narak istisnan›n kapsam› geniflletilmifltir.
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te bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az Türkiye'de oran›nda olmas› ve bu ifltirakin ifltirak kazanc›n›n elde ediluygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar ver- di¤i tarihi itibar›yla en az bir y›l süreyle ve kesintisiz olarak
gisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›,
elde tutulmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla % 10 oran›ndaki
4) ‹fltirak kazanc›n›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin ifltirak koflulunun bütün bir y›l boyunca devam ettirilmifl olkurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe mas› bir zorunluluktur. Rüçhan hakk› kullan›lmak suretiyle
veya yurtd›fl› ifltirakin iç kaynaklar›ndan yap›lan sermaye arkadar Türkiye'ye transfer edilmesi.
t›r›mlar› nedeniyle iktisap edilen ifltirak paylar› için bir y›lYurt d›fl›ndaki inflaat, onar›m, montaj iflleri ve teknik hizl›k süre, sahip olunan eski hisse senedinin iktisap tarihi esas
metlerin yap›labilmesi için ilgili ülke mevzuat›na göre ayr›
al›narak belirlenecektir.
bir flirket kurulmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlarda, özel
amaç için kuruldu¤unun ana sözleflmelerinde belirtilmesi ve (3) numaral› alt bent ile getirilen di¤er koflul, söz konusu iflfiilen bu amaç d›fl›nda faaliyetinin bulunmamas› flart›yla, tirak kazançlar›n›n, do¤du¤u ülke kanunlar› uyar›nca en az
söz konusu flirketlere ifltirak edilmesinden elde edilen ka- % 15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri bir vergi
yükü tafl›mas› gerekti¤idir. Oran k›stas›, iade, mahsup gibi
zançlar için bu bentte belirtilen flartlar aranmaz.
indirimler uyguland›¤›nda, karfl›laflt›r›labilir olma özelli¤ini
Bu bent uyar›nca vergi yükü, kanunî veya ifl merkezinin buzaman zaman yitirebilmekte, ilk belirtilen oran ile indirim
lundu¤u ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden ve kâr pay›
ifllemleri sonras› kalan oran çok farkl› olabilmektedir. Bu
da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergi-

AÇIKLAMA
B- Dar Mükellef Kurumlardan Elde Edilen ‹fltirak Kazanc› ‹stisnas› : Kurumlar›n, kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited flirket niteli¤indeki flirketlerin sermayesine ifltirakleri sonucu elde ettikleri ifltirak kazançlar›;
a) ‹fltirak pay›n› elinde tutan flirketin, yurt d›fl› ifltirakin ödenmifl sermayesinin en az % 10'una sahip olunmas›,
b) Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla ifltirak pay›n›n kesintisiz olarak en az bir y›l süreyle elde tutulmufl olunmas›
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ler dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam da¤›t›labilir
kurum kazanc› ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi
toplam›na oranlanmas› suretiyle tespit edilir.
c) Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla aral›ks›z en az bir
y›l süreyle nakit varl›klar d›fl›nda kalan aktif toplam›n›n %
75 veya daha fazlas›, kanunî veya ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited flirket niteli¤indeki flirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 oran›nda ifltirakten
oluflan tam mükellefiyete tâbi anonim flirketlerin, en az iki
tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan yurt d›fl› ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kurum kazançlar›.
ç) Anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›n bedelinin itibarî de¤eri aflan k›sm›.
d) Türkiye'de kurulu;

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
nedenle, k›yaslama için vergi yükü k›stas› esas al›nm›flt›r.
Vergi yükü k›stas›, her tür indirim sonras› kalan nihai olarak
ödenen vergi tutar›n› esas ald›¤› için karfl›laflt›r›labilir niteliktedir.
Öte yandan, ifltirak edilen flirketin esas faaliyet konusunun,
finansal kiralama dahil finansman temini ve sigorta hizmetlerinin sunulmas› ya da menkul k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda, yukar›da belirtilen % 15 vergi yükü yerine ifltirak
edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar›
uyar›nca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü tafl›mas› flart› aranacakt›r. Kâr da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler, bu vergi yükünün hesab›nda
dikkate al›nacakt›r.
Bendin (4) numaral› alt bendi uyar›nca, söz konusu ifltirak
kazançlar›n›n, elde edildi¤i vergilendirme dönemine iliflkin

