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Tam Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Matrah›n Tayini

Safî kurum kazanc›
MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazanc› üzerinden
hesaplan›r.
(2) Safî kurum kazanc›n›n tespitinde, Gelir Vergisi
Kanununun ticarî kazanç hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.
Ziraî faaliyetle u¤raflan kurumlar›n bu faaliyetinden do¤an
kazançlar›n›n tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu
maddesinin son f›kra hükmü de dikkate al›n›r.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

Madde 6- Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazanc› üzerinden hesaplanmaktad›r.
Sâfi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun
ticari kazanç hakk›ndaki hükümleri uygulanmakta olup, zirai faaliyetle u¤raflan kurumlar›n bu faaliyetlerinden do¤an
kazançlar›n›n tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu
maddesinin son f›kra hükmü de dikkate al›nacakt›r.
Gelir vergisi uygulamas›nda ticari kazanç, bilanço ve ifllet-

AÇIKLAMA
Safi kurum kazanc› ve tespitini düzenleyen bu maddenin ilk iki f›kras›, Eski Kanunun (5422 say›l› Kanunun) 13. maddesinin ilk f›kras›n›n aynen aktar›lmas›ndan ibarettir.Bu hükme göre Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Vergileme de
“Hesap Dönemi” esas›n›n oldu¤u vurgulanarak, Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesinde belirtilen, Ticari kazanc›n
Bilanço esas›na göre tespiti burada da benimsenmifltir.
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me hesab› esas› olmak üzere iki farkl› flekilde tespit edilmektedir. Buna ilave olarak, Vergi Usul Kanununun 177 nci
maddesinin (5) numaral› bent hükmüne göre, sermaye flirketleri ve kooperatifler d›fl›nda kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden Maliye Bakanl›¤›nca müsaade edilen mükelleflerin iflletme hesab› esas›nda kazançlar›n› tespit edebilecekleri belirtilmifltir.
Gelir Vergisi Kanununda bilanço esas›na göre ticari kazanc›n, teflebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve
bafl›ndaki de¤erleri aras›ndaki müspet fark oldu¤u belirtilmifltir.
Bu dönem zarf›nda sahip veya sahiplerce;
- ‹flletmeye ilave olunan de¤erler bu farktan indirilece¤i,
- ‹flletmeden çekilen de¤erlerin ise farka ilave olunaca¤›
öngörülmüfltür.
Ticari kazanc›n bu flekilde tespit edilmesi s›ras›nda, Vergi
Usul Kanununun de¤erlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanc›n tespitinde indirecek giderlere iliflkin hükümlerine de uyulacakt›r.
Kurumlar Vergisi Kanununda da safi kazanc›n belirlenmesinde temel ölçü öz sermaye k›yaslamas›d›r. Öz sermayenin
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tespiti s›ras›nda indirilecek giderler ile indirimi kabul edilmeyen giderlerin de dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin indirilecek giderler uygulamas›nda, Gelir Vergisi Kanununda indirimi kabul edilen
giderlerin yan› s›ra Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen
giderler de ayr›ca has›lattan indirilir. Ancak, indirimi kabul
edilmeyen gider uygulamas›nda, Kurumlar Vergisi Kanunu
Gelir Vergisi Kanunundan ayr›larak indirimi kabul edilmeyen giderleri kendisi düzenlemifltir.
Zirai faaliyetle u¤raflan kurumlar, safi kurum kazançlar›n›
tespit ederken belirtilen hükümlerin yan› s›ra, has›lat›n ve
giderlerin tespitine dair özel düzenlemeler nedeniyle Gelir
Vergisi Kanununun zirai kazanc›n tespitine dair hükümlerini de ayr›ca dikkate alacaklard›r.
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Kontrol edilen Yabanc› Kurum Kazanc›
MADDE 7- (1) Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n
do¤rudan veya dolayl› olarak ayr› ayr› ya da birlikte sermayesinin, kâr pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en az %
50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt d›fl› ifltiraklerinin kurum kazançlar›, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n
afla¤›daki flartlar›n birlikte gerçekleflmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir:

a) ‹fltirakin toplam gayrisafî has›lat›n›n % 25 veya fazlas›n›n faaliyet ile orant›l› sermaye, organizasyon ve eleman
istihdam› suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti d›fl›ndaki faiz, kâr pay›, kira, lisans ücreti, menkul k›ymet sat›fl geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluflmas›.
b) Yurt d›fl›ndaki ifltirakin ticarî bilânço kâr› üzerinden %
10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
vergi yükü tafl›mas›.
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Madde 7- Bu Kanunla vergi sistemimize getirilen yeni uygulamalardan birisi "kontrol edilen yabanc› kurum"dur. Baz› ülkeler, di¤er ülkeler aleyhine fon ve yat›r›mlar› çekmek
için vergi erteleme olana¤› getiren, zararl› vergi rekabetine
yol açan uygulamalara yer vermektedirler. Vergi sistemimizde vergi kay›p ve kaça¤›na yol açan ve vergiden kaç›nmada kullan›labilen, bu yerlerdeki ifltiraklere iliflkin ifllemlerin düzenlenmesi amac›yla kontrol edilen yabanc› kurum
uygulamas› vergi mevzuat›m›z kapsam›na al›nm›fl bulunmaktad›r. Bu madde ile, uluslararas› vergi uygulamalar›ndaki geliflmelere paralel olarak, ticari ve s›nai mahiyette olmayan, yat›r›mlar›n› yurt d›fl›nda düflük vergi oranl› ülkelere
yönlendiren mükellefler ile Türkiye'de yat›r›m yapan mükellefler aras›ndaki vergi eflitsizli¤inin giderilmesi amaçlanmaktad›r.

AÇIKLAMA
Yeni Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen yeni bir kavram olan “Kontrol Edilen Yabanc› Kurum Kazanc›”
Kurumlar›n yabanc› ülkelerdeki ifltiraklerinden elde ettikleri kazançlar, asl›nda elde etmeseler bile Türkiye’de Kurumlar
Vergisi matrah›na al›nmak istenmektedir.
Bilindi¤i gibi baz› ülkeler, di¤er ülkeler aleyhine fon ve yat›r›mlar› çekmek için vergi erteleme olana¤› getiren, zararl›
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c) Yurt d›fl›nda kurulu ifltirakin ilgili y›ldaki toplam gayrisa- Vergi mevzuat›m›zda kurumlar vergisi yönünden ifltirak yofî has›lat›n›n 100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› paray› geçme- luyla yap›lan yat›r›mlardan elde edilen gelirler, ifltirakin kâr
da¤›t›m› yapmas›na ba¤l› olarak vergilendirilmektedir. Öte
si.
yandan avantajl› vergi uygulamalar› olan ülkelerde, genel(2) Birinci f›krada yer alan toplam vergi yükü, Kanunun 5
likle kâr da¤›t›m› yapma zorunlulu¤u olmad›¤› ve bu duruinci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendindeki tan›ma gömun vergi planlamas› ve vergi ertelemesi için elveriflli orre tespit edilir.
tam haz›rlad›¤› bilinmektedir. Kurumlar›n Türkiye'de yerle(3) Kontrol oran› olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhan- flik kurumlardan elde ettikleri ifltirak kazançlar› kurumlar
vergisinden müstesna olmakla birlikte, yurt d›fl›ndaki kugi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate al›n›r.
rumlardan elde edilen ifltirak kazançlar› için bu olanak, bel(4) Birinci f›kradaki flartlar›n gerçekleflmesi durumunda
li koflullar›n sa¤lanmas› halinde uygulanmaktad›r. Bu madyurt d›fl›nda kurulu ifltirakin elde etmifl oldu¤u kâr, yurt d›dede ise, belli flartlar alt›nda yurt d›fl› ifltiraklere yat›r›m yafl› ifltirakin hesap döneminin kapand›¤› ay› içeren hesap döpan mükelleflerin yurt d›fl› ifltirak kârlar›, fiilen da¤›t›lmasa
nemi itibar›yla tam mükellef kurumlar›n, kurumlar vergisi
bile vergi uygulamalar› aç›s›ndan da¤›t›lm›fl kabul edilerek,
matrah›na hisseleri oran›nda dahil edilir.
bu ifltiraklerin kazançlar›n›n Türkiye'de kurumlar vergisine
(5) Bu maddeye göre Türkiye'de vergilenmifl kazanc›n yurt tabi tutulmas› öngörülmektedir.
d›fl›ndaki kurum taraf›ndan sonradan da¤›t›lmas› durumun- Madde kapsam›ndaki yurt d›fl› ifltirakler, tam mükellef kuAÇIKLAMA
vergi rekabetine yol açan uygulamalara yer vermektedirler. Vergi sistemimizde vergi kay›p ve kaça¤›na yol açan ve
vergiden kaç›nmada kullan›labilen bu yerlerdeki ifltiraklere iliflkin ifllemlerin düzenlenmesi amac›yla kontrol edilen
yabanc› kurum uygulamas› vergi mevzuat›m›z kapsam›na al›nm›flt›r. Bu madde ile, uluslararas› vergi uygulamalar›ndaki
geliflmelere paralel olarak, ticari ve s›nai mahiyette olmayan yat›r›mlar›n› yurt d›fl›nda düflük vergi oranl› ülkelere yön68
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da, elde edilen kâr paylar›n›n vergilenmemifl k›sm› kurum- rumlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak ayr› ayr› ya da birlikte sermayesinin, kâr pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en
lar vergisine tâbi tutulur.
az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri ifltirakYürürlük Tarihi 01.01.2006’dan geçerli olmak üzere
lerden oluflmaktad›r. Burada sözü edilen "do¤rudan veya
21.06.2006
dolayl›" ve "ayr› ayr› ya da birlikte" ifadeleri ile ifltirak paylar›n›n grup flirketleri aras›nda paylaflt›r›l›p, maddede belirtilen ifltirak oran›n›n alt›nda kal›narak yap›lan düzenlemenin
d›fl›na ç›k›lmas› engellenmektedir.
Kontrol edilen yurt d›fl› ifltirakin elde etmifl oldu¤u kârdan
bu kuruma ifltirak eden tam mükellef kuruma hissesi oran›nda isabet eden k›sm›n matraha dahil edilerek vergilendirilebilmesi için afla¤›da yer alan flartlar›n birlikte gerçekleflmesi gerekir.
Maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendinde aranan flart, ifltirakin ilgili y›ldaki toplam gayri safi has›lat›n›n % 25 veya fazlas›n›n faaliyeti ile orant›l› sermaye, organizasyon ve ele-

AÇIKLAMA
lendiren mükellefler ile Türkiye’de yat›r›m yapan mükellefler aras›ndaki vergi eflitsizli¤inin giderilmesi amaçlanmaktad›r.
Vergi mevzuat›m›zda kurumlar vergisi yönünden ifltirak yoluyla yap›lan yat›r›mlardan elde edilen gelirler, ifltirakin kâr
da¤›t›m› yapmas›na ba¤l› olarak vergilendirilmektedir. Ancak avantajl› vergi uygulamalar› olan ülkelerde, genellikle kâr
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man istihdam› suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest
meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler d›fl›ndaki faiz,
kâr pay›, kira, lisans ücreti, menkul k›ymet sat›fl geliri gibi
pasif nitelikli gelirlerden oluflmas›d›r. ‹fadedeki ticari, zirai
veya serbest meslek kazanc›, belli bir sermayenin yan› s›ra,
belli bir emek ve organizasyon ihtiyac› da gerektirdi¤i için
aktif nitelikteki gelir olarak de¤erlendirilmekte ve bu tip ifltirakler kontrol edilen yabanc› kurum kapsam› d›fl›nda b›rak›lmaktad›r.
Örne¤in, kurumun toplam 100 olan yurt d›fl› ifltirak has›lat›n›n bileflimi afla¤›daki gibi olsun:
- Ticarî hâs›lat
30
- Kâr pay›
10
- Faiz
50
- Menkul k›ymet sat›fl geliri
10
Bu durumda pasif nitelikli gelirlerin toplam gayrisafi has›-

AÇIKLAMA
da¤›t›m› yapma zorunlulu¤u yoktur ve bu durum vergi planlamas› ve vergi ertelemesi için elveriflli ortam
haz›rlamaktad›r. Kurumlar›n Türkiye’de yerleflik kurumlardan elde ettikleri ifltirak kazançlar› kurumlar vergisinden
müstesna olmakla birlikte, yurt d›fl›ndaki kurumlardan elde edilen ifltirak kazançlar› için bu olanak, belli koflullar›n
sa¤lanmas› halinde uygulanmaktad›r. Bu maddede ise, belli flartlar alt›nda yurt d›fl› ifltiraklere yat›r›m yapan mükelle70
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lata oran› (70/100=) % 70 oldu¤u için yukar›da kontrol edilen yabanc› kurum için belirtilen koflul gerçekleflmifl olacakt›r.
F›kran›n (b) bendinde belirtilen, yurt d›fl›nda kurulu ifltiraklerin kurum kazançlar›n›n % 10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri gelir üzerinden al›nan bir vergi yükü
tafl›mas› ifadesi ile nominal vergi oran› de¤il, efektif vergi
yükü karfl›laflt›rmaya esas al›nacak; vergi yükü 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 edilecektir.
Örne¤in, kurumun ticari kazanc› 90, vergiye tabi kazanc›n
tespitinde gider olarak kabul edilmeyen tutar da 10 ise vergiye tabi kazanç 100 olacakt›r. Bu kazanc›n yar›s› vergiden
istisna edilmiflse ve ilgili ülkedeki vergi oran› da % 15 ise
hesaplanacak kurumlar vergisi tutar› (100/2 x 0,15=) 7,5

AÇIKLAMA
flerin yurt d›fl› ifltirak kârlar›, fiilen da¤›t›lmasa bile vergi uygulamalar› aç›s›ndan da¤›t›lm›fl kabul edilerek, bu ifltiraklerin kazançlar›n›n Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulmas› öngörülmektedir.
Madde kapsam›ndaki yurt d›fl› ifltirakler, tam mükellef gerçek kifli veya kurumlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak ayr›
ayr› ya da birlikte sermayesinin, kâr pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en az % 50’sine sahip olmak suretiyle kontrol
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olacakt›r. Bu verginin vergi öncesi kâra oran› da (7,5/90=)
% 8,33 olacakt›r. Bu durumda, her ne kadar ülke mevzuat›na göre uygulanan nominal vergi oran› % 15 olsa da efektif
vergi yükü % 8,33 oldu¤u için, ifltirak edilen flirketin kontrol edilen yabanc› kurum olarak de¤erlendirilmesi için, kazançlar› üzerinden maddede belirtilen "% 10'dan az oranda
gelir ve kurumlar vergisi veya benzeri gelir üzerinden al›nan
vergi yükü" tafl›mas› flart› gerçekleflmifl olacakt›r.
F›kran›n (c) bendinde, yurt d›fl›ndaki ifltiraklerin "kontrol
edilen yabanc› kurum" çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi
için minimum bir has›lat tutar› öngörülmüfltür. Buna göre,
yurt d›fl›ndaki ifltiraklerin ilgili y›ldaki toplam gayrisafi has›lat›n›n 100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› paray› geçmesi gerekmektedir. Bu toplam has›lat›n alt›nda kalan ifltirakler, di¤er tüm koflullar bulunsa dahi madde kapsam›nda de¤erlendirilmeyeceklerdir.

AÇIKLAMA
ettikleri ifltiraklerden oluflmaktad›r. Burada sözü edilen “do¤rudan veya dolayl›” ve “ayr› ayr› ya da birlikte” ifadeleri ile
ifltirak paylar›n›n grup flirketleri aras›nda paylaflt›r›l›p, maddede belirtilen ifltirak oran›n›n alt›nda kal›narak, yap›lan
düzenlemenin d›fl›na ç›k›lmas›n›n önlenmesi amaçlanmaktad›r. Burada kontrol oran›n›n saptanmas›nda, dönem sonunda
ifltirak iliflkisinin devam ediyor olmas› koflulu ile, hesap dönemi içinde sahip olunan en yüksek oran nazara al›nacakt›r.
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Yurt d›fl›ndaki ifltirakin has›lat›n›n YTL'ye çevrilmesinde,
ilgili ifltirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan
T.C. Merkez Bankas›'nca aç›klanan döviz al›fl kuru esas al›nacakt›r.
Madde kapsam›na giren yurt d›fl› ifltiraklerin Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kârlar›, vergi öncesi kurum kazanc› olarak anlafl›lmal›d›r. Di¤er bir anlat›mla ilgili yurt d›fl› ifltirakin hesap dönemi sonu itibar›yla gelir tablosunda yer alan
vergi öncesi kurum kazanc› vergilemede esas al›nacakt›r.
Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kurum kazanc›, Türkiye'deki kurumun yurt d›fl› ifltirakinde ilgili hesap dönemi
içerisinde sahip oldu¤u en yüksek hisse oran› dikkate al›nmak sureti ile bulunacakt›r. E¤er y›l içerisinde ortak olunan
yurt d›fl› ifltirakin hisseleri hesap döneminin son gününe gelmeden herhangi bir muvazaa olmaks›z›n elden ç›kar›lm›fl
ise madde hükümleri uygulanmayacakt›r. Ancak kapan›fl
günü itibar›yla halen kontrol unsuru devam ediyor ise o za-

AÇIKLAMA
Kontrol edilen yurt d›fl› ifltirakin elde etmifl oldu¤u kârdan bu kuruma ifltirak eden tam mükellef kuruma hissesi oran›nda
isabet eden k›sm›n matraha dahil edilerek vergilendirilebilmesi için afla¤›da yer alan koflullar›n birlikte gerçekleflmesi
gerekmektedir.
1) ‹fltirakin toplam gayrisafi has›lat›n›n %25 veya fazlas›n›n faaliyet ile orant›l› sermaye, organizasyon ve eleman istih73
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man Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kazanç, hesap döneminin son gün itibar›yla hesaplanan kontrol oran› de¤il, ilgili hesap dönemi içinde sahip olunan en yüksek kontrol
oran› esas al›narak hesaplanacakt›r.
Bu maddenin uygulanmas›nda yurt d›fl›ndaki ifltirakin ödemifl oldu¤u gelir üzerinden al›nan vergiler Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinde düzenlenen yurt d›fl›nda
ödenen vergilerin mahsubuna iliflkin hükümlere göre Türkiye'de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Böylece yurt d›fl› ifltirakin kazanc› üzerinden çifte
vergileme yap›lmas› önlenmifl olacakt›r.
Maddenin beflinci f›kras›nda, yurt d›fl›nda kurulu ifltirakin
elde etti¤i gelirleri üzerinden kâr pay› da¤›t›m›nda bulunmas› halinde, elde edilen kâr paylar›n›n daha önce Türkiye'de bu madde kapsam›nda vergilenmifl k›sm› üzerinden
Türkiye'de kurumlar vergisi hesaplanmamas› gerekti¤i hükmü yer almaktad›r. Bu hüküm ile ayn› kazanç üzerinden çif-

AÇIKLAMA
dam› suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti d›fl›ndaki faiz, kâr pay›, kira, lisans ücreti, menkul
k›ymet sat›fl geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluflmas›.
Bu koflulla, ticari, zirai veya serbest meslek kazanc›, belli bir sermayenin yan› s›ra, belli bir emek ve organizasyon ihtiyac› da gerektirdi¤i için aktif nitelikteki gelir olarak de¤erlendirilmekte ve bu tip ifltirakler kontrol edilen yabanc› kurum
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te vergilemenin önlenmesi sa¤lanmaktad›r. Ancak yurt d›fl›nda kurulu ifltirakin daha önce bu madde kapsam›nda Türkiye'de vergiye tabi tutulmufl gelirinden daha fazla kâr pay›
da¤›tmas› halinde, aflan k›s›m kurumlar vergisine tabi tutulacakt›r. Zira, söz konusu bu k›s›m daha önce Türkiye'de
vergiye tabi tutulmam›flt›r.