AÇIKLAMA
c) Yurt d›fl› ifltirak kazanc›n›n kâr pay› da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil ifltirak edilen
kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az % 15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri
toplam vergi yükü tafl›mas›;
d) ‹fltirak edilen flirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin
sunulmas› ya da menkul k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda, ifltirak edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi
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1) Menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken
tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi gerekmektedir.
portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›,
2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda ifllem gören alt›n Maddede an›lan koflullar›n aranmad›¤› husus, yurt d›fl›ndaki
ve k›ymetli madenlere dayal› yat›r›m fonlar› veya ortakl›k- inflaat, onarma, montaj iflleri ve teknik hizmetlerin yap›labilmesi için ilgili ülke mevzuat›na göre ayr› bir flirket kurulmalar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›,
3) Giriflim sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n ka- s›n›n zorunlu oldu¤u durumlarda, özel amaç için kuruldu¤unun ana sözleflmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç d›zançlar›,
fl›nda faaliyetinin bulunmamas› kofluluyla, söz konusu flir4) Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›,
ketlere ifltirak edilmesinden elde edilen kazançlard›r. Bura5) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar›,
da, zorunluluklardan dolay› flube ya da yurt d›fl›nda bulunan
6) Konut finansman› fonlar› ile varl›k finansman› fonlar›n›n ifl yeri çerçevesinde yap›lamayan faaliyetler için söz konusu
kazançlar›.
koflullar kald›r›lm›flt›r.
e) Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan Maddede ayr›ca vergi yükünün nas›l belirlenece¤i aç›kl›¤a
tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip olduk- kavuflturulmufltur. Buna göre, kanuni veya ifl merkezinin bular› kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sa- lundu¤u ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden toplam gelir
t›fl›ndan do¤an kazançlar›n % 75'lik k›sm›.
ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edi-

AÇIKLAMA
kanunlar› uyar›nca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
yükü tafl›mas›,
e) ‹fltirak kazanc›n›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.
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Bu istisna, sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde uygulan›r ve sat›fl kazanc›n›n istisnadan yararlanan k›sm› sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab›nda tutulur. Ancak sat›fl bedelinin, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi
flartt›r. Bu süre içinde tahsil edilmeyen sat›fl bedeline isabet
eden istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen
vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r.
‹stisna edilen kazançtan befl y›l içinde sermayeye ilave d›fl›nda herhangi bir flekilde baflka bir hesaba nakledilen veya
iflletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar›lan k›s›m için uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r. Ayn› süre içinde iflletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre
yap›lan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulan›r.

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
len toplam da¤›t›labilir kurum kazanc› ile tahakkuk eden kurumlar vergisi toplam›na oranlanmas› suretiyle tespit edilecektir. Vergi yükü hesaplan›rken kurumlar vergisi düfltükten
sonra kalan toplam da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n tespit
edilmesi gerekmektedir. ‹flletmede bulunan ancak karfl›l›k
olarak veya yedek akçe olarak ayr›lan kazanç tutarlar› da
da¤›t›labilir kâr›n bir unsuru olarak kabul edilecektir. Buna
karfl›l›k, bulundu¤u ülke mevzuat› uyar›nca vergiye tabi kazanc›n tespitinde gider olarak kabul edilmeyen ancak fiilen
yap›lm›fl olan gerçek mahiyetteki giderler nedeniyle da¤›t›labilir kazançta azalmaya yol açan unsurlar, da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n tespitinde dikkate al›nabilecektir.
Örne¤in, kurum ticari kazanc›n›n 90, vergiye tabi kazanc›n
tespitinde gider olarak kabul edilmeyen gerçek gider tutar›n›n 10, dolay›s›yla vergiye tabi kazanc›n 100 oldu¤unu ve
bu kazanc›n yar›s›n›n vergiden istisna edildi¤ini varsayal›m.

AÇIKLAMA
koflullar›n›n mevcudiyeti halinde vergiden istisna edilmifltir. Ancak, yurt d›fl›ndaki inflaat, onar›m, montaj iflleri ve teknik
hizmetlerin yap›labilmesi için ilgili ülke mevzuat›na göre ayr› bir flirket kurulmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlarda, özel
amaç için kuruldu¤unun ana sözleflmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç d›fl›nda faaliyetinin bulunmamas› flart›yla,
söz konusu flirketlere ifltirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu bentte belirtilen flartlar aranmayacakt›r.
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Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk› kullan›lmak suretiyle iti- Ayn› zamanda bu ülkede vergi oran›n›n % 20 olmas› durubarî de¤eriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme ta- munda, hesaplanacak kurumlar vergisi benzeri vergi
rihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme [(90+10)/2x%20=] 10 olacak; bu verginin da¤›t›labilir katarihi esas al›n›r.
zanç olan 80 ile hesaplanan kurumlar vergisi olan 10'un topDevir veya bölünme suretiyle devral›nan tafl›nmazlar, iflti- lam› olan 90'a oranlanmas› sonucu bulunacak vergi yükü %
rak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan 12,5 olacakt›r. Dolay›s›yla bu kazanç üzerinden elde edilehaklar›n›n sat›fl›nda iki y›ll›k sürenin hesab›nda, devir olu- cek ifltirak kazanc›n›n istisnadan yararlanmas› mümkün olnan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate al›n›r. mayacakt›r.
Menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla u¤- Buna karfl›l›k, di¤er ülkede herhangi bir istisnadan yararlaraflan kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› de- n›lmad›¤› varsay›l›r ise bu durumda kurumlar vergisi 20 ola¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› cak, kurumlar vergisi düfltükten sonra kalan ve da¤›t›labilir
d›fl›ndad›r. Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren kazanç olan 70 ile hesaplanan kurumlar vergisi olan 20'nin
toplam› olan 90'a oranlanmas› sonucu ortaya ç›kacak olan
21.06.2006
vergi yükü % 22,2 olaca¤›ndan bu kazanç üzerinden elde
f) Bankalara borçlar› nedeniyle kanunî takibe al›nm›fl veya
edilecek ifltirak kazançlar›n›n istisnadan yararlanmas› mümTasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kukün olacakt›r.
rumlar ile bunlar›n kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip ol-

AÇIKLAMA
2- Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla aral›ks›z en az bir y›l süreyle nakit varl›klar d›fl›nda kalan aktif toplam›n›n % 75 veya
daha fazlas› kanuni veya ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited flirket niteli¤indeki flirketlerin her birinin
sermayesine en az % 10 oran›nda ifltirakten oluflan tam mükellefiyete tabi anonim flirketlerin, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan yurt d›fl› ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kurum kazançlar›da vergiden istisna edilmifltir.
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duklar› tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karfl›l›k bankalara veya bu Fona devrinden sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden kazançlar›n tamam› ile bankalar›n bu flekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n %75'lik k›sm›.
g) Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri veya daimî
temsilcileri arac›l›¤›yla elde ettikleri afla¤›daki flartlar› tafl›yan kurum kazançlar›;
1) Bu kazançlar›n, do¤du¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca
en az % 15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›,
2) Kazançlar›n elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin y›ll›k
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye'ye transfer edilmifl olmas›,
3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
(c) bendinde, kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla devaml›
olarak en az bir y›l süreyle nakit varl›klar d›fl›nda kalan aktif toplam›n›n % 75 veya daha fazlas›, kanuni veya ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited flirket niteli¤indeki flirketlerin her birinin sermayesine en az % 10
oran›nda ifltirakten oluflan tam mükellefiyete tabi anonim
flirketlerin, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan yurt
d›fl› ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kurum
kazançlar›na istisna tan›nm›flt›r. Tam mükellefiyete tabi
anonim flirketlerin bu bent uyar›nca yararlanaca¤› ifltirak
hisselerinin sat›fl kazanc› istisnas› için, söz konusu ifltirak
hisselerinin iki tam y›l (730 gün) iflletme aktifinde kay›tl› olmas› gerekir. Ayr›ca, tam mükellef anonim flirketler (b) bendindeki koflullar› sa¤lamalar› halinde yurt d›fl› ifltirak kazançlar› istisnas›ndan da yararlanabilmeleri söz konusudur.
Bu bentte yer alan anonim flirket, kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla devaml› olarak en az bir y›l süreyle nakit ve

AÇIKLAMA
3 – Emisyon Primi ‹stisnas› : Anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›n bedelinin itibarî de¤eri aflan k›sm›, eski Kanunda oldu¤u gibi, yine vergiden istisna edilmifltir. Ancak bu defa istisnan›n kapsam›, primli ihraç olunan paylar için menkul k›ymetin varl›¤› flart›na ba¤lanmayarak, menkul k›ymete ba¤lanmaks›z›n ç›plak pay ihrac›nda oluflan primleri de istisna kapsama alacak flekilde geniflletilmifltir.
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temini, sigorta hizmetlerinin sunulmas› veya menkul k›ymet benzeri varl›klar d›fl›nda kalan aktif toplam›n›n % 75 veya
yat›r›m› olan kurumlarda, bu kazançlar›n do¤du¤u ülke ver- daha fazlas› kanuni veya ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan
gi kanunlar› uyar›nca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar anonim veya limited flirket niteli¤indeki flirketlerin sermavergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam yesine en az % 10 oran›nda ifltirakten oluflan tam mükellef
vergi yükü tafl›mas›.
anonim flirketleri ifade etmekte olup, belirtilen flartlar› tafl›Bu bent uyar›nca toplam vergi yükü, birinci f›kran›n (b) mayan kurumlar›n bu istisnadan yararlanmas› mümkün de¤ildir.
bendindeki tan›ma göre tespit edilir.
h) Yurt d›fl›nda yap›lan inflaat, onar›m, montaj iflleri ile tek- (ç) bendi ile anonim flirketlerin gerek kurulufllar›nda gereknik hizmetlerden sa¤lanarak Türkiye'de genel sonuç hesap- se sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›n, itibari de¤erin üzerinde bir bedelle elden ç›kar›lmas› halinde,
lar›na intikal ettirilen kazançlar.
›) Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤re- paylar›n itibari de¤erleri toplam› ile elden ç›karma bedelleri
tim özel okullar› ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta- toplam› aras›ndaki fark olan, emisyon primleri herhangi bir
n›nan vak›flara veya kamu yarar›na çal›flan derneklere ba¤- koflul ile ba¤l› olmaks›z›n kurumlar vergisinden istisna edill› rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden, ilgili Ba- mifltir.
kanl›¤›n görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›n›n be- (d) bendinde, Türkiye'de kurulu menkul k›ymetler yat›r›m
lirleyece¤i usûller çerçevesinde befl hesap dönemi itibar›yla fonlar› ile ayn› nitelikteki menkul k›ymetler yat›r›m ortak-