AÇIKLAMA
kapsam› d›fl›nda b›rak›lmaktad›r. Yurt d›fl›ndaki kurumun gelirlerinin hem aktif nitelikli hem de pasif nitelikli olmas›
halinde, pasif nitelikteki gelirlerin gayri safi has›lata oran›na bak›lacakt›r.
2) Yurt d›fl›ndaki ifltirakin ticarî bilânço kâr› üzerinden %10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
yükü tafl›mas›.
Bu koflul uyar›nca vergi yükü, yurt d›fl›ndaki kurumun bulundu¤u ülkede tahakkuk eden ve kâr pay› da¤›t›m›na kaynak
olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler 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 hesaplanacakt›r. Örne¤in, kurumun ticari kazanc› 190, vergiye tabi kazanc›n tespitinde gider olarak kabul
edilmeyen tutar da 10 ise vergiye tabi kazanç 200 olacakt›r. Bu kazanc›n yar›s› vergiden istisna edilmiflse ve ilgili ülkedeki vergi oran› da %15 ise hesaplanacak kurumlar vergisi tutar› (200/2 x 0,15=) 15 olacakt›r. Bu verginin vergi öncesi kâra
oran› da (15/190=) %7,89 olacakt›r. Bu durumda, her ne kadar ülke mevzuat›na göre uygulanan nominal vergi oran› %15
olsa da efektif vergi yükü % 7,89 oldu¤u için, ifltirak edilen flirketin kontrol edilen yabanc› kurum olarak de¤erlendirilmesi için gerekli bu flart gerçekleflmifl olacakt›r.
3) Yurt d›fl›nda kurulu ifltirakin ilgili y›ldaki toplam gayrisafi has›lat›n›n 100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› paray› geçmesi.
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Bu koflulla, yurt d›fl›ndaki ifltiraklerin “kontrol edilen yabanc› kurum” çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi için minimum bir has›lat tutar› öngörülmüfltür. Buna göre, yurt d›fl›ndaki ifltiraklerin ilgili y›ldaki toplam gayrisafi has›lat›n›n
100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› paray› geçmesi gerekmektedir.
Madde kapsam›na giren yurt d›fl› ifltiraklerin Türkiye’de vergiye tabi tutulacak kârlar›, vergi öncesi kurum kazanc› olacakt›r. Di¤er bir anlat›mla ilgili yurt d›fl› ifltirakin hesap dönemi sonu itibar›yla gelir tablosunda yer alan vergi öncesi
kurum kazanc› vergilemede esas al›nacakt›r.
Bu koflullar›n gerçekleflmesi halinde yurt d›fl›ndaki ifltirakin elde etmifl oldu¤u vergi öncesi kâr, yurt d›fl› ifltirakin hesap
döneminin kapand›¤› ay› içeren hesap dönemi itibariyle tam mükellef kurumlar›n kurumlar vergisi matrah›na hisseleri
oran›nda dahil edilecektir.
Türkiye’de bu suretle vergiye tabi tutulacak kurum kazanc›n›n, Türkiye’deki kurumun yurt d›fl› ifltirakinde ilgili hesap
dönemi sonunda sahip oldu¤u hisse oran› dikkate al›nmak sureti ile bulunacakt›r.
Bu maddenin uygulanmas›nda yurt d›fl›ndaki ifltirakin ödemifl oldu¤u gelir üzerinden al›nan vergiler, yurt d›fl›nda ödenen vergilerin mahsubuna iliflkin hükümlere (Bkz. md. 33/2) göre Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup
edilebilecektir. Böylece yurt d›fl› ifltirakin kazanc› üzerinden çifte vergileme yap›lmas› önlenmifl olacakt›r. Yurt d›fl›nda
kurulu ifltirakin elde etti¤i gelirleri üzerinden ileride kâr pay› da¤›t›m›nda bulunmas› halinde, elde edilen kâr paylar›n›n
daha önce Türkiye’de bu madde kapsam›nda vergilenmifl k›sm› üzerinden tekrar kurumlar vergisi hesaplanmayacakt›r.
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‹ndirilecek giderler
MADDE 8- (1) Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc›n›n tespitinde, mükellefler afla¤›daki giderleri de ayr›ca has›lattan indirebilirler:
a) Menkul k›ymet ihraç giderleri.
b) Kurulufl ve örgütlenme giderleri.
c) Genel kurul toplant›lar› için yap›lan giderler ile birleflme,
devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri.
ç) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerde komandite orta¤›n kâr pay›.
d) Kat›l›m bankalar›nca kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen
kâr paylar›.
e) Sigorta ve reasürans flirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleflmelerine ait olup, afla¤›da belirtilen teknik karfl›l›klar;
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Madde 8- Bu maddede mükelleflerin ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc›n›n tespitinde, ayr›ca has›lattan indirebilecekleri giderler düzenlenmifltir. Buna göre, afla¤›da
belirtilen giderler has›lattan indirilebilecektir.

Birinci f›kran›n (a) bendine göre, ‹hraç edilen menkul k›ymetlere iliflkin tüm giderler has›lattan indirilebilecektir. Bu
giderler aras›nda senetlerin ka¤›t ve bas›m giderlerini, mahkeme, noter ve di¤er tasdik ve tecil giderlerini, damga resmini ve ihraç dolay›s›yla ödenen sair harç ve resimleri, ihraç dolay›s›yla bankalara verilen komisyonlar›, hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kayd› için yap›lan giderleri ve bunlara benzer di¤er her türlü giderleri örnek olarak saymak
mümkündür.
Madde kapsam›na giren giderler tek tek say›lmayarak, men-

AÇIKLAMA
Kurum kazanc›n›n tespitinde indirilecek giderleri düzenleyen bu madde, Eski Kanunun 14. maddesine tekabül etmektedir. Maddenin 1. f›kras›n›n a – d bentleri önceki yasa ile ayn› paraleldedir. Ancak an›lan f›kran›n e bendinde ise sigorta
sektöründeki geliflmelere göre yeniden düzenleme yap›lm›fl, deprem hasar karfl›l›klar› ile baz› branfllarda verilen deprem
teminatlar› için de karfl›l›k ayr›lmas› esas› benimsenmifltir.
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1) Muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar›; tahakkuk etmifl ve
hesaben tespit edilmifl hasar ve tazminat bedelleri veya bu
hesap yap›lmam›flsa hasar ve tazminat›n ve bunlarla ilgili
tüm masraflar›n tahmini de¤erleri ile gerçekleflmifl, ancak
rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara iliflkin masraflardan, reasürör pay› düflüldükten sonra kalan tutar ile saklama pay›na isabet eden muallak hasar karfl›l›¤›
yeterlilik farklar›ndan oluflur.
2) Kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar›; yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerden, komisyonlar düflüldükten sonra kalan tutar›n gün esas›na göre bilânço gününden sonraya sarkan k›sm›ndan, ayn› esasa göre
hesaplanan reasürör pay›n›n düflülmesinden sonra kalan tutard›r. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalar›nda, y›ll›k
primin komisyon düflüldükten sonraki tutar›ndan flirketlerin
kendi saklama paylar›nda kalan›n›n % 25'ini geçemez. Kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤›n›n gün esas›na göre hesaplanmas› mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon ifllemlerinde
1/8 yöntemi uygulanabilir.

‹stanbul smmmo
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kul k›ymet ihrac›nda ortaya ç›kabilecek farkl› giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider say›lmas›n›n önüne geçilmifltir.

(b) bendinde, kurumlar›n kurulufllar› s›ras›nda yap›lan ana
sözleflmenin haz›rlanmas›, kurulufl genel kurulu toplant›lar›n›n yap›lmas›, tan›tma ve reklam gibi bir tak›m kurulufl ve
örgütlenmeye iliflkin giderlerin kurum kazanc›ndan indirilmesine imkan sa¤lanmaktad›r.

(c) bendinde, genel kurul toplant›lar› için kurum taraf›ndan
yap›lacak giderler, ilan ve posta giderleri, toplant› salonu kira bedeli ve benzeri giderlerden oluflur. Ayr›ca birleflme, bölünme, fesih ve tasfiye aflamas›nda yap›lan kurulufl ve örgütlenme niteli¤indeki giderler de kazanc›n tespitinde indirim konusu yap›labilecektir. Ancak, hissedar ve ortaklar›n
toplant›ya kat›lmak için yapt›klar› giderler ile yemek ve
kokteyl gibi özel ikram giderleri kurum kazanc›n›n tespiti
ile iliflkilendirilemeyecektir.

(ç) bendinde, sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerde kurumlar vergisi matrah›, flirket kazanc›ndan komandite ortaklara düflen pay d›fl›ndaki tutardan ibarettir. Ko3) Hayat sigortalar›nda matematik karfl›l›klar, her sözleflme mandite ortaklar›n flirket kâr›ndan ald›klar› pay, Gelir Verüzerinden ayr› ayr› hesaplan›r. Karfl›l›klar›n, gelirleri vergi- gisi Kanununun ticari kazançla ilgili hükümleri uyar›nca
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den istisna edilmifl olan menkul k›ymetlere yat›r›lan k›sm›na ait faiz ve kâr paylar›, giderler aras›nda gösterilemez.
4) Deprem hasar karfl›l›klar›; yang›n ve mühendislik sigorta
branfllar›nda verilen deprem teminat› karfl›l›¤›nda al›nan ve
flirketlerin kendi saklama paylar›nda kalan primlerin
21/12/1959 tarihli ve 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyar›nca hesaplanan k›sm› ile önceki hesap dönemlerinde ayr›lan karfl›l›klar›n yat›r›ld›¤› fonlar›n gelirleri toplam›ndan oluflur. Deprem hasar karfl›l›¤› hesab›na intikal ettirilen primler, bu Kanunun uygulamas›nda
kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› hesaplamas›na konu edilmez.
5) Bir bilânço döneminde ayr›lan sigorta teknik karfl›l›klar›,
ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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flahsi ticari kazanç say›lmaktad›r. Bu nedenle, söz konusu
pay›n flirket bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulmamas› için komandite orta¤›n kâr hissesinin gider olarak has›lattan indirilmesi öngörülmüfltür.

(d) bendinde, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar› ile kat›l›m bankalar›nca kâr ve zarara kat›lma hesab›
karfl›l›¤›nda ödenen kâr paylar› kurum kazanc›ndan indirilecek giderler aras›na dahil edilmifltir.
(e) bendinde ise sigorta ve reasürans flirketlerinde bilanço
gününde hükmü devam eden sigorta sözleflmelerine ait teknik karfl›l›klar, afla¤›daki hesaplama ve flartlar dikkate al›narak kurum kazanc›ndan indirim konusu yap›labilecektir.

Bendin (1) numaral› alt bendinde, muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar›na yer verilmifltir. Bu karfl›l›klar, tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yap›lmam›flsa hasar ve tazminat›n ve bunlarla
ilgili tüm masraflar›n tahmini de¤erleri ile gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedellerinden kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i tarihe kadar rapor
edilenler ve bunlara iliflkin masraflardan, reasürör pay› düflüldükten sonra kalan tutard›r.
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Sigorta kapsam›na giren bir hasar›n ortaya ç›kmas› sadece
sigorta flirketinin, poliçede öngörülen flartlarla hasar bedelini ödemesini gerektirir. Hesap dönemi içinde ortaya ç›km›fl
hasarlarla ilgili tazminat ayn› dönem içinde meydana gelmifl hasarla ilgili tazminat, ayn› dönem içinde ilgili kifliye
ödenmifl olabilir ya da mahiyet ve miktar olarak kesinleflmifl
oldu¤u halde henüz ödeme yap›lmam›fl olabilir. Bu gibi durumlarda ödenmifl veya tahakkuk etmifl olan tazminat bedeli ticari kazanc›n tespiti hakk›ndaki esaslar dahilinde ayn›
dönem giderlerine intikal ettirilir. Baz› durumlarda da hasarla ilgili ekspertiz ifllemlerinin sonuçland›r›lmamas› veya
sigorta flirketi ile sigortal› aras›ndaki anlaflmazl›k dolay›s›yla ödenecek tazminat tutar› hesap dönemi sonuna kadar belirli bir hale gelip kesinleflmez. ‹flte bu durumlarda bu Kanun hükmü uyar›nca tazminat›n muhammen bedeli üzerinden muallak hasarlar tazminat karfl›l›¤› fleklinde geçici bir
hesap aç›larak tahakkuku ve ödemesi ileriki dönemlerde yap›lacak tazminatlar, giderlere intikal ettirilir. Bu hükümde
kesinleflmemifl hasar ve tazminat karfl›l›¤›, tahakkuk etmifl
veya hesaben tespit edilmifl tazminat bedelleri veya bu hesap yap›lmam›flsa, tazminat›n ve bununla ilgili tüm masraflar›n tahmini de¤erlerinden oluflmaktad›r.
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Yukar›da belirtti¤imiz gibi, tahakkuk etmifl tazminat bedelleri esasen ticari kazanc›n tespiti hakk›ndaki genel hükümlere göre gider yaz›l›r. Bu nedenle izah konusu hüküm, ifllerli¤ini, hasar meydana gelmifl oldu¤u halde bununla ilgili
ödenecek tazminat›n tutar itibar›yla kesinleflip tahakkuk etmedi¤i hallerde bulur.

An›lan bentte yap›lan bir düzenleme ile de gerçekleflmifl ancak, sigorta flirketine henüz rapor edilmemifl olan hasar ve
tazminat bedellerinden, kurumlar vergisi beyannamesinin
verildi¤i tarihe kadar rapor edilenler ve bunlara iliflkin masraflardan, reasürör pay› düflüldükten sonra kalan tutarlar›n›n, muallak hasar karfl›l›¤› kapsam›nda indirim yap›lmas›
sa¤lanmaktad›r.

Bendin (2) numaral› alt bendinde kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar› düzenlenmektedir. Bu karfl›l›klar, yürürlükte bulunan
sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerden komisyonlar düflüldükten sonra kalan tutar›n gün esas›na göre bilanço gününden sonraya sarkan k›sm›ndan, ayn› esasa göre
hesaplanan reasürör pay›n›n düflülmesinden sonra kalan tutard›r. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalar›nda, y›ll›k
primin komisyon düflüldükten sonraki tutar›ndan flirketlerin
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kendi saklama paylar›nda kalan›n›n % 25'ini geçemez.
Maddede ayr›ca, gün bazl› hesaplama yöntemi uygulamas›n›n istisnas› olarak kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤›n›n gün esas›na göre hesaplanmas› mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon ifllemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilece¤i hükmüne yer verilmifltir.

Bendin (3) numaral› alt bendinde hayat sigortalar›nda matematik karfl›l›klar düzenlenmifltir. Bu karfl›l›klar›n her sözleflme üzerinden ayr› ayr› hesaplanaca¤› belirtildikten sonra,
bunlar›n gelirleri vergiden istisna edilmifl olan menkul k›ymetlere yat›r›lan k›sm›na ait faiz ve kâr paylar›n›n giderler
aras›nda gösterilemeyece¤i belirtilmifltir.