AÇIKLAMA
4- Portföy Kazançlar› ‹stisnas› : Eski Kanun ile
Türkiye'de kurulu Menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› veya
ortakl›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›na, gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n
kazançlar›na, Giriflim sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›na, emeklilik yat›r›m fonlar›n›n
kazançlar›na tan›nm›fl olan istisna varl›¤›n› korurken bu istisnalar›n kapsam›na portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda
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elde edilen kazançlar (‹stisna, belirtilen okullar›n ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçti¤i hesap döneminden
itibaren bafllar.).
i) Kooperatif ortaklar›n›n yönetim gideri karfl›l›¤› olarak
ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen k›s›mlar
ile afla¤›da belirtilen kooperatiflerin ortaklar› için;
1) Tüketim kooperatiflerinde, ortaklar›n kiflisel ve ailevî g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar›
mallar›n de¤erine,
2) Üretim kooperatiflerinde, ortaklar›n üreterek kooperatife
satt›klar› veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak
üzere sat›n ald›klar› mallar›n de¤erine,
3) Kredi kooperatiflerinde, ortaklar›n kulland›klar› kredilere,
göre hesaplad›klar› risturnlar.
Bu risturnlar›n ortaklara da¤›t›m›, kâr da¤›t›m› say›lmaz.

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
l›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›, portföy içeri¤i herhangi bir s›n›rlamaya tabi tutulmaks›z›n kurumlar vergisinden istisna edilmifltir. Türkiye'de kurulu giriflim sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›, gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›, emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar› ve konut finansman› fonlar› ile varl›k finansman› fonlar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar› da kurumlar vergisinden
istisna edilmektedir. Bu istisnalar, söz konusu kurulufllar›n
geliflmesinin sa¤lanmas› amac›yla getirilmifltir. Ancak bu
istisna, söz konusu fon ve ortakl›klar›n kazançlar› üzerinden
kesinti yoluyla vergi al›nmas›na engel teflkil etmemektedir.

(e) bendinde, tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri sat›fl kazanc›
istisnas› düzenlenmektedir. ‹stisnan›n amac›, kurumlar›n
ba¤l› de¤erlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir flekilde kullan›lmas›na olanak sa¤lanmas› ve kurumlar›n mali

AÇIKLAMA
ifllem gören alt›n ve k›ymetli madenlere dayal› yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an
kazançlar› ile Konut finansman› fonlar› ile varl›k finansman› fonlar›n›n kazançlar› da dahil edilmifltir.
5- Kurumlar›n Tafl›nmaz ve ‹fltirak Hissesi Sat›fl Kazanc› ‹stisnas› : Kurumlar›n, en az iki tam y›l (730 Gün) süreyle
aktiflerinde yer alan tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip olduklar› kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n % 75'lik k›sm› vergiden istisna edilmifltir.
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Risturnun nakden veya ayn› de¤erde mal ile ödenmesi istis- bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen koflulnan›n uygulanmas›na engel de¤ildir.
lar›n sa¤lanmas› halinde söz konusu tafl›nmazlar ve ifltirak
Ortaklardan baflka kimselerle yap›lan ifllemlerden do¤an ka- hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakzançlar ile ortaklarla ortakl›k statüsü d›fl›nda yap›lan ifllem- lar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n % 75'lik k›sm› istisnalerden do¤an kazançlar hakk›nda risturnlara iliflkin istisna dan yararlanacakt›r.
hükmü uygulanmaz. Bunlar›n genel kazançtan ayr›lmas›n- ‹fltirak hisseleri, anonim flirketlerin hisse senetlerini, limited
da, ortaklarla yap›lan ifl hacminin genel ifl hacmine olan ora- flirketlere ait ifltirak paylar›n›, sermayesi paylara bölünmüfl
n› esas al›n›r.
komandit flirketlerin komanditer ortaklar›na ait ortakl›k pay(2) Bu maddedeki istisnalar›n uygulanmas›na iliflkin usûlle- lar›n› ve ifl ortakl›klar› ile adi ortakl›klara ait ortakl›k paylar›n› ifade eder. Esasen ifltirak kazanc› içerisinde yer alan ve
ri tespit etmeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
(3) ‹fltirak hisseleri al›m›yla ilgili finansman giderleri hariç kârdan pay alma amac› tafl›yan kurucu senetleri ile intifa seolmak üzere, kurumlar›n kurumlar vergisinden istisna edi- netleri bentte ayr›ca say›lmak suretiyle konuya aç›kl›k getilen kazançlar›na iliflkin giderlerinin veya istisna kapsam›n- rilmifltir.
daki faaliyetlerinden do¤an zararlar›n›n, istisna d›fl› kurum ‹stisnaya konu olan tafl›nmazlar, Türk Medeni Kanununda
kazanc›ndan indirilmesi kabul edilmez.
yer alan "Tafl›nmaz" olarak tan›mlanan, esas niteli¤i bak›m›ndan bir yerden baflka bir yere tafl›nmas› mümkün olmaYürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

AÇIKLAMA
‹stisna oran› %100 ‘den % 75’e indirilmifltir. Bu f›kran›n yürürlük tarihi 21/06/2006’d›r. Bu tarih’ten önce yap›lan
ifllemle istisna oran› %100 olarak uygulanacakt›r.
Bu istisna, sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde uygulanacak ve sat›fl kazanc›n›n istisnadan yararlanan k›sm› sat›fl›n yap›ld›¤› y›l›
izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab›nda tutulacakt›r.
50

MADDE
5

B‹R‹NC‹ KISIM - Mükellefiyet

MADDE GEREKÇES‹
yan, dolay›s›yla yerinde sabit olan mallard›r. Bunlar Türk
Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde, arazi, tapu siciline ayr› sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar, kat
mülkiyeti kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler, olarak say›lm›flt›r. Tafl›nmazlar›n bu istisnaya konu edilebilmesi için
Medeni Kanunun 705 inci maddesi gere¤ince kurum ad›na
tapuya tescil edilmifl olmalar› gerekmektedir.

KANUN MADDES‹

‹stisnan›n uygulanabilmesinin temel koflulu, tafl›nmazlar ve
ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n en az iki tam y›l (730 gün) süreyle kurumun
aktifinde yer almas› ve bu de¤erlerin sat›fl›ndan elde edilecek kazanc›n, istisnadan yararlanan k›sm›n›n befl y›l süreyle
pasifte özel bir fon hesab›nda tutulmas›d›r. Söz konusu aktif kalemlerin para karfl›l›¤› olmaks›z›n devir ve temliki, takas› gibi ifllemler istisna kapsam›na girmemektedir. Ancak,
bu tür k›ymetlerin mevcut borçlar karfl›l›¤›nda r›zaen veya

AÇIKLAMA
Vadeli sat›fllarda sat›fl bedelinin, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi flartt›r.
Bu süre içinde tahsil edilmeyen sat›fl bedeline isabet eden istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler
ziyaa u¤ram›fl say›lacakt›r.
Bu fonun sermayeye eklenmesi ihtiyari b›rak›lm›fl olup, befl y›l içinde sermayeye ilave d›fl›nda herhangi bir flekilde
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icra yoluyla devredilmesi ifllemleri ile kamulaflt›rma ifllemleri, kurumlar›n finansman olanaklar›n› art›raca¤›ndan istisna uygulamas› kapsam›nda bulunmaktad›r.

Bu istisna sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde uygulanacakt›r. Bu nedenle, sat›fl›n yap›ld›¤› hesap dönemine iliflkin kurumlar
vergisi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar söz konusu
sat›fl kazanc›n›n özel bir fon hesab›na al›nmas› gerekmektedir. Sat›fl bedelinin, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi flartt›r. Bu süre içinde tahsil edilemeyen veya befl y›l içinde özel fon hesab›ndan
baflka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilen, iflletmeden çekilen, dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar›lan kazanç k›sm› için, uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilemeyen vergiler ziyaa u¤rat›lm›fl say›l›r. Ayn› süre içinde iflletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacakt›r.

AÇIKLAMA
baflka bir hesaba nakledilmesi veya iflletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze
aktar›lmas›, istisna flartlar›n› ihlal olarak kabul edilmifl ve ihlal eden k›s›m için zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen
vergilerin ziyaa u¤ram›fl say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayn› süre içinde iflletmenin tasfiyesi halinde de (devir
ve bölünmeler hariç) ayn› yönde uygulama yap›lacakt›r.
6 – Borç Kapatma Maksad› ile Tafl›nmaz ve ‹fltirak Hissesi Sat›fl Kazanc› ‹stisnas› : Bankalara borçlar› nedeniyle
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Kurumlar›n mevcut hisse senetleri dolay›s›yla ellerinde bulunan rüçhan hakk› kuponlar› karfl›l›¤›nda bedelsiz ya da itibari de¤eriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri aç›s›ndan iktisap
tarihi olarak, eski hisse senetleri ya da ifltirak hissesinin iktisap tarihi esas al›nacakt›r. Ayn› durum, ifltirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapm›fl oldu¤u sermaye art›fl›
dolay›s›yla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri için
de geçerlidir.