Sigortac›l›kta matematik karfl›l›klar, sigortal›lardan al›nan
primler üzerinden hesaplanan karfl›l›klar ile bu flekilde ayr›lan karfl›l›klara yürütülen faizler olmak üzere iki k›s›mdan
meydana gelir. Baflka bir ifade ile bu karfl›l›klar, kendine ait
giderleri olan bir fondur. Matematik karfl›l›klar, her sigorta
sözleflmesi üzerinden ayr› ayr› olmak üzere, sigorta aktüerya hesaplar›na göre ve belirli istatistiki veriler dikkate al›narak hesaplan›r. Bunlar sigorta teknik ihtiyatlar› içinde özel
bir yer tutar. Kesinleflmemifl hasarlar ve kazan›lmam›fl prim
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karfl›l›klar› hesap dönemleri aras›ndaki bir düzenlemeyi ifade etti¤i halde, matematik karfl›l›klar, sigortac›l›¤›n gere¤i
olarak ortaya ç›kan bir durumu ilgilendirir. Süreklilik ve faaliyetin bünyesine ba¤l› olma özelli¤i vard›r ve bu yan› ile
matematik karfl›l›klardan oluflan fon, sigorta flirketlerinde
bir flekilde iflletilip de¤erlendirilir. Bu flekilde sa¤lanan gelirler de normal olarak sigorta flirketlerinin vergilendirilecek
kazanc›na dahil olursa da matematik karfl›l›klar genellikle
faizi vergiye tabi olmayan devlet tahviline ya da hazine bonosuna yat›r›l›r. Kendine ait giderleri olan bu karfl›l›klar›n
yukar›daki alanlara yat›r›lmak suretiyle vergiye tabi olmayan kazanç elde edilmesi fleklinde de¤erlendirilmesi, matematik karfl›l›klar›n kendine ait faiz fleklindeki giderlerinin
de vergi matrah› ile iliflkilendirilmemesini gerektirmektedir.
Bu durum, madde metninde "Matematik karfl›l›klar›n, gelirleri vergiden istisna edilmifl olan menkul k›ymetlere yat›r›lan k›sm›na ait faiz ve kâr paylar›, giderler aras›nda gösterilemez" hükmüyle sa¤lanmaktad›r.
Bendin (4) numaral› alt bendinde deprem hasar karfl›l›klar›
düzenlenmektedir. Bu karfl›l›klar, yang›n ve mühendislik sigorta branfllar›nda verilen deprem teminat› karfl›l›¤›nda al›83
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nan ve flirketlerin kendi saklama paylar›nda kalan primlerin
üçte biri düflüldükten sonra kalan tutar›n Sigorta Murakabe
Kanunu uyar›nca hesaplanan k›sm› ile önceki hesap dönemlerinde ayr›lan karfl›l›klar›n yat›r›ld›¤› fonlar›n gelirleri toplam›ndan oluflmaktad›r. Deprem hasar karfl›l›¤› hesab›na intikal ettirilen primler, bu Kanunun uygulamas›nda kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› hesaplamas›na konu edilmeyecektir.
Maddenin ikinci f›kras›nda, birinci f›kran›n (e) bendinde say›lan ve bir bilanço döneminde ayr›lan sigorta teknik karfl›l›klar›n›n ertesi bilanço döneminde aynen kâra nakledilmesi gerekti¤i belirtilmektedir.
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Zarar mahsubu
MADDE 9- (1) Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her y›la iliflkin tutarlar ayr›
ayr› gösterilmek flart›yla afla¤›da belirtilen zararlar indirim
konusu yap›l›r:
a) Befl y›ldan fazla nakledilmemek flart›yla geçmifl y›llar›n
beyannamelerinde yer alan zararlar.
Kanunun 20 nci maddesinin birinci f›kras› çerçevesinde
devral›nan kurumlar›n devir tarihi itibar›yla öz sermaye tutar›n› geçmeyen zararlar› ile 20 nci maddenin ikinci f›kras›
kapsam›nda gerçeklefltirilen tam bölünme ifllemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devral›nan tutar›n› geçmeyen ve devral›nan k›ymetle orant›l› zararlar›n indirilmesinde afla¤›daki flartlar ayr›ca aran›r:
1) Son befl y›la iliflkin kurumlar vergisi beyannamelerinin
kanunî süresinde verilmifl olmas›.

MADDE GEREKÇES‹

Madde 9- Bu madde ile kurumlar›n ticari faaliyetlerden do¤an zararlar›n maddede belirtilen flartlar›n da gerçekleflmesi
durumunda, sonraki dönemlerde do¤an kazançlardan indirilmesine izin verilmektedir.
Maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi ile kurumlar vergisi
beyannamesinde yer alan zararlar›n befl y›ldan fazla nakledilmemek flart› ile izleyen y›l kazançlar›ndan indirilebilmesine imkan sa¤lanmaktad›r. Zarar mahsubu belirli bir süre
içinde gerçeklefltirilemedi¤i takdirde, oluflan zarar iflletme
zarar› olarak de¤erlendirilmemekte ve sermayede meydana
gelen zarar olarak dikkate al›nmaktad›r. Zarar›n, iflletme zarar›ndan ç›k›p sermayede kesin eksilme say›lmas› için befl
y›ll›k bir süre öngörülmüfltür. Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluflan zarar befl hesap dönemi boyunca oluflacak kârlarla mahsup edilemiyorsa, o zarar art›k sermayede

AÇIKLAMA
Zarar mahsubunun düzenlendi¤i bu madde, Eski Kanunun mükerrer 14. maddesinde yer almakta idi Madde ile kurumlar›n ticari faaliyetlerden do¤an zararlar›n maddede belirtilen flartlar›n da gerçekleflmesi durumunda, sonraki dönemlerde
do¤an kazançlardan indirilmesine iliflkin esaslar düzenlenmekte ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde yer alan zararlar›n
befl y›ldan fazla nakledilmemek flart› ile izleyen y›l kazançlar›ndan indirilebilmesine imkan sa¤lanmaktad›r.
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2) Devral›nan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin
meydana geldi¤i hesap döneminden itibaren en az befl y›l
süreyle devam edilmesi.
Bu flartlar›n ihlâli halinde, zarar mahsuplar› nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziya› do¤mufl say›l›r.
b) Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, befl y›ldan fazla nakledilmemek flart›yla yurt d›fl› faaliyetlerden do¤an zararlar;
1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlar›na göre beyan edilen vergi matrahlar›n›n zarar dahil, her y›l o ülke
mevzuat›na göre denetim yetkisi verilen kurulufllarca rapora ba¤lanmas›,
2) Bu raporun asl› ile tercüme edilmifl bir örne¤inin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibraz›,
halinde indirim konusu yap›l›r.

‹stanbul smmmo

MADDE GEREKÇES‹
meydana gelen bir eksilme olarak de¤erlendirilmekte ve
mahsup imkan› ortadan kald›r›lmaktad›r.
Ekonomik faaliyetin ana amac› kâr elde etmek olmakla beraber, zaman zaman faaliyet baz› kurumlarda zararla sonuçlanmaktad›r. Bünyesinde zarar oluflan firmalar›n ekonomiye tekrar kazand›r›lmas› için, bu kurumlar›n zararlar›n›n
afla¤›da belirtilen s›n›rlamalar çerçevesinde, devir veya tam
bölünme hallerinde varl›klar› devralan kurum bünyesinde
mahsubuna imkan verilmektedir.
Buna göre devralan kurumlar, kendi bünyelerinde oluflan
zararlar›n yan› s›ra;
- Kanunun 20 nci maddesinin birinci f›kras› çerçevesinde
devral›nan kurumlar›n devir tarihi itibar›yla öz sermaye tutar›n› geçmeyen zararlar›,
- Kanunun 20 nci maddesinin ikinci f›kras› kapsam›nda gerçeklefltirilen tam bölünme ifllemi sonucu bölünen kurumun

AÇIKLAMA
Madde ayr›ca devir veya bölünme hallerinde devral›nan kurum zarar›n›n devralan kurumda mahsubuna iliflkin esaslar›
da düzenlemektedir.
Maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi ile de, Kurumlar›n yurtd›fl› faaliyetlerinden zarar do¤mas› halinde, Türkiye'de
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, belirtilen koflullar dahilinde bu zararlar›n
da kurum kazanc›ndan indirebilmelerine imkan sa¤lanmaktad›r.
86
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Denetim kurulufllar›nca haz›rlanacak raporun ekinde yer
alan vergi beyanlar›n›n, bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanmas› zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluflu olmamas› halinde, her y›la ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlar›ndan al›nan birer örne¤inin mahallindeki Türk elçilik ve
konsolosluklar›, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan
ülkenin ayn› mahiyetteki temsilcilerine onaylat›larak, asl›n›n ve tercüme edilmifl bir örne¤inin ilgili vergi dairesine
ibraz› yeterlidir.
Türkiye'de indirim konusu yap›lan yurt d›fl› zarar›n, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yaz›lmas› halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt d›fl› kazanç,
mahsup veya gider yaz›lmadan önceki tutard›r.
(2) Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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öz sermaye tutar›n› geçmeyen ve devral›nan k›ymetle orant›l› zararlar› da kazançlar›ndan indirebileceklerdir.
Bu maddede belirtilen öz sermaye tutar›ndan kas›t, devral›nan kuruma iliflkin bilanço aktif toplam›ndan bilançoda yer
alan borçlar›n düflülmesi sonucu bulunacak tutard›r.
Ancak söz konusu zarar mahsubunun yap›labilmesi için;
- Devral›nan veya bölünen kurumun son befl y›la iliflkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmifl
olmas›,
- Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, devral›nan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin
meydana geldi¤i hesap döneminden itibaren en az befl y›l süreyle devam etmesi
gerekmektedir.
Yukar›da yer alan "devral›nan kurumun faaliyetine devam" flart›, "ayn› sektörde faaliyet gösterme" flart›ndan daha dar kapsaml› bir flart olup faaliyetin zarar mahsubu olana¤›n› elde ettikten
sonra herhangi bir flekilde faaliyetin s›n›rland›r›lmamas›n› ifade
etmektedir. Faaliyetin, zarar mahsubu yap›ld›ktan sonra ar›zi
hale getirilmesi veya sona erdirilmesi halinde zarar mahsubu
uygulamas›ndan yararlan›lmas› mümkün de¤ildir.
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fiartlar›n ihlali halinde zarar mahsubu olana¤› ortadan kalkaca¤›ndan gerekli düzeltme ifllemi yap›lacak; yersiz zarar
mahsubu nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziya› do¤mufl say›lacakt›r.
Maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi ile de, Kurumlar›n
yurtd›fl› faaliyetlerinden zarar do¤mas› halinde, Türkiye'de
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar
hariç olmak üzere, belirtilen koflullar dahilinde bu zararlar›n
da kurum kazanc›ndan indirebilmelerine imkan sa¤lanmaktad›r.
Ancak Türkiye'de indirim konusu yap›lan yurt d›fl› zararlar›n ilgili ülkede mahsup edilmesi veya gider yaz›lmas› halinde, Türkiye'de beyannameye dahil edilecek yurt d›fl› kazanç, mahsup ya da gider yaz›lmadan önceki tutar olacakt›r.
Maddenin ikinci f›kras› ile uygulamaya iliflkin usulleri belirleme konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmektedir.
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Di¤er indirimler
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde;
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayr›ca gösterilmek
flart›yla, kurum kazanc›ndan s›ras›yla afla¤›daki indirimler
yap›l›r:
a) Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri
münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n % 40'› oran›nda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili olmayan giderlerden ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tâbi iktisadî k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen
paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrah›n yetersiz olmas› nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yap›lamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge
indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n kapsam›n› ve uy

MADDE GEREKÇES‹

Madde 10- Madde, kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde,
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayr›ca gösterilmek
kayd›yla, kurum kazanc›ndan s›ras›yla yap›lacak indirimleri düzenlemektedir.
Maddede say›lan di¤er indirimler, esasen kazanc›n bulunmas› halinde beyanname üzerinden indirim konusu yap›lan
ve kazanc›n yetersiz olmas› nedeniyle de sonraki y›llara
devretmeyen indirimlerdir. Bunun tek istisnas› Ar-Ge indirimidir.
Maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendinde, mükelleflerin iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri yeni teknoloji ve
bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine
iliflkin harcamalar›n % 40'›n›n beyan edilen kurum kazanc›ndan indirimine imkan sa¤lanmaktad›r.
Matrah›n yetersiz olmas› sonucu ilgili dönemde indirim ko-

AÇIKLAMA
Madde, Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde, kazanc›n bulunmas› halinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
ayr›ca gösterilmek kayd›yla, kurum kazanc›ndan s›ras›yla yap›lacak indirimleri düzenlemektedir. Bu indirimlerin
özelli¤i, kazanç yetersizli¤i halinde, sonraki y›llara devretmemesidir.
Maddenin birinci f›kras›n›n;
89
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gulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile
17/6/1992 tarihli ve 3813 say›l› Türkiye Futbol Federasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun kapsam›nda yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n sözü edilen kanunlar uyar›nca tespit edilen amatör spor dallar› için tamam›, profesyonel spor dallar› için % 50'si.
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara ve kamu yarar›na çal›flan dernekler
ile bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllara makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan ba¤›fl ve
yard›mlar›n toplam›n›n o y›la ait kurum kazanc›n›n % 5'ine
kadar olan k›sm›.
ç) (c) bendinde say›lan kamu kurum ve kurulufllar›na ba¤›fl-

‹stanbul smmmo

MADDE GEREKÇES‹
nusu yap›lamayan tutar›n bulunmas› durumunda, bentte
özel bir düzenlemeye yer verilmesi nedeniyle, bu tutar sonraki hesap dönemlerine devrederek indirim konusu yap›labilecektir.
Ülkemizin kalk›nmas›nda ve uluslararas› rekabet gücümüzün art›r›lmas›nda araflt›rma ve gelifltirmeye yönelik harcamalar›n gayri safi milli has›la içindeki pay›n›n art›r›lmas›
büyük önem tafl›maktad›r. Bu nedenle, araflt›rma ve gelifltirme harcamas› yapan özel sektör kurumlar›n›n bu alandaki
çabalar›n›n desteklenmesi için araflt›rma ve gelifltirmeye yönelik harcamalar›n % 40'›n›n beyan edilen gelirden indirilmesine olanak sa¤layan bir düzenleme yap›lmaktad›r.
Kapsama sadece iflletme içi araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine yönelik harcamalar girmektedir. Bu yönüyle Ar-Ge
faaliyetlerine yönelik olarak 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununda yer alan teflvik edici düzenlemenin bir tamamlay›c›s› niteli¤indedir.

AÇIKLAMA
(a) bendinde, mükelleflerin iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma
ve gelifltirme faaliyetlerine iliflkin harcamalar›n % 40'›n›n beyan edilen kurum kazanc›ndan indirimine imkan sa¤lanmaktad›r.
(b) bendi spor dallar›nda sponsorluk harcamalar›na iliflkindir. Ancak bent, spor dallar›nda sponsorlu¤u düzenlemekle birlikte di¤er alanlarda sponsorlu¤u düzenlememekle bu konuda bir boflluk do¤mas›na yol açm›flt›r.
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lanan okul, sa¤l›k tesisi, 100 yatak (kalk›nmada öncelikli
yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kayd›yla
ö¤renci yurdu ile çocuk yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi
ve bak›m ve rehabilitasyon merkezi inflas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu tesislerin inflas› için bu kurulufllara
yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap›lan her türlü nakdî ve aynî ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›.
d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve kamu yarar›na çal›flan dernekler ile bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan kurum ve
kurulufllar taraf›ndan yap›lan veya Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;
1) Kültür ve sanat faaliyetlerine iliflkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararas› organizasyonlar›n gerçeklefltirilmesine,
2) Ülkemizin uygarl›k birikiminin kültürü, sanat›, tarihi,

‹K‹NC‹ KISIM - Tam Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

MADDE GEREKÇES‹
(b) bendi sponsorluk harcamalar›na iliflkindir.
Ülkemizdeki sportif faaliyetleri teflvik etmek amac›yla sportif faaliyetlere dönük sponsorluk harcamalar›n›n kazançtan
indirimine olanak verilmektedir. Buna göre; 3289 say›l›
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile 3813 say›l› Türkiye Futbol Federasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun kapsam›nda
yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n; sözü edilen kanunlar
uyar›nca tespit edilen amatör spor dallar› için tamam›, profesyonel spor dallar› için % 50'si kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde, beyan edilen kurum kazanc›ndan indirim olarak dikkate al›nabilecektir.
(c) bendi ile ba¤›fl ve yard›mlar düzenlenmektedir. Dayan›flmay›, sivil toplum örgütlerini ve araflt›rma gelifltirme faaliyetlerini teflvik etmek amac›yla kurumlar vergisi mükelleflerinin yapm›fl olduklar› ba¤›fllar›n belli bir k›sm›n›n kazançtan indirimine izin verilmektedir.

AÇIKLAMA

(c) bendi ile ba¤›fl ve yard›mlar düzenlenmektedir.
(ç) bendinde, e¤itimi, sa¤l›k ve bak›m hizmetlerini gelifltirmek ve devam ettirmek amac›yla yap›lan harcamalar›n da
kazançtan indirilmesine izin verilmektedir.
(d) bendi ile genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yarar›na çal›flan
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edebiyat›, mimarîsi ve somut olmayan kültürel miras› ile ilgili veya ülke tan›t›m›na yönelik kitap, katalog, broflür, film,
kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliflim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, iflitsel veya bas›l› materyallerin haz›rlanmas›, bunlarla ilgili
derleme ve araflt›rmalar›n yay›nlanmas›, yurt içinde ve yurt
d›fl›nda da¤›t›m› ve tan›t›m›n›n sa¤lanmas›na,
3) Yazma ve nadir eserlerin korunmas› ve elektronik ortama
aktar›lmas› ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas›na,
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m›, onar›m›, yaflat›lmas›, rölöve, restorasyon,
restitüsyon projeleri yap›lmas› ve nakil ifllerine,
5) Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›flmalar› ve yüzey
araflt›rmalar›na,

‹stanbul smmmo

MADDE GEREKÇES‹
Ba¤›fl ve yard›mlar›n matrahtan indirilmesi için flu flartlara
uymak gerekir:
- Ba¤›fl ve yard›m, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il
özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara, kamu menfaatine
yararl› say›lan dernekler ile bilimsel araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulufllara yap›lmal›d›r.
- Ba¤›fl ve yard›m makbuz karfl›l›¤› olmal›d›r.
- An›lan kurulufllara yap›lan ödemenin ba¤›fl kapsam›nda
indirim konusu yap›labilmesi için ba¤›fl ve yard›m›n karfl›l›ks›z yap›lmas› gerekmektedir.
- Ba¤›fl ve yard›m›n matrahtan indirimi o y›la ait kurum kazanc›n›n yüzde befli ile s›n›rland›r›lm›flt›r. ‹ndirime esas kazanç tutar›n›n tespitinde, zarar mahsubu dahil giderler ve ifltirak kazançlar› düflüldükten sonra, indirim ve istisnalar düflülmeden önceki tutar esas al›nacakt›r.

AÇIKLAMA
dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve bilimsel araflt›rma faaliyetinde bulunan kurum ve
kurulufllar taraf›ndan yap›lan ya da Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlardan bu bentte say›lanlar da kurum kazanc›ndan indirilebilecektir.
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6) Yurt d›fl›ndaki tafl›nmaz Türk kültür varl›klar›n›n yerinde
korunmas› veya ülkemize ait kültür varl›klar›n›n Türkiye'ye
getirilmesi çal›flmalar›na,
7) Kültür envanterinin oluflturulmas› çal›flmalar›na,
8) Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki tafl›n›r kültür varl›klar› ile güzel sanatlar, ça¤dafl ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki ürün ve eserlerin Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas› ve güvenliklerinin sa¤lanmas›na,
9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema,
ça¤dafl ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araflt›rma, e¤itim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulmas›, bak›m ve onar›m›, her türlü araç ve teçhizat›n›n tedariki ile film yap›m›na,
10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat fa-
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- Ba¤›fl ve yard›m›n sadece ilgili dönem kazanc›ndan indirilmesi gerekir. ‹ndirilemeyen k›s›m di¤er y›la nakledilemez.
- Ba¤›fl ve yard›m, nakden veya aynen olabilir. Ba¤›fl ve yard›m›n nakden yap›lmamas› halinde ba¤›fllanan veya yard›m›n konusunu teflkil eden mal veya hakk›n maliyet bedeli
veya mukayyet de¤eri, bu de¤er mevcut de¤ilse Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlar›nca tespit
edilecek de¤eri esas al›n›r.
(ç) bendinde, e¤itimi, sa¤l›k ve bak›m hizmetlerini gelifltirmek ve devam ettirmek amac›yla yap›lan harcamalar›n da
kazançtan indirilmesine izin verilmektedir.
Buna göre,
- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
belediyelere ve köylere ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve yüz
yatak (kalk›nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasite-

AÇIKLAMA
(e) bendi ile Bakanlar Kurulunca yard›m karar› al›nan do¤al afetler dolay›s›yla Baflbakanl›k arac›l›¤› ile makbuz
karfl›l›¤›nda yap›lan aynî ve nakdî ba¤›fllar›n tamam› kurum kazanc›ndan indirilebilece¤i kabul edilmektedir.
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aliyetlerinin sergilendi¤i tesislerin yap›m›, onar›m› veya
modernizasyon çal›flmalar›na, iliflkin harcamalar ile makbuz
karfl›l›¤› yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n % 100'ü. Bakanlar
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibar›yla bu oran›, yar›s›na kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.
e) Bakanlar Kurulunca yard›m karar› al›nan do¤al afetler
dolay›s›yla Baflbakanl›k arac›l›¤› ile makbuz karfl›l›¤› yap›lan aynî ve nakdî ba¤›fllar›n tamam›.
(2) Ba¤›fl ve yard›mlar›n nakden yap›lmamas› halinde, ba¤›fllanan veya yard›m›n konusunu oluflturan mal veya hakk›n maliyet bedeli veya kay›tl› de¤eri, bu de¤er mevcut de¤ilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlar›nca tespit edilecek de¤eri esas al›n›r.
(3) Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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sinden az olmamak üzere ö¤renci yurdu, çocuk yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon merkezi
inflas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar›n,
- Söz konusu tesislerin inflas› için yukar›da belirtilen kamu
kurulufllar›na yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar›n,
- Mevcut okul, sa¤l›k tesisi ve ö¤renci yurtlar› ile çocuk yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon
merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap›lan nakdi ve ayni ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam› kurumlar
vergisi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›labilecektir.
Sözü edilen tesislerin yap›m› için bentte say›lan kurulufllar
d›fl›nda yer alan kamuya yararl› dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara yap›lan ba¤›fl ve
yard›mlar ise (c) bendi kapsam›nda o y›lki kurum kazanc›n›n yüzde befli ile s›n›rl› olmak üzere ba¤›fl ve yard›m indiriminden yararlanabilecektir.
(d) bendi ile genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel
idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yarar›na çal›flan
dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve bilimsel araflt›rma faaliyetinde bulunan kurum ve
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kurulufllar taraf›ndan yap›lan ya da Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen
harcamalar ile makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlardan bu bentte say›lanlar da kurum kazanc›ndan indirilebilecektir.
(e) bendi ile Bakanlar Kurulunca yard›m karar› al›nan do¤al
afetler dolay›s›yla Baflbakanl›k arac›l›¤› ile makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan aynî ve nakdî ba¤›fllar›n tamam› kurum kazanc›ndan indirilebilecektir.
‹kinci f›kra ile ba¤›fl ve yard›mlar›n nakden yap›lmamas›
halinde, ba¤›fllanan veya yard›m›n konusunu oluflturan mal
veya hakk›n maliyet bedeli veya kay›tl› de¤erinin, bu de¤erin mevcut olmamas› halinde ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlar›nca tespit edilecek de¤erinin esas al›naca¤› belirtilmektedir.
Üçüncü f›krada ise bu maddenin uygulanmas›na iliflkin
usullerin belirlenmesi konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki
verilmektedir.
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Kabul edilmeyen indirimler
MADDE 11- (1) Kurum kazanc›n›n tespitinde afla¤›daki in- Madde 11- Bu maddede, kurumlar vergisi matrah›n›n hedirimlerin yap›lmas› kabul edilmez:
saplanmas› s›ras›nda matrahtan indirilmesine izin verilmea) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. yen giderler topluca s›ralanmaktad›r. Esas itibar›yla 5422
say›l› Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde uzun bir süreb) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz,
dir uygulanan bu hükümlerle ilgili olarak dikkat çekici say›kur farklar› ve benzeri giderler.
labilecek yenilikler, örtülü sermaye ve örtülü kazanç müesc) Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan seselerinin içeri¤inde yap›lan de¤iflikliklerdir ki, bu konular
kazançlar.
izleyen iki madde gerekçesinde ayr›nt›l› olarak ele al›nmakç) Her ne flekilde ve ne isimle olursa olsun ayr›lan yedek ak- ta olup; bunlara iliflkin kurum kazanc›n›n tespitinde kabul
çeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumlar›n kurulufl kanunla- edilmeyen indirimler ile öz sermaye üzerinden ödenen veya
r›na, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleflmelerine göre hesaplanan faizler, birinci f›kran›n (a), (b) ve (c) bentlerinsafî kazançlardan ay›rd›klar› tüm yedek akçeler ile Banka- de say›lmaktad›r.
c›l›k Kanununa göre bankalar›n ay›rd›klar› genel karfl›l›klar (ç) bendi ile yap›s› itibar›yla maddede say›lan di¤er gider
dahil).
unsurlar›ndan farkl›l›k gösteren yedek akçelerin de kabul
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her tür- edilmeyen indirimler aras›nda gösterilmesine devam olunlü para cezalar›, vergi cezalar›, 21/7/1953 tarihli ve 6183 saAÇIKLAMA
Eski Kanunun 15. maddesine denk düflen bu maddede, Kurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda matrahtan
indirilmesine izin verilmeyen giderler topluca s›ralanmaktad›r. Düzenleme, eski düzenleme ile hemen hemen ayn›d›r.
Dikkat çekici say›labilecek yenilikler, örtülü sermaye ve örtülü kazanç müesseselerinin içeri¤inde yap›lan de¤iflikliklerdir ki, bu konulara izleyen iki maddede de¤inilecektir.
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y›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamlar› ve faizler
ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme
faizleri.
e) Kanunlarla veya kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak
tespit edilen hadler sakl› kalmak kayd›yla, menkul k›ymetlerin itibarî de¤erlerinin alt›nda ihrac›ndan do¤an zararlar
ile bu menkul k›ymetlere iliflkin olarak ödenen komisyonlar
ve benzeri her türlü giderler.
f) Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay›tl› olan;
yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz tafl›tlar› ile
uçak, helikopter gibi hava tafl›tlar›ndan iflletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar›n giderleri ve amortismanlar›.
g) Sözleflmelerde ceza flart› olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklar›n›n, yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n suçlar›ndan do¤an maddî ve manevî zarar tazminat giderleri.
h) Bas›n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve televizyon
yay›nlar›ndan do¤acak maddî ve manevî zararlardan dolay›
ödenen tazminat giderleri.
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maktad›r. Asl›nda yedek akçeler gider niteli¤inde de¤ildir
ve bunlar iflletme bünyesinde elde edilen kazanc›n da¤›t›lmay›p iflletmede al›konulan k›sm›d›r. Yedek akçelerin vergiye tabi kazançtan indirilmesi hiçbir flekilde düflünülemez.
Bu nedenle, vergi kanunlar›m›zda elli y›l› aflk›n bir süreden
beri korunmufl olan bu hükme göre, her ne flekilde ve isimle ayr›lm›fl olursa olsun ayr›lan yedek akçeler indirim konusu yap›lmayacakt›r.
Bendin parantez içi hükmü ile Türk Ticaret Kanununa, kurumlar›n kurulufl kanunlar›na, tüzüklerine, ana statülerine
veya sözleflmelerine göre safi kazançtan ay›rd›klar› tüm yedek akçeler ile Bankac›l›k Kanununa göre ayr›lan genel karfl›l›klar›n bu bent kapsam›nda oldu¤u aç›kça belirtilmifl ve
bunlar›n gider olarak indirimi kabul edilmemifltir. Bankac›l›k Kanununa göre ayr›lan özel karfl›l›klar›n ise bankalarca
gider yaz›labilece¤i tabiidir.
(d) bendi ile bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi
ile her türlü para cezalar›, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamlar› ve faizler ile 213 say›l› Vergi Usul
Kanununa göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazanc›ndan indirimi kabul edilmemektedir. 6183 say›l› Amme
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›) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Bakanlar Kurulu bu oran› % 100'e kadar art›rmaya veya s›f›ra kadar indirmeye yetkilidir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre tecil edilen vergilere iliflkin tecil faizleri de bu kapsamda olup kurum kazanc›ndan indirilmesi mümkün de¤ildir.
(e) bendi ile menkul k›ymet pazarlama komisyonlar›n›n gider kayd› konusunda k›s›tlama getirilmektedir. Ayr›ca,
menkul k›ymetlerin Kanunlar›n belirledi¤i hadler hariç olmak üzere itibari de¤erlerinin alt›nda ihraç edilerek aradaki
fark›n gider yaz›lmas› önlenmektedir.
(f) bendi ile kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay›tl› olan baz› motorlu deniz tafl›tlar› ile uçak, helikopter gibi
hava tafl›tlar›ndan iflletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayanlar›n giderleri ile amortismanlar›n›n matrahtan indirilemeyece¤i öngörülmektedir.
(g) bendi ile kurumun kendisinin, ortaklar›n›n, yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n suçlar›ndan do¤an maddi ve manevi
zarar tazminat› giderlerinin indirim konusu yap›lmamas›
öngörülmektedir. Ancak, iflletmenin ticari faaliyetlerine
iliflkin sözleflmelerde cezai flart olarak konulan tazminatlar,
bu bendin kapsam›na dahil edilmedi¤inden an›lan sözleflmelere göre ödenen tazminatlar gider olarak indirilebilecektir. Kurumun ve bentte say›lan di¤er kiflilerin kusurlar›ndan
do¤an tazminatlar, iflle ilgili olsa dahi kurum kazanc›ndan
indirilemeyecektir.
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(h) bendi ile bas›n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve
televizyon yay›nlar›ndan do¤an maddi ve manevi zararlardan dolay› ödenen tazminat giderlerinin gider olarak indirimi kabul edilmemektedir.
(i) bendi ile de, her türü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve
tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'sinin
kurumlar vergisi matrah›ndan indirimi kabul edilmemektedir. Ancak bentte yer alan % 50 oran›n› s›f›ra kadar indirmeye veya % 100'e kadar art›rma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.
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Örtülü sermaye
MADDE 12- (1) Kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla
iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl› olarak temin
ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n›
aflan k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye say›l›r.
(2) Yukar›da belirtilen karfl›laflt›rma s›ras›nda, sadece iliflkili flirketlere finansman temin eden kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna
uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar % 50 oran›nda dikkate al›n›r.
(3) Bu maddenin uygulanmas›nda;
a) Ortakla iliflkili kifli, orta¤›n do¤rudan veya dolayl› olarak
en az % 10 oran›nda orta¤› oldu¤u veya en az bu oranda oy
veya kâr pay› hakk›na sahip oldu¤u bir kurumu ya da do¤-

MADDE GEREKÇES‹
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Madde 12- Bu madde ile "örtülü sermaye" müessesesi,
uluslararas› geliflmeler ve genel kabul görmüfl ilkeler dikkate al›narak yeniden düzenlenmifltir.
Buna göre, örtülü sermaye uygulamas›nda borç/öz sermaye
oran›, ortakla iliflkili kifli ve öz sermaye tan›mlar›na aç›kl›k
getirilerek objektif k›staslar konulmakta ve örtülü sermaye
kapsam›na girmeyecek borçlanmalar say›lmaktad›r.
Bu maddenin uygulanmas›nda ortakla iliflkili kifli;
- Orta¤›n, do¤rudan veya dolayl› olarak en az % 10 oran›nda orta¤› oldu¤u veya en az % 10 oran›nda oy veya kâr pay› hakk›na sahip oldu¤u bir kurumu ya da
- Do¤rudan veya dolayl› olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr pay› hakk›na sahip
hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kifli veya kurumu,

AÇIKLAMA
Bu madde ile "Örtülü sermaye" müessesesi, Eski Kanunun 16. maddesinde yer alan flekilden çok farkl› ve ayr›nt›l›
olarak, uluslararas› geliflmeler ve genel kabul görmüfl ilkeler dikkate al›narak yeniden düzenlenmifltir.
Örtülü sermaye uygulamas›nda borç/öz sermaye oran›, ortakla iliflkili kifli ve öz sermaye tan›mlar›na aç›kl›k getirilmifl,
bu konudaki ölçütler olabildi¤ince objektif esaslara ba¤lan›lmaya çal›fl›lm›fl ve yine bir yenilik olarak örtülü sermaye
kapsam›na girmeyecek borçlanmalar maddede say›lm›flt›r.
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rudan veya dolayl› olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu
kurumun sermayesinin, oy veya kâr pay› hakk›na sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kifli
veya kurumu,
b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyar›nca tespit edilmifl hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesini,
ifade eder.
(4) Kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu
hisse nedeniyle ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lanlardan
temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortakl›k pay› aran›r.
(5) Yukar›da belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u kifliler için topluca dikkate al›n›r.
(6) Afla¤›da say›lan borçlanmalar örtülü sermaye say›lmaz:

‹K‹NC‹ KISIM - Tam Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi
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ifade etmektedir. F›krada geçen "gerçek kifli" ifadesi, Gelir
Vergisi Kanununun uygulanmas›nda gerçek kifli olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan flah›slar ile flah›s flirketleri ya
da adi ortakl›klar›; "kurum" ifadesi de, sermaye flirketleri,
kooperatifler, iktisadi kamu kurulufllar›, dernek veya vak›flar ile bunlara ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar›n› kapsamaktad›r.
Buna ba¤l› olarak kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›nda ifllem gören hisselerinin edinilmesi ve borç verilen kurumla sadece bu hisse senetlerinin al›nmas› nedeniyle
ortakl›k ba¤lant›s›n›n kurulmas›n› önlemek amac›yla en az
% 10 oran›nda ortakl›k pay› ölçütü getirilmektedir. Bu flekilde, ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortakl›k pay› aranmas› kural› konmak suretiyle, finansal enstrümanlar›n›n ekonomik
gereklerle al›m-sat›m›na ve finans piyasas›n›n geliflmesine