‹stisna uygulamas› esas itibar›yla bütün kurumlar aç›s›ndan
geçerlidir. Ancak, esas faaliyeti menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti olan kurumlar›n bu amaçla, di¤er bir ifadeyle ticari faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttuklar› k›ymetlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmalar› mümkün de¤ildir. Sat›fla konu edilen k›ymetlerin iki tam y›l kurum aktifinde kay›tl› olmas› da

AÇIKLAMA
kanuni takibe al›nm›fl veya Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunlar›n kefillerinin ve
ipotek verenlerin sahip olduklar› tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n,
bu borçlara karfl›l›k bankalara veya bu Fona devrinden sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na
isabet eden kazançlar›n tamam› ile bankalar›n bu flekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an
kazançlar›n %75'lik k›sm› da vergiden istisna edilmifltir.
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durumu de¤ifltirmeyecektir. Ayn› durum, satmak üzere tafl›nmaz inflaat› ile u¤raflan mükellefler aç›s›ndan da geçerlidir. Ancak, tafl›nmaz ticareti ile u¤raflan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri tafl›nmazlar›n sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; tafl›nmaz ticaretine konu edilen ve kiralama veya baflka surette de¤erlendirilen tafl›nmazlar›n sat›fl kazanc› ise istisnaya
konu edilmeyecektir.

Tafl›nmaz ticareti, ayn› zamanda söz konusu tafl›nmazlar›n
kiralanmas›n› da kapsamaktad›r. Faaliyet konusu, tafl›nmazlar›n inflaas› ve kiraya verilmesi olan kurumlar›n bu amaçla
infla ettikleri ve aktiflerinde bulundurduklar› tafl›nmazlar›n
sat›lmas› neticesinde elde edilen kazançlar›n istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün olmay›p, "...tafl›nmazlar›n
kiralanmas›yla u¤raflan kurumlar›n..." ifadesi konuya aç›kl›k kazand›rmak amac›yla bent hükmüne eklenmifltir.

AÇIKLAMA
7- Kurumlar›n Yurt D›fl› Kazançlar› ‹stisnas› : A) Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri veya daimi temsilcileri
arac›l›¤›yla elde ettikleri kurum kazançlar›; bu kazançlar›n, do¤du¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az % 15 oran›nda
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas› (Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman
temini, sigorta hizmetlerinin sunulmas› veya menkul k›ymet yat›r›m› olan kurumlarda, bu kazançlar›n do¤du¤u ülke vergi
kanunlar› uyar›nca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
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Örne¤in, inflaat faaliyetinde bulunan bir firman›n sat›n ald›¤› arsay› iki y›l geçtikten sonra satmas› halinde ya da faaliyet konusu al›fl verifl merkezleri infla etmek ve kiraya vermek olan flirketin bu amaçla infla etti¤i tafl›nmazlar› iki y›l
geçtikten sonra satmas› halinde, söz konusu kurumlar›n bu
istisnadan yararlanmas› söz konusu olmayacakt›r.
Ayn› flekilde, ifltirak amac› olmay›p ticari amaçla elde tutulan ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan elde edilen kazançlar da,
elde tutulma süresine bak›lmaks›z›n istisna kapsam› d›fl›nda
bulunmaktad›r.
‹stisnan›n temel amac› kurumlar›n mali yap›lar›n›n güçlendirilmesinin teflviki oldu¤undan, ekonomik aç›dan firmalara
ilave imkan sa¤lamayan ifllemler istisna kapsam› d›fl›nda
kalacakt›r. Bu ba¤lamda, kurumlar›n yönetimini etkileyecek
flekilde birbiriyle iliflkili kifli veya kurumlar ya da ayn› gruba dahil flirketler aras›nda yap›lacak tafl›nmaz ve ifltirak his-

AÇIKLAMA
yükü tafl›mas›) ve kazanc›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmifl olmas›, koflulu ile vergiden istisna edilmifltir.
B) Yurt d›fl›nda yap›lan inflaat, onar›m, montaj iflleri ile teknik hizmetlerden sa¤lanarak Türkiye'de genel sonuç
hesaplar›na intikal ettirilen kazançlar da vergiden istisna tutulmufltur.
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sesi sat›fllar›ndan fiktif olarak elde edilecek kazançlara istisna uygulanmas› söz konusu olmayacakt›r.
Ayn› flekilde, elden ç›kar›lan tafl›nmaz veya ifltirak hissesinden sa¤lanan likiditenin yine at›l hale dönüflmesine neden
olacak flekilde fonksiyonel olarak benzer sabit k›ymetlere
kanalize edilmesi durumu, istisna uygulamas› ile sa¤lanmas› öngörülen amaca uygun düflmeyecektir. Örne¤in, flehrin
bir bölgesindeki kullan›lmayan bir arazinin sat›l›p baflka bir
bölgesinden bir süre sonra rant sa¤lamak amac›yla yeni bir
arazi al›nmas› durumunda, firman›n faaliyetleri aç›s›ndan
sa¤lanm›fl ekonomik katk› söz konusu olmayaca¤›ndan, istisnan›n amac›na ters düflmektedir. Di¤er taraftan, flehrin kenar mahallesinde bulunan bir binan›n sat›larak, flehir merkezinde faaliyet göstermek amac›yla merkezde bir bina al›nmas› durumunda ise, firma faaliyetleri aç›s›ndan aç›k bir
ekonomik katk› söz konusu oldu¤undan istisna uygulamas›n›n amac›na uygun bulunmaktad›r.
AÇIKLAMA
8- Kurumlar›n E¤itim - Ö¤retim Kazançlar› : Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel okullar›
ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara veya kamu yarar›na çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon
merkezlerinin iflletilmesinden elde ettikleri kazançlar› da, eski Kanunda oldu¤u gibi, 5 hesap dönemi itibar›yla vergi
den istisna edilmifltir.
KANUN MADDES‹
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(f) bendinde yer alan düzenleme, bankac›l›k sektöründe yaflanan krizlerden sonra ortaya ç›kan tahsilat ve borç ödeme
güçlüklerinin afl›larak bankalar›n mali bünyelerinin güçlendirilmesi, bat›k kredilerin geri dönüfl olanaklar›n›n geniflletilmesi ve Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu'nun elinde bulunan bankalara, dolay›s›yla da bu fona ait alacaklar›n tahsilinde çekilen güçlüklerin azalt›lmas› hedeflenmifltir. Buna
göre, banka borçlar› nedeniyle takibe al›nm›fl veya Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu'na borçlu durumda olan kurumlar ile
bunlar›n kurum olan kefillerinin, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara
karfl›l›k bankalara veya bu Fon'a sat›fl›ndan veya di¤er flekilde devrinden do¤an kazançlar›n tamam› ile bankalar›n bu
flekilde iktisap ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›fl›ndan
do¤an kazançlar›n % 75'i, en az iki y›l elde tutulma flart›
aranmaks›z›n kurumlar vergisinden istisna edilmifllerdir.