AÇIKLAMA
Maddede iliflkili kifli kavram› netlefltirilmifl, kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören hisselerinin
edinilmesi ve borç verilen kurumla sadece bu hisse senetlerinin al›nmas› nedeniyle ortakl›k ba¤lant›s›n›n kurulmas›n›
önlemek amac›yla en az % 10 oran›nda ortakl›k pay› ölçütü getirilmifl, uluslararas› genel kabul görmüfl uygulamalara
paralel olarak ortaklar›n iflletmeye verdi¤i borçlar›n öz sermayenin üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak belirlenmifltir. Dolay›s› ile yeni uygulamada bu s›n›r› aflan k›s›m için ödenen faizler örtülü sermaye faizi olarak kabul edilecektir.
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a) Kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin
sa¤lad›¤› gayrinakdî teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan borçlanmalar.
b) Kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya ortaklarla
iliflkili kiflilerin, banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin ederek ayn› flartlarla k›smen veya tamamen kulland›rd›¤› borçlanmalar.
c) 5411 say›l› Bankac›l›k Kanununa göre faaliyette bulunan
bankalar taraf›ndan yap›lan borçlanmalar.
ç) 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsam›nda faaliyet gösteren finansal kiralama flirketleri, 90 say›l› Ödünç
Para Verme ‹flleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname
kapsam›nda faaliyet gösteren finansman ve faktoring flirketleri ile ipotek finansman kurulufllar›n›n bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar› borçlanmalar.
(7) Örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar
Vergisi kanunlar›n›n uygulanmas›nda, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl
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olumsuz etki yapabilecek subjektif de¤erlendirmeler engellenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Madde ile, iflletmede kullan›lan borçlar›n örtülü sermaye say›labilmesi, bu borçlar›n ortak veya ortakla iliflkili kifliden
al›nmas› ve belirlenen borç/öz sermaye oran›n› aflmas›
koflullar›na ba¤lanm›flt›r.
Uluslararas› genel kabul görmüfl uygulamalara paralel olarak örtülü sermaye, ortaklar›n iflletmeye verdi¤i borçlar›n öz
sermayenin iki kat›n› aflan k›sm› olarak belirlenmifltir. Buna
göre ortaklar ve ortakla iliflkili kiflilerden yap›lan toplam
borçlanmalar›n, kurumun öz sermayesinin iki kat›n› aflan
k›sm›, di¤er flartlar›n da gerçekleflmesi halinde örtülü sermaye say›lm›flt›r. Bu karfl›laflt›rma s›ras›nda;
- Ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve
- Ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri
kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar % 50 oran›nda
dikkate al›nacakt›r. Yaln›zca iliflkili flirketlere finansman temin eden kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar için %
50 oran› de¤il, genel kurallar çerçevesinde ifllem yap›lacakt›r.
Ayr›ca öz sermaye karfl›laflt›rmas›nda, kurumun Vergi Usul
Kanunu uyar›nca tespit edilmifl hesap dönemi bafl›ndaki öz
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kâr pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, tam
mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak düzeltmede örtülü
sermayeye iliflkin kur farklar›n› da kapsayacak flekilde, taraf
olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. fiu kadar ki,
bu düzeltmenin yap›lmas› için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flartt›r.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren geçerli olmak
üzere 21.06.2006
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sermayesinin dikkate al›naca¤› hususu da aç›kça belirlenmifltir.
Maddeyle yap›lan di¤er bir düzenleme ile örtülü sermaye
uygulamas›nda kapsama giren borcun tümünün de¤il, sadece öz sermayenin iki kat›n› aflan k›sm›n›n örtülü sermaye say›lmas› ve bu k›sma iliflkin faizlerin gider olarak kabul edilmemesi hüküm alt›na al›nm›flt›r. Maddede ayr›ca borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin iki kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak kabul edildi¤inden, bu limiti aflan k›sma isabet eden faizin geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere vergi matrah›ndan
indirilmesi mümkün olmayacakt›r.
Maddenin alt›nc› f›kras›nda, örtülü sermaye kapsam›na girmeyecek borçlanmalar, tereddüde yer vermemek amac›yla
iki bent halinde say›lm›flt›r.
Buna göre, kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili
kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü
kiflilerden temin ettikleri borçlanmalar örtülü sermaye say›lacak tutar›n tespitinde dikkate al›nmayacakt›r. Nakdi teminat karfl›l›¤›nda sa¤lanan krediler ise kötüye kullan›m› engellemek amac›yla, borç/öz sermaye oran›n hesab›nda iflletmeye verilen borç olarak dikkate al›nacakt›r.
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(b) bendinde ise kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya
ortaklarla iliflkili kiflilerin banka veya finans kurumlar›ndan
ya da sermaye piyasalar›ndan temin ederek ayn› flartlarla,
yani kredi sözleflmesinin içerdi¤i vade, faiz oran› ve benzeri kulland›r›lma flartlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmadan k›smen veya tamamen kulland›rd›¤› borçlanmalar, örtülü sermaye kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Böylece, grup flirketlerinde kredi temin etmek için kredibilitesi olan grup flirketinin, an›lan kaynaklardan kredi temin ederek ihtiyac›
olan di¤er grup flirketlerine ayn› flartlarla k›smen veya tamamen aktarabilmesine olanak sa¤lanmaktad›r. Örtülü sermaye kapsam› d›fl›na ç›kar›lan bu tipteki borçlanmalar›n, transfer fiyatland›rmas› aç›s›ndan normal koflullar alt›nda de¤erlendirilece¤i ve transfer fiyatland›rmas› ifllemleri için bir istisna getirilmedi¤i tabiîdir.
Maddenin yedinci f›kras›nda ise, örtülü sermaye üzerinden
ödenen veya hesaplanan faizlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulamas›nda, gerek borç alan gerekse
borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay›
veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu flekilde da¤›t›lm›fl kar pa104
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y›n›n net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r.
Böylece, bir kurumda örtülü sermaye flartlar›n› tafl›mas› sebebiyle indirimi reddedilen borçlar için nakden veya hesaben ödenen faizlerin, mükerrer vergilemeyi önlemek amac›yla elde eden yönünden kâr pay› olarak yeniden tasnif
edilmesi ve buna göre gerekli düzeltmelerin yap›lmas›
amaçlanm›flt›r. Ancak düzeltme ifllemi, sadece taraf olan
mükellefler nezdinde yap›lacak olup bu mükelleflerin ortaklar›na iliflkin daha alt kademelerde düzeltme yap›lmas› söz
konusu olmayacakt›r.
Ödenen faizin reddedilmesi nedeniyle her borç veren yönünden kâr pay› olarak kabul edilecek tutarlar, reddedilen
faiz tutar›na, borç verenlerin verdikleri borçlar›n toplam
borca oran› dikkate al›narak belirlenecektir.
Örne¤in,
- Ortak (A) n›n borç verdi¤i tutar 100,
- Ortak (B) nin borç verdi¤i tutar 200,
- Ortak (C) Bankas›n›n borç verdi¤i tutar ise 400 ve
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iflletme öz sermayesinin 150 birim oldu¤u varsay›m› ile,
toplam borcun 300 birimi aflan k›sm› örtülü sermaye say›lacak; bu hesaplamada ortak (C)'nin banka olmas› nedeniyle
verdi¤i borç tutar›n›n % 50'si olan (400/2=) 200 birim dikkate al›nacakt›r.
Buna göre, örtülü sermaye say›lacak olan tutar
[(100+200+200) - (2 x 150) =] 200 birim olup bu tutar›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir: {Ortaklara isabet eden örtülü sermaye tutar› = (Orta¤›n borç verdi¤i tutar/Örtülü sermayenin
hesab›nda dikkate al›nacak toplam borç tutar›) x Örtülü sermaye tutar›}
- Ortak (A) için {(100/500) x 200= } 40,
- Ortak (B) için {(200/500) x 200= } 80,
- Ortak (C) için {(200/500) x 200= } 80 ve
birime isabet eden tutarlar, ortaklara isabet eden k›s›m olarak dikkate al›nacakt›r.
Yedinci f›krada yer alan bir di¤er düzenleme ile, düzeltmenin yap›lmas› için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh
edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flart› getirilmektedir.
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Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›
MADDE 13- (1) Kurumlar, iliflkili kiflilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunursa,
kazanç tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›l›r. Al›m, sat›m, imalat ve
inflaat ifllemleri, kiralama ve kiraya verme ifllemleri, ödünç
para al›nmas› ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren ifllemler her hal ve flartta mal veya hizmet
al›m ya da sat›m› olarak de¤erlendirilir.
(2) ‹liflkili kifli; kurumlar›n kendi ortaklar›, kurumlar›n veya
ortaklar›n›n ilgili bulundu¤u gerçek kifli veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan do¤rudan veya
dolayl› olarak ba¤l› bulundu¤u ya da nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u gerçek kifli veya kurumlar› ifade eder. Ortaklar›n
eflleri, ortaklar›n veya efllerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü
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Madde 13- Bu madde ile "transfer fiyatland›rmas› yoluyla
örtülü kazanç da¤›t›m›" müessesesi, uluslararas› geliflmeler
özellikle Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat›
(OECD)'n›n düzenlemeleri dikkate al›narak düzenlenmifltir.
Maddenin birinci f›kras›nda, "kurumlar, iliflkili kiflilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri bedel
veya fiyat üzerinden mal veya hizmet al›m veya sat›m› ifllemlerinde bulunursa, kazanç tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›l›r."
denilmifl ve iliflkili kifli kavram› maddenin yine üçüncü f›kras›nda, emsallere uygunluk ilkesi tan›m› da maddenin beflinci f›kras›nda yap›lm›flt›r.
Buna göre iliflkili kifli, "kurumlar›n kendi ortaklar›, ortaklar›n ilgili bulundu¤u gerçek kifli veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl›

AÇIKLAMA
Bu madde ile "transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›" müessesesi, Eski Kanunun 17. maddesinde
yer alan flekilden çok farkl› olarak ve uluslararas› geliflmeler özellikle Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat›
(OECD)'n›n düzenlemeleri dikkate al›nm›flt›r
Uygulamada daha önce tereddüt yaratan ölçütler maddenin yeni fleklinde aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. Maddeye göre,
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derece dahil yansoy h›s›mlar› ve kay›n h›s›mlar› da iliflkili
kifli say›l›r. Kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin,
Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile
ayn› düzeyde bir vergilendirme imkân› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ve bilgi de¤iflimi hususunun göz önünde bulundurulmas›
suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya
bölgelerde bulunan kiflilerle yap›lm›fl tüm ifllemler, iliflkili
kiflilerle yap›lm›fl say›l›r.
(3) Emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kiflilerle yap›lan mal
veya hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, aralar›nda böyle bir iliflkinin bulunmamas› durumunda oluflacak fiyat veya bedele uygun olmas›n› ifade eder.
Emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat
veya bedellere iliflkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin ispat edici kâ¤›tlar olarak saklanmas› zorunludur.
(4) Kurumlar, iliflkili kiflilerle yapt›¤› ifllemlerde uygulaya-
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olarak ba¤l› bulundu¤u ya da nüfûzu alt›nda bulundurdu¤u
gerçek kifli veya kurumlar› ifade eder. Ortaklar›n eflleri, ortaklar›n veya efllerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece
dahil yansoy h›s›mlar› ve kay›n h›s›mlar› da iliflkili kifli say›l›r" biçiminde tan›mlanm›flt›r. F›krada geçen "gerçek kifli"
ifadesi, Gelir Vergisi Kanununun uygulanmas›nda gerçek
kifli olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan flah›slar ile flah›s
flirketleri ya da adi ortakl›klar›; "kurum" ifadesi de, sermaye flirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kurulufllar›, dernek veya vak›flar ile bunlara ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar›n› kapsamaktad›r.
Ayr›ca, kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin, Türk
vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn›
düzeyde bir vergilendirme imkân› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› hususunun göz önünde bulundurulmas› suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kifli-

AÇIKLAMA
"kurumlar›n, iliflkili kiflilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal
veya hizmet al›m veya sat›m› ifllemlerinde bulunmalar› halinde, kazanç tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas›
yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›lacakt›r. Burada sözü geçen iliflkili kifli kavram› maddenin üçüncü f›kras›nda,
emsallere uygunluk ilkesi de maddenin beflinci f›kras›nda aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
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ca¤› fiyat veya bedelleri, afla¤›daki yöntemlerden ifllemin
mahiyetine en uygun olan›n› kullanarak tespit eder:
a) Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayaca¤› emsallere uygun sat›fl fiyat›n›n, karfl›laflt›r›labilir mal
veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunan ve aralar›nda herhangi bir flekilde iliflki bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilerin birbirleriyle yapt›klar› ifllemlerde uygulayaca¤› piyasa
fiyat› ile karfl›laflt›r›larak tespit edilmesini ifade eder.
b) Maliyet art› yöntemi: Emsallere uygun fiyat›n, ilgili mal
veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oran› kadar
art›r›lmas› suretiyle hesaplanmas›n› ifade eder.
c) Yeniden sat›fl fiyat› yöntemi: Emsallere uygun fiyat›n, ifllem konusu mal veya hizmetlerin aralar›nda herhangi bir flekilde iliflki bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilere yeniden
sat›lmas› halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt sat›fl
kâr› düflülerek hesaplanmas›n› ifade eder.
ç) Emsallere uygun fiyata yukar›daki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaflma olana¤› yoksa mükellef, ifllemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyece¤i di¤er yöntemleri
kullanabilir.
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lerle yap›lm›fl tüm ifllemler kötüye kullan›mlar›n önlenmesi
amac›yla iliflkili kiflilerle yap›lm›fl say›lacakt›r.
Maddenin birinci f›kras›nda geçen "mal veya hizmet al›m
veya sat›m›" ifadesinin; al›m, sat›m, imalat, inflaat ifllemleri,
kiralama, kiraya verme ifllemleri, ödünç para al›nmas›, verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren ifllemlerinin de her halükarda mal veya hizmet al›m veya sat›m› olarak de¤erlendirilece¤i, maddenin ikinci f›kras›nda
aç›kça belirtilmifltir.
Maddenin beflinci f›kras›nda "emsallere uygunluk ilkesi"nin
tan›m› yap›lm›flt›r. OECD'nin "Uluslararas› fiirketler ve
Vergi ‹dareleri ‹çin Transfer Fiyatland›rmas› Rehberi" esas
al›narak yap›lan bu tan›m, "emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kiflilerle yap›lan mal veya hizmet al›m veya sat›m›nda
uygulanan fiyat ya da bedelin, aralar›nda böyle bir iliflkinin
bulunmamas› durumunda oluflacak fiyat ya da bedele uygun
olmas›n› ifade eder" fleklindedir. Burada, emsallere uygun
fiyat ya da bedel, aralar›nda iliflkili kifli tan›m› kapsam›nda
söz konusu bu fiyat ya da bedeli etkileyecek herhangi bir

AÇIKLAMA
Maddede ayr›ca Bakanlar Kuruluna, düzenlemenin iflleyifline iliflkin olarak usulleri belirleme yetkisi verilmifltir.
109

5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU (YEN‹)