AÇIKLAMA
9- Kooperatiflerin Risturn Kazançlar› ‹stisnas› : Kooperatiflerin 1) Tüketim kooperatiflerinde, ortaklar›n kiflisel ve
ailevî g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar› mallar›n de¤erine,
2) Üretim kooperatiflerinde, ortaklar›n üreterek kooperatife satt›klar› veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak
üzere sat›n ald›klar› mallar›n de¤erine,
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Banka ve finans kurumlar›n›n, bu tür iktisaplar d›fl›nda kalan ve çeflitli nedenlerle iktisap edilmifl olan bu tür k›ymetlerin sat›fl›nda iki tam y›ll›k elde tutma flart› aranacakt›r.

(g) numaral› bentte, kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri veya daimi temsilcilikleri arac›l›¤›yla elde ettikleri kurum kazançlar›, belli koflullar alt›nda kurumlar vergisinden
istisna edilmifltir.
Öte yandan, ifltirak edilen flirketin esas faaliyet konusunun,
finansal kiralama dahil finansman temini ve sigorta hizmetlerinin sunulmas› ya da menkul k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda maddede belirtilen % 15 vergi yükü yerine ifltirak
edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar›
uyar›nca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü tafl›mas› flart› aranacakt›r. Kâr da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler, bu vergi yükünün hesab›nda

AÇIKLAMA
3) Kredi kooperatiflerinde, ortaklar›n kulland›klar› kredilere,
göre hesaplad›klar› risturnlar da vergiden istisna edilmifltir. Kooperatif ortaklar›n›n yönetim gideri karfl›l›¤› olarak
ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen k›s›mlar da bu istisna kapsam›nda mütalaa edilmifltir. Bu risturnlar›n
ortaklara da¤›t›m›, kâr da¤›t›m› say›lmayacak ve onlarda da menkul sermaye irad›n› oluflturmayacakt›r.
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dikkate al›nacakt›r. Maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan vergi yükü hesaplamas›na ait ölçüler, bu bent
için de geçerlidir.

Yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri veya daimi temsilcileri arac›¤›yla elde edilen kazançlar›n, do¤du¤u ülke kanunlar›
uyar›nca ticari bilanço kâr› üzerinden en az % 15 oran›nda
gelir ve kurumlar vergisi benzeri bir vergiye tabi olmas› gerekmektedir.
(h) bendinde yap›lan düzenleme ile yurtd›fl›nda yap›lan inflaat, onarma, montaj iflleri ile teknik hizmetlerden sa¤lanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplar›na aktar›lan kazançlar,
herhangi bir koflula ba¤lanmaks›z›n kurumlar vergisinden
istisna edilmifltir.

Uygulamada, inflaat, onarma ve montaj ifllerinin yurt d›fl›nda gerçeklefltirilmesi için bir ifl yeri bulunmas› gerekirken,
bu ifllere ba¤l› "teknik hizmetlerin" yurt d›fl›nda herhangi bir

AÇIKLAMA
Kurumlar›n kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar›na iliflkin giderlerinin veya istisna kapsam›ndaki faaliyetlerinden do¤an zararlar›n›n, istisna d›fl› kurum kazanc›ndan indirilmesi kabul edilmeyece¤i de bir ilke olarak -eski
Kanunda oldu¤u gibi- kabul edilmekle birlikte, yeni madde “ifltirak hisseleri al›m›yla ilgili finansman giderleri”ni bu ilke
d›fl›nda b›rakarak bu konudaki tart›flmalar› da aç›kl›¤a kavuflturmufltur.
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ifl yeri olmaks›z›n Türkiye'den gerçeklefltirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Proje haz›rlanmas› gibi teknik hizmetler, inflaat ve onarma iflinin tamamlay›c› bir unsuru olmas›na karfl›n; kurumlar›n yurt d›fl›nda devam eden bir inflaat ve
onarma ifli olmad›¤› ya da ayr›ca bir ifl yeri veya daimi temsilci bulundurulmad›¤› durumlarda, bu faaliyetin ihracat
olarak de¤erlendirilmesi ve yurt d›fl›ndaki inflaat ifline ba¤l›
olarak Türkiye'de yap›lan teknik hizmetlerden sa¤lanan kazançlar›n bu istisnadan yararland›r›lmas› mümkün de¤ildir.

(i) bendinde yer alan istisna ile özel kesimin e¤itim faaliyetlerine yat›r›m yapmas› teflvik edilmektedir. Burada, özel
okullar›n iflletilmesinden elde edilen kazançlar, Milli E¤itim
Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak kofluluyla, Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i usuller çerçevesinde befl hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmifltir. Düzenlemede ayr›ca,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara ya da
kamu yarar›na çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden elde edilen kazançlar da Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen usuller çerçevesinde befl hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. ‹stisna süresinin bafllang›c›, söz konusu kurulufllar›n faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren bafllayacakt›r.
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‹stisna, okullar›n e¤itim-ö¤retim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacakt›r. Dolay›s›yla, e¤itim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan kantin, büfe, kafeterya, kitap sat›fl yeri gibi tesislerin gerek bizzat iflletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanmas› söz konusu de¤ildir. Ancak, yemek ve konaklama hizmetlerinin de
okul bünyesinde verildi¤i ve yemek ve yatma bedelinin okul
ücretine dahil oldu¤u durumlarda, herhangi bir ayr›ma tabi
tutulmaks›z›n elde edilen kazanca istisna uygulanacakt›r.

Maddenin (j) bendinde, kooperatiflerde risturn istisnas› düzenlenmifltir. Burada, tüketim, üretim ve kredi kooperatiflerinin ortaklar› için hesaplad›klar› risturnlar, ilgili alt bentlerde belirtilen baz› koflullar alt›nda kurumlar vergisinden istisna edilmifllerdir. Kooperatiflerde, ortaklar›n yönetim gideri karfl›l›¤› olarak ödedikleri tutarlardan kullan›lmayarak
iade edilen k›s›mlar istisnadan yararlanacakt›r. Risturn istisnas›, yaln›zca ortaklarla ortakl›k statüsü kapsam›nda yap›lan
ifllerden kaynaklanan kazançlarla ilgilidir. Bundan dolay›,
ortaklarla yap›lan ifllerden do¤an kazançlarla, ortaklardan
baflka kimselerle yap›lan ifllerden do¤an kazançlar›n ayr›l61
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mas› gerekmektedir. Ay›rma iflleminde, ortaklarla yap›lan ifl
hacminin genel ifl hacmine oran› esas al›nacakt›r. Burada
öncelikle, ortaklarla ortakl›k statüsüne göre yap›lan y›ll›k ifl
hacmi saptanacak, daha sonra bu tutar, ortakl›k d›fl›ndaki kiflilerle yap›lan ifl hacmi de dahil olmak üzere kooperatifin
y›ll›k genel ifl hacmine oranlanacakt›r. Bu flekilde hesaplanan risturnlar›n ortaklara da¤›t›lmas› halinde, da¤›t›lan bu
kârlar ortaklar aç›s›ndan kâr da¤›t›m› olarak de¤erlendirilmeyecektir.
Maddenin ikinci f›kras› ile uygulamaya iliflkin usullerin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmektedir.

Maddenin üçüncü f›kras› ile kurumlar vergisinden istisna
edilen kazançlara iliflkin giderler ile istisna kapsam›ndaki
faaliyetlerden do¤an zararlar›n istisna d›fl› kurum kazanc›ndan indirilmesine imkan verilmemektedir. ‹stisna kazançlar
elde edilirken, giderlerin yan› s›ra gider fazlal›¤› sebebiyle
do¤an zararlar›n da ayn› kapsamda de¤erlendirilece¤i tabii olup, düzenleme ile konuya ilave aç›klama getirilmifl ve
muhtemel tereddütlerin giderilmesi amaçlanm›flt›r. Bu hükümle örne¤in, ifltirak kazançlar›n›n Kanunda belirtilen flartlar›n gerçekleflmesi durumunda Kurumlar vergisinden istis62
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na edilmesi nedeniyle, söz konusu ifltiraklerin al›nmas›nda
kullan›lan kredilere iliflkin faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin istisna d›fl› faaliyetlere iliflkin kurum kazanc›ndan indirilmesinin mümkün olmad›¤› konusuna aç›kl›k getirilmifltir.
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