MADDE
13

KANUN MADDES‹
(5) ‹liflkili kiflilerle yap›lan mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine iliflkin
yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanl›¤› ile
anlafl›larak belirlenebilir. Bu flekilde belirlenen yöntem, üç
y›l› aflmamak üzere anlaflmada tespit edilen süre ve flartlar
dahilinde kesinlik tafl›r.
(6) Tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla
örtülü olarak da¤›t›lan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunlar›n›n uygulamas›nda, bu maddedeki flartlar›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl
kâr pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, taraf
olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. fiu kadar ki,
bu düzeltmenin yap›lmas› için örtülü kazanç da¤›tan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flartt›r.
(7) Transfer fiyatland›rmas› ile ilgili usûller Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2007
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ba¤, iliflki olmayan kiflilerin, tamamen ifllemin gerçekleflti¤i
andaki koflullar alt›nda oluflturdu¤u, piyasa ya da pazar fiyat› olarak da adland›r›lan tutar› ifade etmektedir. Bu flekilde
oluflan fiyat ya da bedel, ifllem an›nda hiç bir etki olmaks›z›n objektif olarak belirlenen ideal tutard›r.
Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde mükelleflerin uygulayabilece¤i üç ayr› yöntem öngörülmüfltür. Bu
yöntemler, OECD'nin "Uluslararas› fiirketler ve Vergi ‹dareleri ‹çin Transfer Fiyatland›rmas› Rehberi"nde "geleneksel ifllem yöntemleri" olarak öncelikle önerilen temel yöntemlerdir. Mükellefler, iliflkili kiflilerle yapt›klar› ifllemlerde
bu yöntemlerden ifllemin niteli¤ine en uygun olan›n› seçerek, söz konusu yöntem do¤rultusunda fiyat ya da bedeli belirleyeceklerdir. Bu yöntemlerden hiç birisi yukar›da aç›klanan emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermiyorsa, mükellefler kendi belirleyecekleri bir yöntem ile an›lan fiyat ya da bedeli belirleyebileceklerdir. Ancak, bu flekilde bir belirleme yapabilmeleri için maddede öngörülen üç yönteme de baflvurabilme olana¤›n›n olmamas› gerekmektedir. Bu durum, maddede 4
üncü yöntem olarak belirtilmifltir. Bu yöntemler aras›nda
uygulama aç›s›ndan herhangi bir öncelik s›ras› yoktur, uy-
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gulama k›stas›, "ifllemin niteli¤ine en uygun yöntem"dir. Bu
ba¤lamda, iflleme uygulanacak yöntemlerden birisi, emsallere uygun fiyat ya da bedeli yans›tma aç›s›ndan di¤er yöntemlerden daha belirleyici ise yani "ifllemin niteli¤ine en uygun yöntem" ise, uygulanacak yöntem olarak söz konusu bu
yöntem seçilecek, di¤er yöntemlere kesinlikle baflvurulmayacakt›r.
Maddede emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaflmak için
belirlenen yöntemler, karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi, maliyet art› yöntemi ve yeniden sat›fl fiyat› yöntemidir.
Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayaca¤› emsallere uygun sat›fl fiyat›n›n, karfl›laflt›r›labilir mal veya hizmet al›m veya sat›m›nda bulunan ve aralar›nda herhangi bir flekilde iliflki bulunmayan gerçek ya da tüzel kiflilerin birbirleriyle yapt›klar› ifllemlerde uygulayaca¤› piyasa
fiyat› ile karfl›laflt›r›larak tespit edilmesini ifade etmektedir.
Bu yöntemin uygulanabilmesi için iliflkili kiflilerle yap›lan
ifllemin, birbiriyle iliflkili olmayan kiflilerin yapt›klar› ifllem
ile karfl›laflt›r›labilir nitelikte olmas› gerekmektedir. Burada
karfl›laflt›r›labilir nitelik kavram›, iflleme konu mal veya hizmet ile ifllemin koflullar›n›n gerek iliflkili kifliler aras›ndaki
ifllemlerde, gerekse aralar›nda iliflki bulunmayan kiflilerin
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aras›ndaki ifllemlerde benzer nitelikte olmas›n› ifade etmektedir. Söz konusu ifllemler aras›nda, ölçülebilir nitelikte küçük farkl›l›klar varsa, bu farkl›l›klar düzeltilerek yöntemin
uygulanmas› mümkündür. Ancak, farkl›l›klar›n büyük olmas› ya da farkl›l›klar›n ölçülebilmesinin yani somut bir biçimde, tespit ifllemlerinde dikkate al›nabilme olana¤›n›n
mümkün olmamas› halinde, yöntemin de uygulanabilmesi
mümkün olamayacakt›r. Do¤rudan karfl›laflt›rma yap›lmas›na olanak veren bu yöntem, karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› ifllemler için uygulamada en s›k kullan›lan yöntemdir.
Maliyet art› yöntemi, emsallere uygun fiyat›n, ilgili mal ya
da hizmet maliyet bedelinin uygun bir brüt kâr oran› kadar
art›r›lmas› suretiyle hesaplanmas›n› ifade etmektedir. Buradaki uygun brüt kâr oran›, söz konusu mal veya hizmet al›m
veya sat›m an›nda iliflkisiz kiflilere sat›lmas› halinde uygulanacak fiyat› yans›tan kâr oran›n› ifade etmektedir. E¤er
koflullar uygunsa, ifllemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere iliflkin olarak iliflkisiz kiflilerle yapt›¤› ifllemlerde
uygulad›¤› genel brüt kâr marj› (iç emsal), ideal oran olacakt›r. Karfl›laflt›rma için gerekli ifllem say›s› yetersizse, uygun brüt kâr oran› k›stas›, söz konusu mal veya hizmetin
iliflkisiz kiflilere sat›lmas› halinde uygulanacak fiyat› yans›112
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tan kâr oran› olarak dikkate al›nacakt›r. Bu yöntem özellikle hammadde ve yar› mamuller ile imal edilen mallara iliflkin ifllemlerde uygulama alan› bulmaktad›r.
Yeniden sat›fl fiyat› yöntemi, emsallere uygun fiyat›n, ifllem
konusu mal veya hizmetlerin aralar›nda herhangi bir ba¤lant› bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilere yeniden sat›lmas› halinde uygulanacak fiyattan uygun bir brüt sat›fl kâr›
düflülerek hesaplanmas›n› ifade etmektedir. Bu yöntemde
emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaflmak için temel al›nan unsur, aralar›nda herhangi bir ba¤lant› bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilere yap›lmas› muhtemel sat›fl ve bu sat›flta uygulanacak fiyat ya da bedeldir. Varsay›mlara dayal›
olarak saptanan söz konusu fiyat ya da bedelden uygun bir
brüt sat›fl kâr› düflülerek ilgili ifllem için emsallere uygun fiyata ulafl›lacakt›r. Buradaki uygun brüt sat›fl kâr›, söz konusu mal ya da hizmet için ifllem an›nda uygulanabilecek, piyasa koflullar›na göre belirlenen ya da belirlenebilecek objektif nitelikte bir oran ile saptanan kâr› ifade etmektedir.
Bu kâr tutar› düflüldükten sonra da mal ya da hizmetin iliflkili kiflilere sat›lmas›nda uygulanabilecek emsallere uygun
fiyata ulafl›lacakt›r.
Emsallere uygun fiyata ulaflmada bu yöntemlerin hiç birisi
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uygulanam›yorsa, mükellef kendi belirleyebilece¤i ve daha
do¤ru sonuç verdi¤ine inand›¤› bir yöntemi de transfer fiyatland›rmas›na konu ifllemlere uygulayabilir. Mükellefler,
bu kapsamda uygulayabilecekleri yöntemleri tamamen kendileri belirleyecekleri gibi, maddede say›lmayan ancak
OECD'nin "Uluslararas› fiirketler ve Vergi ‹dareleri ‹çin
Transfer Fiyatland›rmas› Rehberi" nde belirtilen ya da di¤er
ülkelerin uygulamalar›nda karfl›lafl›labilen yöntemleri de
kullanabileceklerdir. Bu ba¤lamda uygulama olana¤› bulabilecek yöntemlerin en önemlileri, OECD'nin Uluslararas›
fiirketler ve Vergi ‹dareleri ‹çin Transfer Fiyatland›rmas›
Rehberi'nde "geleneksel ifllem yöntemleri"ne baflvurma olana¤›n›n olmad›¤› haller için "di¤er yöntemler" bafll›¤› alt›nda önerilen kâr bölüflüm yöntemi ve iflleme dayal› net kâr
marj› yöntemidir. Bu yöntemler, ba¤lant›l› flirketler aras›ndaki ifllemlerden do¤an kâr› temel almaktad›r.
Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaflmak için bu yöntemlere baflvurulmas›nda en güvenilir karfl›laflt›rma unsuru
olmas› aç›s›ndan öncelikle mükellefin iliflkisiz kiflilerle yapt›¤› ifllemlerde kulland›¤› fiyat ya da bedel (iç emsal) karfl›laflt›rmaya esas ölçü olarak al›nacakt›r. Bu flekilde kullan›lan fiyat ya da bedellerin bulunmamas› ya da güvenilir ol114
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mamas› halinde do¤rudan benzeri nitelikteki mükellef ya da
kurumlar›n ifllemleri (d›fl emsal) karfl›laflt›rmada esas al›nacakt›r. Bu belirleme, iç emsallerin ya da d›fl emsallerin birbirlerinin karfl›t seçene¤i oldu¤u, yani bu emsallerden yaln›zca birisinin kullan›lmas› gerekti¤i anlam›na gelmemektedir. Emsallere uygunlu¤un saptanmas› amac›yla karfl›laflt›rma yap›lmas› esnas›nda, gerek iç emsallerin gerekse d›fl emsallerin birlikte kullan›lmas› her zaman mümkündür. Amaç,
en do¤ru ve güvenilir flekilde emsallere uygun fiyat ya da
bedeli tespit etmektir.
Emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat
veya bedellere iliflkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin ispat edici ka¤›tlar olarak saklanmas› zorunludur. Bu
do¤rultuda, seçilen yöntem ve uygulanmas›na iliflkin bütün
hesaplama ve ifllemler ayr›nt›l› olarak tutulmal› ve saklanmal›d›r. Bu hesaplama ve belgeler, yöntemin seçilme gerekçelerini aç›klayan en önemli unsurlard›r.
Maddenin sekizinci f›kras› ile mükellefin iliflkili taraflarla
yapt›¤› ifllemlere iliflkin olarak belirleyece¤i yöntem konusunda Maliye Bakanl›¤›na baflvurarak anlaflma yapma olana¤› getirilmifltir. Uygulayaca¤› yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellef, Maliye Bakanl›¤›'na baflvurarak
belli bir dönem için yöntem tespiti iste¤inde bulunabilecek115
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tir. OECD'nin Uluslararas› fiirketler ve Vergi ‹dareleri ‹çin
Transfer Fiyatland›rmas› Rehberinde de önerilen ve bir çok
geliflmifl ülkenin vergi sisteminde yer alan bu uygulama (advance pricing arrangements ya da advance pricing agreements) için mükellefin Maliye Bakanl›¤›na gerekli bilgi ve
belgelerle birlikte baflvurmas› gerekmektedir. Yöntem üzerinde anlaflma sa¤lanmas› halinde, bu yöntem üç y›l› aflmamak üzere belirlenen süre ve koflullar alt›nda kesinlik tafl›yacakt›r. Bu flekilde tespit edilen yöntem, belirlenen koflullar alt›nda elefltiri konusu yap›lamayacakt›r. Bu sistemin en
büyük avantaj›, mükellefler aç›s›ndan belli bir süre için uygulanacak yöntemin kesinlik tafl›mas› ve herhangi bir elefltiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme
olana¤› vermesidir. ‹dare aç›s›ndan en büyük avantaj ise konunun bafllang›çta belli bir anlaflma ile belirlenmesi ve elefltiri sürecinden bafllayarak yarg› sürecine kadar tafl›nabilecek bir ifllemin getirdi¤i zaman ve ifl yükünden tasarruf sa¤lanmas›d›r.
Maddenin dokuzuncu f›kras›nda yap›lan düzenleme ile "tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü
olarak da¤›t›lan kazanç, gelir ve kurumlar vergisi kanunlar›n›n uygulamas›nda, bu maddedeki flartlar›n gerçekleflti¤i
hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› ve116
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ya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›lacakt›r". Bu hükmün getirilmesindeki temel amaç, transfer
fiyatland›rmas› nedeniyle örtülü kazanç da¤›t›m› yapan mükellef nezdinde bir elefltiri getirildi¤i zaman, örtülü kazanç
da¤›t›lan mükellef nezdinde de bir düzeltmenin yap›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Örtülü olarak da¤›t›lan kazanc›n kâr pay› say›lmas› ile mükellefler bu kâr pay›na iliflkin olarak istisna hükümlerinden yararlanaca¤›ndan, "karfl› taraf düzeltmesi" bu
flekilde, iflleme taraf olanlar aras›nda gerçekleflmifl olacakt›r.
Böylece, ayn› ifllem üzerinden mükerrer vergilemenin önüne de geçilmektedir. Bu flekilde da¤›t›lm›fl kâr pay›n›n net
kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r.
Onuncu f›kra ile transfer fiyatland›rmas› düzenlemesi; gerek tan›mlar, gerek yöntemler, gerekse de getirilen yeni uygulamalar aç›s›ndan ayr›nt›l› aç›klamalar› ve süreçleri gerektirmektedir. Maddede ayr›ca Bakanlar Kuruluna, düzenlemenin iflleyifline iliflkin olarak usulleri belirleme yetkisi
verilmektedir.
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Beyan esas›
MADDE 14- (1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi
sorumlusunun beyan› üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulundu¤u hesap döneminin sonuçlar›n› içerir.
(2) Her mükellef vergiye tâbi kazanc›n›n tamam› için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kiflili¤i bulunmayan iktisadî
kamu kurulufllar› ile dernek ve vak›flara ait iktisadî iflletmelerden her biri için, bunlar›n ba¤l› oldu¤u kamu tüzel kiflileri ile dernek ve vak›flar taraf›ndan ayr› beyanname verilir.
(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n birinci gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verilir.
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Madde 14 - Beyan esas› ile ilgili hükümleri içeren bu maddede, tam mükellefiyete tabi kurumlar›n uymas› gereken
hususlar yer almaktad›r. Dar mükellefiyete tabi olanlarla ilgili hükümler ise dar mükellefiyete ayr›lm›fl k›s›m içinde
bulunmaktad›r.
Maddenin birinci f›kras› ile vergi sorumlular›n›n da vergi
mükellefleri gibi beyanname vermeleri temin edilmifltir.
Her mükellefin vergiye tabi kazanc›n›n tamam› için beyanname verece¤i aç›kland›ktan sonra, mükelleflerin flubeleri,
ajanl›klar›, al›fl ve sat›fl büro ve ma¤azalar›, imalathaneleri
veyahut kendilerine do¤rudan do¤ruya ba¤l› sair iflyerleri
için, ba¤›ms›z muhasebeleri ve ayr›lm›fl sermayeleri olsun
olmas›n, ayr› beyanname verilmesi kabul edilmemifltir.

AÇIKLAMA
Maddede kurum kazançlar›n›n y›ll›k beyan›na iliflkin düzenlemelere yer verilmifltir. Ancak bu düzenlemeler tam
mükelleflerle ilgili olup, dar mükelleflerle ilgili düzenlemeler Kanunun 3. k›sm›nda yer alm›flt›r (Bkz. Md. 24)
Maddeyle benimsenen esaslar hemen hemen eski Kanunda yer alan düzenlemeler paralelindedir. Mükelleflerin sube
ajans gibi yerlerden elde ettikleri tüm gelir unsurlar›n› tek beyannamede toplayacaklar› belirtilmifltir. Beyan süresi,
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(4) Mükelleflerin flubeleri, ajanslar›, al›m-sat›m büro ve ma¤azalar›, imalâthaneleri veya kendilerine ba¤l› di¤er ifl yerleri için, bunlar›n ba¤›ms›z muhasebeleri ve ayr›lm›fl sermayeleri olsa dahi ayr› beyanname verilmez.
(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan
tafl›nmaz kira gelirlerinden ibaret olmas› halinde, bu gelirler
için beyanname verilmez.
(6) Mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesi, kurumun kanunî
veya ifl merkezinin bulundu¤u yerin vergi dairesidir.
(7) Maliye Bakanl›¤›, mükelleflerin ba¤l› olduklar› vergi
dairelerini, kanunî veya ifl merkezlerine bakmaks›z›n belirlemeye yetkilidir.
(8) Beyannamelerin flekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir. Mükellefler beyanlar›n› bu beyanname ile
yapmak veya bu beyannamelerde yaz›l› bilgilere uygun olarak bildirmek zorundad›r.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

‹K‹NC‹ KISIM - Tam Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

MADDE GEREKÇES‹
Tüzel kiflili¤i bulunmayan iktisadi kamu müesseseleri ile
dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmelerden her biri için,
bunlar›n ba¤l› olduklar› kamu tüzel kiflileri ile dernek ve vak›flar taraf›ndan ayr› beyanname verilmesi esas› getirilmifltir. Bu nedenle, söz konusu kurulufllara ait iktisadi iflletmelerin her biri için ayr› kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis
ettirilecektir. Ayr›ca, ayn› f›krada gelirleri sadece vergi kesintisine tabi tutulmufl gayrimenkul kira gelirlerinden ibaret
olan kooperatiflerin bu gelirleri için y›ll›k beyanname vermemeleri sa¤lanmaktad›r.
Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan bu kooperatiflerin
beyanname verme d›fl›nda mükellefiyetle ilgili di¤er ödevlerini yerine getirecekleri tabiidir.
Beyanname verilme zaman›n› düzenleyen maddenin üçüncü
f›kras› hükmüne göre, kurumlar vergisi beyannamesi, hesap
döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n birinci

AÇIKLAMA
dördüncü ay›n ilk 25 günü (önceki Kanunda ilk 15 günü idi) olarak belirlenmifltir. Baflka bir ifade ile Kurumlar Vergisi
y›ll›k beyanname verme süresi (Özel hesap dönemli mükellefler hariç) 1-25 Nisan olarak uygulanacakt›r.
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gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar mükellefin
ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verilecektir. Mükellefin ba¤l›
oldu¤u vergi dairesi ifadesinden, kanuni veya ifl merkezinin
bulundu¤u yerin vergi dairesinin anlafl›lmas› gerekir.
Ayr›ca, Maliye Bakanl›¤›na mükelleflerin ba¤l› olduklar›
vergi dairelerini, kanuni veya ifl merkezlerine bak›lmaks›z›n
belirleme konusunda yetki verilmektedir.
Maddenin sekizinci f›kras› ile kurumlar vergisi beyannamesinin yasal düzenlemelere paralel olarak ihtiyaç duyulan
bilgileri ihtiva edecek flekilde düzenlenmesine ve mümkün
oldu¤u ölçüde basitlefltirilmesini sa¤lamak amac›yla Maliye
Bakanl›¤›na yetki verilmektedir.
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Vergi kesintisi
MADDE 15- (1) Kamu idare ve kurulufllar›, iktisadî kamu
kurulufllar›, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›,
dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî iflletmeleri,
kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, ziraî kazançlar›n› bilânço veya ziraî iflletme hesab› esas›na
göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak
üzere nakden veya hesaben yapt›klar› afla¤›daki ödemeler
üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oran›nda kesinti yapmak zorundad›rlar:
a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden
fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan kurumlara bu iflleri ile ilgili olarak yap›lan hakedifl ödemeleri.
b) Kooperatiflere ait tafl›nmazlar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda
bunlara yap›lan kira ödemeleri.

MADDE GEREKÇES‹

Madde 15- Bu maddede tam mükellefiyete tabi kurumlara
uygulanacak vergi kesintisine dair hükümlere yer verilmektedir.
Kurum kazançlar› ile ilgili oldu¤u halde bu güne kadar Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmifl bulunan vergi kesintisine dair hükümler ile yap›lan kesintilerin beyan›na iliflkin di¤er düzenlemeler tamamen Kurumlar Vergisi Kanununun
içine al›nmak suretiyle kanunun içsel bütünlü¤ü sa¤lanm›flt›r. Bu tercih, kuflkusuz Gelir Vergisi Kanunu ile olan irtibat› tamamen koparmak amac› gütmemektedir. Nitekim, maddenin düzenleniflinde yine Gelir Vergisi Kanununun ilgili
hükümlerine at›fta bulunulmufltur. Ancak tasar›ya eklenen
bir geçici madde ile bu madde çerçevesinde vergi kesintisine tabi tutulacak ödemeler konusunda Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ayr›ca uygulanamayaca¤› hususuna aç›kl›k getirilmifltir. Ayn› geçici madde, Gelir Vergisi

AÇIKLAMA
Madde, tam mükellef Kurumlara yap›lacak ödemelerden kesinti suretiyle al›nacak vergileri düzenlemektedir. Bu düzenleme, her konunun kendi kanununda düzenlenmesi ve bu yolla kanunlar›n konular›n› bir bütün halinde kavramas› ve bu
yolla kanunlar aras› at›flar›n azalt›lmas› düflüncesinin bir ürürünüdür. Burada düzenlenen kesintiyi gerektiren ödemeler,
daha önce Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsam›nda zaten kesintiye tabi idi.
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c) Her nevi tahvil (ipotek finansman› kurulufllar› ve konut
finansman› kurulufllar› taraf›ndan ihraç edilen ipotekli sermaye piyasas› araçlar›, varl›k teminatl› menkul k›ymetler
dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi ve
Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, alt›na veya
baflka bir de¤ere endeksli menkul k›ymetlerin itfas› s›ras›nda oluflan de¤er art›fllar› kesintiye tâbi tutulmaz.).
ç) Mevduat faizleri.
d) Kat›l›m bankalar› taraf›ndan kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda
ödenen kâr paylar›.
e) Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar›.
f) Birinci f›kran›n (c) bendinde yer alan menkul k›ymetlerin
geri al›m veya sat›m taahhüdü ile elde edilmesi veya elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelirler.
(2) Vergiden muaf olan kurumlara da¤›t›lan (Kâr›n serma-

‹stanbul smmmo

MADDE GEREKÇES‹
Kanununun Geçici 67 nci maddesinin uygulanmas›na öncelik veren uyum sa¤lama amaçl› bir di¤er düzenlemeyi de
içermektedir.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde
belirtilen sorumlular, bu maddenin birinci f›kras›n›n (a), (b),
(c), (ç), (d) ve (e) bentleri ile ikinci ve üçüncü f›kralar›nda
say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler de dahil olmak
üzere) nakden veya hesaben ödemeleri halinde bu madde
hükmüne göre % 15 oran›nda vergi kesintisi yapmak zorundad›rlar.
Maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendinde, birden fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan kurumlara bu iflleri ile ilgili olarak yap›lan hakedifl ödemelerinden,
kesinti yap›lmas› öngörülmektedir. Birden fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m ifllerinin tan›m› konusunda Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacakt›r.

AÇIKLAMA
Maddede kesinti oran› % 15 olarak belirlenmifl olmakla birlikte, eski uygulama sürdürülerek kesinti oranlar›n›n ödeme
türlerine göre farkl›laflt›r›laca¤› anlafl›lmaktad›r. Bakanlar Kuruluna tan›nan yetki, bunu göstermektedir. Bu nedenle
uygulama aç›s›ndan ilgili Kararnameyi beklemekte fayda vard›r.
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yeye eklenmesi kâr da¤›t›m› say›lmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (1), (2) ve (3) numaral› bentlerindeki kâr paylar› üzerinden, bu maddenin
üçüncü f›kras› uyar›nca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oran›nda vergi kesintisi yap›l›r.
(3) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar› hariç olmak üzere, Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (d) bendinde yaz›l› kazançlardan, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n, kurum
bünyesinde % 15 oran›nda vergi kesintisi yap›l›r.
(4) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi kesintisi
oranlar›n›, her bir ödeme ve gelir için ayr› ayr› s›f›ra kadar
indirmeye, kurumlar vergisi oran›na kadar yükseltmeye ve
ayn› s›n›rlar dahilinde üçüncü f›krada belirtilen kazançlar için
fon veya ortakl›k türlerine göre ya da portföylerindeki varl›klar›n nitelik ve da¤›l›m›na göre farkl›laflt›rmaya yetkilidir.

‹K‹NC‹ KISIM - Tam Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

MADDE GEREKÇES‹
(b) bendinde, kooperatiflere ait tafl›nmazlar›n kiralanmas›
karfl›l›¤›nda kooperatiflere yap›lan kira ödemelerine iliflkin
kesintiye yer verilmifltir. Kesinti yap›lmas›nda, tafl›nmaz›
kiraya veren kooperatifin türünün veya mükellef ya da muaf olup olmamas›n›n bir önemi bulunmamaktad›r.
(c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde, her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler, mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar›, kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar›, kat›l›m bankalar› taraf›ndan kâr ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kâr paylar› ile repo gelirleri vergi kesintisi kapsam›na al›nmaktad›r. Döviz cinsinden yahut dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli menkul k›ymetlerin itfas› s›ras›nda oluflan de¤er art›fllar›n›n kesintiye tabi tutulmayaca¤› ayr›ca belirtilmektedir.

AÇIKLAMA
Bu maddeye göre yap›lan kesintiler, izleyen ay›n yirminci günü akflam›na kadar verilecek beyanname ile beyan olunacak
ve tahakkuk eden vergiler beyanname verilen ay›n 26. günü akflam›na kadar ödenecektir (Bkz. md. 21/4).
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(5) Bu madde gere¤ince vergi kesintisi yapmak zorunda
olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yap›ld›¤› yer
itibar›yla ba¤l› olduklar› vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ay›n yirminci günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Gelir Vergisi
Kanununda belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakk›nda da uygulan›r. fiu
kadar ki, bu maddenin üçüncü f›kras› uyar›nca yap›lan kesinti, kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i döneme ait
muhtasar beyanname ile beyan edilir.
(6) Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratlar› ödeyenleri hak sahiplerine karfl› borçlu
durumda gösteren her türlü kay›t ve ifllemleri ifade eder.
(7) Yap›lacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafî
tutarlar› üzerinden dikkate al›n›r. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, ödenen tutar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplan›r.
(8) Bu maddede belirtilen ödemelerden yap›lan vergi kesintisi, kesinti yapanlar›n kay›t ve hesaplar›nda ayr›ca gösterilir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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‹kinci f›kra ile vergiden muaf olan kurumlara da¤›t›lan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n
(1), (2) ve (3) numaral› bentlerindeki kâr paylar› vergi kesintisi kapsam›na al›nmaktad›r. Üçüncü f›kra uyar›nca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar›n da¤›t›lmas› halinde,
ayr›ca maddenin ikinci f›kras› uyar›nca vergi kesintisine tabi tutulmayacakt›r. Ayr›ca, kâr›n sermayeye eklenmesinin
kâr da¤›t›m› say›lmayarak kesintiye tabi tutulmayaca¤› hususuna aç›kl›k getirilmektedir. Kurumlar vergisinden muaf
olan kurumlara da¤›t›lan kâr paylar› için yap›lmas› öngörülen vergi kesintisi de söz konusu kurumlar için nihai vergi
olmaktad›r.
Maddenin üçüncü f›kras›na göre Kanunun 5 inci maddesi
ile kurumlar vergisinden istisna edilen fon ve ortakl›klar›n
kazançlar›, emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar› hariç olmak üzere, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n % 15 oran›nda vergi kesintisine tabi tutulacakt›r. An›lan oranda vergi yükü tafl›yan söz konusu fon ve ortakl›klar›n›n kazançlar›, ayr›ca
kâr da¤›t›m›na iliflkin öngörülen vergi kesintisine tabi olmayacakt›r.
Maddenin dördüncü f›kras› ile Bakanlar Kuruluna bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlar›n›, her bir ödeme ve

MADDE
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gelir için ayr› ayr› s›f›ra kadar indirmeye, kurumlar vergisi
oran›na kadar yükseltmeye ve fon ve ortakl›k kazançlar›ndan yap›lacak kesinti için fon veya ortakl›k türlerine göre ya
da portföylerindeki varl›klar›n nitelik ve da¤›l›m›na göre
farkl›laflt›rma yetkisi verilmektedir.
Maddenin beflinci f›kras› ile bu madde gere¤ince vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar›n, bu vergileri ödeme veya
tahakkukun yap›ld›¤› yer itibar›yla ba¤l› olduklar› vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmeleri sa¤lanmaktad›r. Gelir Vergisi Kanununa göre yap›lan gelir vergisi kesintisine iliflkin usul ve esaslar, bu maddeye göre verilecek
muhtasar beyannameler hakk›nda da uygulanacakt›r.
Gelir Vergisi Kanununa göre, yap›lan kesintilerin vergilendirme dönemini takip eden ay›n yirminci günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile beyan› gerekir. Bu madde uyar›nca verilecek muhtasar beyanname de ayn› sürede verilecektir. Ancak, kurumlar vergisinden istisna edilen fon ve ortakl›klar›n kazançlar› üzerinden yap›lacak kesinti kurumlar
vergisi beyannamesinin verildi¤i döneme ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. Bu kesinti için ayr›ca muhtasar beyanname verilmeyecektir.
Alt›, yedi ve sekizinci f›kralar ile bu maddede geçen hesa125
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ben ödeme deyiminin, kesintiye tabi kazanç ve iratlar› ödeyenleri hak sahiplerine karfl› borçlu durumda gösteren her
türlü kay›t ve ifllemleri ifade edece¤i ve yap›lan vergi kesintisinin, vergi kesenin kay›t ve hesaplar›nda ayr›ca gösterilece¤i aç›klanmaktad›r. Bu madde uyar›nca yap›lacak kesintilerde, kazanç ve iratlar›n gayrisafi tutarlar› dikkate al›nacakt›r. Ancak, ödemenin net tutar üzerinden yap›lmas›, baflka bir ifade ile verginin ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi halinde vergi kesintisinin, ödenen miktar ile ödemeyi
yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplanmas› esas› öngörülmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Tarh›
Vergilendirme dönemi ve tarhiyat
MADDE 16- (1) Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin
edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir.
(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayr›ca y›ll›k beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulundu¤u dönemler vergilendirme dönemi
say›l›r.
(3) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildi¤i vergi dairesince tarh olunur.
(4) Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre mükellef olanlar›n tüzel kiflili¤i ad›na; iktisadî kamu kurulufllar› ile derneklere ve
vak›flara ait iktisadî iflletmelerden tüzel kiflili¤i haiz olma-
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Madde 16- Bu madde ile vergilendirmenin dönemi, tarh yeri, tarhiyat›n muhatab› ve tarh zaman› konular› tam mükelleflere iliflkin olarak tek bir maddede toplanarak uygulamada basitlik sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Ayr›ca tarhiyat›n muhatab›, bu Kanuna göre mükellef olanlar›n tüzel kiflilik; iktisadi kamu kurulufllar› ile derneklere
ve vak›flara ait iktisadi iflletmelerden tüzel kiflili¤i hâiz olmayanlar için ba¤l› olduklar› kamu tüzel kiflileri veya dernek veya vak›f; fonlarda fonun kurucusu; ifl ortakl›klar›nda
ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak
üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi olacakt›r.
Öte yandan kurumlar vergisinin, ba¤l› olunan vergi dairesi-

AÇIKLAMA
Kurumlar Vergisinde vergilendirme dönemini düzenleyen madde, tarhiyata muhatap tutulacak kiflileri de belirlemektedir. Maddede yer alan düzenlemeler, eski Kanunda yer alan esaslar do¤rultusundad›r.
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yanlar için ba¤l› olduklar› kamu tüzel kiflileri ya da dernek
veya vak›f ad›na; fonlarda fonun kurucusu ad›na; ifl ortakl›klar›nda ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu
olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi
ad›na tarh olunur.
(5) Kurumlar vergisi, ba¤l› olunan vergi dairesine beyannamenin verildi¤i günde, beyanname posta ile gönderilmiflse,
vergiyi tarh edecek daireye geldi¤i tarihi izleyen üç gün
içinde tarh edilir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

128

‹stanbul smmmo

MADDE GEREKÇES‹
ne beyannamenin verildi¤i veya elektronik ortamda gönderildi¤i günde; beyannamenin posta ile gönderilmesi durumunda beyannamenin ilgili vergi dairesine geldi¤i tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilece¤i belirtilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tasfiye, Birleflme, Devir, Bölünme ve Hisse De¤iflimi
Tasfiye
MADDE 17- (1) Tasfiye dönemi: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumlar›n vergilendirilmesinde
hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.
a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine iliflkin genel kurul
karar›n›n tescil edildi¤i tarihte bafllar ve tasfiye karar›n›n
tescil edildi¤i tarihte sona erer. Bafllang›ç tarihinden ayn›
takvim y›l› sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim y›l› ve tasfiyenin sona erdi¤i dönem için ilgili takvim y›l› bafl›ndan tasfiyenin bitifl tarihine kadar olan
dönem ba¤›ms›z bir tasfiye dönemi say›l›r.
b) Tasfiyenin bafllad›¤› takvim y›l› içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdi¤i tarihten bafllar
ve tasfiyenin bitti¤i tarihe kadar devam eder.
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Madde 17- Bu madde ile tasfiye edilen kurumlar›n vergilendirmesi düzenlenmektedir. Tasfiye hali, mükellefiyeti
sona erdiren bir olay olarak ele al›nmakta ve tasfiye hükümleri tek bir madde içinde toplanmaktad›r. Ayr›ca, tasfiyeden
vazgeçilmesi halinde yap›lmas› gereken ifllemler konusunda
da aç›klay›c› hükümlere yer verilmektedir.
Tasfiyeye giren bir kurumun ifllemlerinde kâr elde edilmesi
temel amaç olmad›¤›ndan, matrah›n belirlenmesinde tasfiye
kâr›na itibar edilmektedir. Keza vergilendirme dönemi yerine tasfiye döneminden söz edilmekte; bir y›ldan uzun süren
tasfiyelerde y›ll›k olarak verilecek tasfiye beyannameleri
üzerinden hesaplanan vergiler, otuz gün içinde verilen nihai
tasfiye beyannamesi ile tasfiye sonuçland›r›l›p tasfiye kâr›
kesinlefltirildi¤inde düzeltilmektedir.

AÇIKLAMA
Bu madde ile tasfiye edilen kurumlar›n vergilendirmesi düzenlenmektedir. Tasfiye hali, mükellefiyeti sona erdiren bir
olay olarak ele al›nmakta ve eski Kanunun 30 ila 35. maddesinde yer alan düzenlemeler burada tek bir madde içinde
toplanmaktad›r. Ayr›ca, eskiye nazaran tasfiyeden vazgeçilmesi halinde yap›lmas› gereken ifllemler konusunda da
aç›klay›c› hükümlere yer verilmifltir.
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c) Tasfiyenin zararla kapanmas› halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine do¤ru düzeltilir ve an›lan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.
ç) Bir y›ldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanafl›m›, tasfiyenin sona erdi¤i dönemi izleyen y›ldan itibaren bafllar.
d) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakk›nda tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden
vazgeçme karar›, bu karar›n al›nd›¤› dönemin bafl›ndan itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme karar›n›n al›nd›¤›
tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal
faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine iliflkin karar›n al›nd›¤› tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi bafl›ndan itibaren bafllar.
(2) Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri, tasfiye
memurlar› taraf›ndan tasfiye dönemlerinin sonundan itiba-
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Düzenlenen madde ile her bir tasfiye dönemi ba¤›ms›z birer
vergilendirme dönemi olarak dikkate al›nmakta; tasfiyenin
bafllang›ç ve bitifl tarihlerine aç›kl›k kazand›r›lmakta; ancak
tasfiyenin zararla kapanmas› durumunda, önceki tasfiye dönemlerine do¤ru düzeltme yap›l›p an›lan dönemlerde fazla
ödenen vergi mükellefe iade edilmektedir.
Tasfiye kâr›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nacak kurallar
ile kâr›n tespiti s›ras›nda ortaklara da¤›t›lan, sat›lan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadi k›ymetlerin
de¤erlerinin belirlenmesinde, transfer fiyatland›rmas›yla ilgili hükümlerin dikkate al›naca¤› aç›klanmaktad›r.
Ayr›ca tasfiye memurlar›n›n kurumun tahakkuk etmifl vergileri ile tasfiye beyannamesine göre hesaplanan vergiler ve
di¤er tarhiyatlar ile tasfiye ifllemlerinin incelenmesi sonucu
tarh edilecek vergi ve cezalardan dolay› sorumluluklar› düzenlenmekte; Maliye Bakan›na, tasfiye ifllemlerine yönelik
inceleme yapt›rmama yetkisi verilmektedir.

AÇIKLAMA
Tasfiyenin tan›m› yeniden yap›lm›flt›r.Tasfiyenin bafllang›ç tarihi olarak “Tescil “ tarihi oldu¤u aç›k bir flekilde belirtilmifltir.
Düzenlenen madde ile her bir tasfiye dönemi eskiden oldu¤u gibi ba¤›ms›z birer vergilendirme dönemi olarak dikkate
al›nmakta; tasfiyenin bafllang›ç ve bitifl tarihlerine aç›kl›k kazand›r›lmakta; ancak tasfiyenin zararla kapanmas› durumunda, önceki tasfiye dönemlerine do¤ru düzeltme yap›l›p an›lan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilmektedir. Tasfiyenin karla sonuçlanmas› halinde ise düzeltme yap›lmas› uygulamas› kald›r›lmaktad›r.
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ren Kanunun 14 üncü maddesinde yaz›l› sürelerde; tasfiyenin sona erdi¤i döneme iliflkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçland›¤› tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verilir.
(3) Bu madde gere¤ince verilecek olan beyannamelere, bilânço ve gelir tablosu ile tasfiye bilânçosuna göre ortaklara
da¤›t›lan paralar ve di¤er de¤erlerin ayr›nt›l› bir listesi eklenir.
(4) Tasfiye kâr›: Tasfiye halindeki kurumlar›n vergi matrah› tasfiye kâr›d›r. Tasfiye kâr›, tasfiye döneminin sonundaki servet de¤eri ile tasfiye döneminin bafl›ndaki servet de¤eri aras›ndaki olumlu farkt›r.
a) Tasfiye kâr› hesaplan›rken;
1) Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnas›nda avans
olarak veya di¤er flekillerde yap›lan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet de¤erine,
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AÇIKLAMA
Maddede tasfiye kâr›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nacak kurallar ile kâr›n tespiti s›ras›nda ortaklara da¤›t›lan, sat›lan,
devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadi k›ymetlerin de¤erlerinin belirlenmesinde, transfer
fiyatland›rmas›yla ilgili hükümlerin dikkate al›nmas› öngörülmüfltür.
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2) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri taraf›ndan yap›lan ödemeler ile tasfiye esnas›nda elde edilen
ve vergiden istisna edilmifl olan kazanç ve iratlar tasfiye döneminin bafl›ndaki servet de¤erine,
eklenir.
b) Hisselerine mahsuben ortaklara da¤›t›lan, sat›lan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadî k›ymetlerin
de¤erleri, Kanunun 13 üncü maddesine göre ve da¤›t›m›n,
sat›fl›n, devrin veya iadenin yap›ld›¤› gün itibar›yla belirlenir.
c) Bu maddeye göre tasfiye kâr›n›n hesaplanmas› s›ras›nda,
Kanunun 8, 9, 10 ve 11 inci madde hükümleri de ayr›ca dikkate al›n›r.
(5) Servet de¤eri: Tasfiye döneminin bafl›ndaki ve sonundaki servet de¤eri, kurumun tasfiye dönemi bafl›ndaki ve sonundaki bilânçosunda görülen öz sermayesidir. Bir y›ldan
fazla süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin bafl›ndaki servet de¤eri, bir önceki dönemin son bilânçosunda görülen servet de¤eridir.
(6) Afla¤›da belirtilenler d›fl›nda kalan her çeflit karfl›l›klar
ile da¤›t›lmam›fl kazançlar bu sermayeye dahildir:
a) Vergi kanunlar›na göre ayr›lm›fl olan her türlü amortismanlar ve karfl›l›klar ile sigorta flirketlerinin teknik karfl›l›klar›.
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b) Hissedar veya sahip olmayan kimselere da¤›t›lacak olan
kazanç k›sm›.
(7) Tasfiye memurlar›n›n sorumlulu¤u: Tasfiye memurlar›,
kurumun tahakkuk etmifl vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve di¤er itirazl› tarhiyatlar
için, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun
207 nci maddesine uygun bir karfl›l›k ay›rmadan ayn› Kanunun 206 nc› maddesinin dördüncü s›ras›nda yaz›l› alacakl›lara ödeme ve ortaklara paylaflt›rma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin as›l ve zamlar› ile vergi cezalar›ndan
flahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.
a) Yukar›da belirtilen vergiler ile sekizinci f›kra uyar›nca
tasfiye ifllemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin as›llar› ve zamlar›, tasfiye s›ras›nda da¤›t›m, devir, iade veya sat›fl gibi yollarla kendisine bir iktisadî k›ymet aktar›lan ya da tasfiye kalan› üzerinden kendisine paylaflt›rma
yap›lan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmifl
olan vergi as›llar› için ayr›ca tasfiye memurlar›na baflvurulmaz.
b) Tasfiye memurlar›, bu madde gere¤ince ödedikleri vergilerin as›llar›ndan dolay›, yukar›da belirtilen yollarla kendisine bir iktisadî k›ymet aktar›lan veya tasfiye kalan›ndan
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pay alan ortaklara ya da ortaklar›n ald›klar› bu de¤erler vergileri karfl›lamaya yetmezse ‹cra ve ‹flas Kanununun 207
nci maddesine uygun oranlar dahilinde ayn› Kanunun 206
nc› maddesinin dördüncü s›ras›nda yaz›l› alacaklar›n› tamamen veya k›smen tahsil eden alacakl›lara rücu edebilirler.
(8) Tasfiye ifllemlerinin incelenmesi: Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurlar›, ifllemlerinin vergi kanunlar› yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler.
Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi
incelemelerine bafllanarak aral›ks›z devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde vergi dairesi
sonucu tasfiye memurlar›na yaz› ile bildirir. Buna göre kurumdan aranan vergilerin sonucu al›n›ncaya kadar tasfiye
memurlar›n›n, yedinci f›krada yaz›l› sorumlulu¤u devam
eder.
(9) Maliye Bakanl›¤›, mükelleflerin hukukî statülerini, faaliyet gösterdikleri alanlar› ve tasfiyeye girifl tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye ifllemlerine yönelik inceleme yapt›rmamaya yetkilidir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Birleflme
MADDE 18- (1) Bir veya birkaç kurumun di¤er bir kurumla birleflmesi, birleflme nedeniyle infisah eden kurumlar bak›m›ndan tasfiye hükmündedir. Ancak, birleflmede tasfiye
kâr› yerine birleflme kâr› vergiye matrah olur.
(2) Tasfiye kâr›n›n tespiti hakk›ndaki hükümler, birleflme
kâr›n›n tespitinde de geçerlidir. fiu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumlar›n ortaklar›na ya da sahiplerine birleflilen kurum taraf›ndan do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak
verilen de¤erler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara da¤›t›lan de¤erler yerine geçer. Birleflilen kurumdan al›nan de¤erler Vergi Usul Kanununda yaz›l› esaslara göre de¤erlenir.
(3) Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlar›na
düflen sorumluluk ve ödevler, birleflme halinde birleflilen
kuruma ait olur.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Madde 18- Bir veya daha fazla kurumun di¤er bir kurumla
birleflmesi durumunda da birleflme sebebiyle infisah eden
kurumlar›n birleflme kâr› için tasfiye hükümlerine müracaat
edilmesi öngörülmektedir. Bu kâr›n hesaplanmas› s›ras›nda,
birleflen kurumlar›n ortaklar›na birleflilen kurum taraf›ndan
verilen de¤erlerin, transfer fiyatland›rmas› esaslar›na göre
belirlenmesi öngörülmektedir.

AÇIKLAMA
Maddede bir veya daha fazla kurumun di¤er bir kurumla birleflmesi durumunda da birleflme sebebiyle infisah eden
kurumlar›n birleflme kâr› için tasfiye hükümlerine müracaat edilmesi hükme ba¤lanmaktad›r.
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Devir, bölünme ve hisse de¤iflimi
MADDE 19- (1) Bu Kanunun uygulanmas›nda afla¤›daki Madde 19- Maddenin birinci ve ikinci f›kras›, birleflmenin
flartlar dahilinde gerçekleflen birleflmeler devir hükmünde- özel bir türünü devir olarak tan›mlamakta, tam mükellef kudir:
rumlar aras›nda kay›tl› de¤erler üzerinden ve kül halinde
a) Birleflme sonucunda infisah eden kurum ile birleflilen ku- devralma suretiyle gerçeklefltirilen ifllemler devir olarak nirumun kanunî veya ifl merkezlerinin Türkiye'de bulunmas›. telendirilmektedir.
b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço de¤erleri- Maddenin üçüncü f›kras›nda, bölünme ve hisse de¤iflimi iflnin, birleflilen kurum taraf›ndan bir bütün halinde devral›n- lemleri düzenlenmektedir. Ancak, kanun metninde aç›kl›k
sa¤lama amac›yla baz› belirlemelere yer verilmektedir. Üremas› ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.
tim veya hizmet iflletmelerinin devrinde ise iflletme bütün(2) Kurumlar›n yukar›daki flartlar dahilinde tür de¤ifltirmelü¤ü korunacak flekilde faaliyetin devam› için gerekli aktif
leri de devir hükmündedir.
ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunlulu¤u ge(3) Afla¤›daki ifllemler bölünme veya hisse de¤iflimi hük- tirilmektedir. Devre konu iktisadi k›ymetlere iliflkin aktif ve
mündedir:
pasif kalemlerin de ilgili olduklar› k›ymetlerle ayn› flekilde
a) Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye flirketinin tas- iflleme tabi olmalar› gere¤i vurgulanmaktad›r.
fiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varl›¤›n›, Devir ifllemlerinde oldu¤u gibi bölünmenin de vergisiz olaalacaklar›n› ve borçlar›n› kay›tl› de¤erleri üzerinden mevcut
AÇIKLAMA
Maddenin birinci ve ikinci f›kras›nda, birleflmenin özel bir türünü oluflturan devir halleri düzenlenmektedir. Maddede,
tam mükellef kurumlar aras›nda kay›tl› de¤erler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçeklefltirilen ifllemler
devir olarak kabul edilmifltir.
Maddenin üçüncü f›kras›nda, bölünme ve hisse de¤iflimi ifllemleri düzenlenmektedir. Eski düzenlemelere nazaran
maddede, üretim veya hizmet iflletmelerinin devrinde iflletme bütünlü¤ü korunacak flekilde faaliyetin devam› için gerek136
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veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye flirketine devretmesi ve karfl›l›¤›nda devredilen sermaye flirketinin ortaklar›na devralan sermaye flirketinin sermayesini temsil eden ifltirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmas›nda tam bölünme hükmündedir. Devredilen flirketin ortaklar›na verilecek ifltirak hisselerinin itibarî
de¤erinin % 10'una kadarl›k k›sm›n›n nakit olarak ödenmesi, ifllemin bölünme say›lmas›na engel de¤ildir.
b) K›smî bölünme: Tam mükellef bir sermaye flirketinin veya sermaye flirketi niteli¤indeki bir yabanc› kurumun Türkiye'deki ifl yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer
alan tafl›nmazlar ile en az iki tam y›l süreyle elde tutulan ifltirak hisseleri ya da sahip olduklar› üretim veya hizmet iflletmelerinin bir veya birkaç›n› kay›tl› de¤erleri üzerinden
aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye flirketine devretmesi, bu Kanunun uygu-
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rak yap›lmas›na olanak sa¤lanarak, iflletmelerin daha etkin
ve verimli çal›flmalar›n› sa¤layabilecek bölünme ifllemlerini
gerçeklefltirmeleri mümkün hale getirilmektedir. Dolay›s›yla bölünmeye iliflkin hükümler, ayn› flirket bünyesinde yürütülen birden çok hizmet veya üretim faaliyetinin ayr›flt›r›larak, iflletmelerin yeni oluflturulacak üretim ve hizmet iflletmelerinin belli alanlarda yo¤unlaflarak uzmanlaflmas›n› sa¤layarak verimli ve kârl› kurulufllar haline getirilebilmesini
amaçlamaktad›r. Böylece flirketler yeniden yap›lanabilecek,
ayn› flirket bünyesinde yürütülen birden çok hizmet veya
üretim faaliyetini ayr›flt›rarak bu faaliyetlerin her birini ayr›
flirketler bünyesinde yürütebileceklerdir.
Maddenin üçüncü f›kras›n›n (a) bendinde, tam mükellef bir
sermaye flirketinin bütün mal varl›¤›, alacak ve borçlar›n›n
mukayyet de¤erleri üzerinden tam mükellefiyete tabi mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla flirkete devrolun-

AÇIKLAMA
li aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunlulu¤u aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
Maddenin üçüncü f›kras›n›n (a) bendinde tam bölünme, (b) bendinde ise k›smî bölünme düzenlenmifltir. Bentte yer alan
düzenleme ile ifltirak hisselerinin k›smî bölünme kapsam›nda de¤erlendirilebilmesinde, ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan
do¤an kazanç istisnas› ile paralel bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Maddenin üçüncü f›kras›n›n (c) bendinde ise hisse de¤iflimi müessesesi düzenlenmifltir.
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lanmas›nda k›smî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim
veya hizmet iflletmelerinin devrinde, iflletme bütünlü¤ü korunacak flekilde faaliyetin devam› için gerekli aktif ve pasif
kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. K›smî bölünmede devredilen varl›klara karfl›l›k edinilen devralan flirket
hisseleri, devreden flirkette kalabilece¤i gibi do¤rudan bu
flirketin ortaklar›na da verilebilir. Tafl›nmaz ve ifltirak hisselerinin bu bent kapsam›nda devrinde, devralan flirketin hisselerinin devreden flirketin ortaklar›na verilmesi halinde,
devredilen tafl›nmaz ve ifltirak hisselerine iliflkin borçlar›n
da devri zorunludur.
c) Hisse de¤iflimi: Tam mükellef bir sermaye flirketinin, di¤er bir sermaye flirketinin hisselerini, bu flirketin yönetimini ve hisse ço¤unlu¤unu elde edecek flekilde devralmas› ve
karfl›l›¤›nda bu flirketin hisselerini devreden ortaklar›na
kendi flirketinin sermayesini temsil eden ifltirak hisselerini
vermesi, bu Kanunun uygulanmas›nda hisse de¤iflimi hükmündedir. Hisseleri devral›nan flirketin ortaklar›na verilecek ifltirak hisselerinin itibari de¤erinin %10'una kadarl›k
k›sm›n›n nakit olarak ödenmesi, ifllemin hisse de¤iflimi say›lmas›na engel de¤ildir.
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mak suretiyle flirketin tasfiyesiz da¤›lmas› hali öngörülmüfltür. Tam bölünme olarak nitelendirilen bu halde, bölünen
flirketin tüm mal varl›¤› iki veya daha fazla flirkete geçmekte ve bölünen flirketin ortaklar› devralan flirketlerin ortakl›k
paylar›n› iktisap etmektedir. Ayr›ca, bölünme ifllemi sonucu
devrolan flirketin ortaklar›na belli miktarda nakit ödeme yap›lmas› imkân› verilerek, hesaplar›n kapat›lmas› amac›yla
yap›lacak küçük miktarlardaki nakit ödemelerin bölünme
iflleminin vergisiz yap›lmas›n› engellememesi sa¤lanmaktad›r.
Maddede yer alan düzenlemeye göre, bölünen flirketin varl›klar› kay›tl› de¤er üzerinden devralan flirketlere aktar›lacakt›r. Vergi Usul Kanununun 265 inci maddesine göre bu
de¤er, bir iktisadî k›ymetin muhasebe kay›tlar›nda yer alan
hesap de¤eridir. Bu varl›klar, devir olan flirket taraf›ndan da
kay›tl› de¤erleriyle kay›tlara intikal ettirilecektir. Böylece,
bölünme ifllemiyle gerçekte bir vergi ertelemesi yap›lm›fl
olmaktad›r. Zira, varl›klar› devralan flirket ilerde bunlar› elden ç›kard›¤›nda sat›fl bedeliyle kay›tl› bedel aras›ndaki
fark, kurum kazanc›na dahil edecektir.
Maddenin üçüncü f›kras›n›n (b) bendinde k›smî bölünme
öngörülmektedir. Buna göre, tam mükellef bir sermaye flir-

MADDE
19
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(4) Bu maddeye göre yap›lacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili oldu¤u aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.
(5) Maliye Bakanl›¤› devir, bölünme ve hisse de¤iflimi ifllemleri ile ilgili usûlleri belirlemeye yetkilidir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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keti veya sermaye flirketi niteli¤indeki yabanc› bir kurumun
Türkiye'deki ifl yeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda
yer alan tafl›nmazlar ile bilançoda yer alan ve en az iki tam
y›l süreyle elde tutulan ifltirak hisseleri ya da sahip olduklar› üretim veya hizmet iflletmelerinin bir veya bir kaç›n›n
mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye flirketine kay›tl› de¤erleri üzerinden ayni sermaye olarak konulmas› mümkündür.
Bentte yer alan düzenleme ile ifltirak hisselerinin k›smî bölünme kapsam›nda de¤erlendirilebilmesi için, Kanunun 5
inci maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendindeki ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan do¤an kazanç istisnas› ile paralel düzenleme yap›lm›fl ve 5 inci maddenin üçüncü f›kras›nda yer
alan hükmün bu ifltirak hisseleri aç›s›ndan da uygulanmas›
sa¤lanm›flt›r. Düzenleme ile aktifte yer alan bu k›ymetlerin
en az iki tam y›l süreyle elde tutulmas› flart koflulmufltur.
Dolay›s›yla, k›smî bölünme nedeniyle vergilendirilmeyecek
olan ve istisna kapsam›nda bulunan bu k›ymetlerin al›m› ile
ilgili finansman giderlerinin kurum kazanc›ndan indirim konusu yap›lmamas› gerekmektedir. ‹ki y›ldan az süreyle elde
tutulan ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas› ya da bir baflka
kuruma devredilmesi durumunda, söz konusu ifltirak hisse-
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leri vergilendirme kapsam›nda oldu¤undan bunlara iliflkin
giderlerin de ilgili kurum kazanc›ndan indirim konusu yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.
Ayni sermaye olarak konulan varl›klar karfl›l›¤›nda devralan flirket kendi hisse senetlerini, ayni sermaye koyan flirkete veya bunun ortaklar›na verecektir. Hisselerin, flirketin
hisselerini devreden ortaklar›na verilmesi halinde, ayni sermaye olarak aktifinden bir varl›k ç›kan flirketin bilançosunun, sermaye azalt›lmas›yla dengelenmesi mümkün olabilecektir. Ayr›ca söz konusu tafl›nmazlar ile ifltirak hisselerinin
bu bent kapsam›nda devredilmesi durumunda, devralan flirketin hisselerinin devreden flirketin ortaklar›na verilmesi
aflamas›nda, devredilen tafl›nmazlara ya da ifltirak hisselerine iliflkin borçlar›n da devrinin zorunlu oldu¤u belirtilmektedir.
Ayn› f›kran›n (c) bendinde yer alan düzenleme, tam mükellef bir sermaye flirketinin di¤er bir sermaye flirketinin hisselerini vergisiz devralabilmesi ve karfl›l›¤›nda bu flirketin ortaklar›na kendi flirketinin sermayesini temsil eden ifltirak
hissesini vermesi öngörülmektedir. Bu de¤iflimin vergisiz
yap›labilmesi için hisseleri toplayan tam mükellef flirketin,
hisselerini toplad›¤› flirketin yönetimini ve hisse ço¤unlu¤u140
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nu elde etmesi gerekmektedir. Bu flartlar birlikte aranacakt›r.
Di¤er taraftan bölünme ifllemlerinde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar›n ilgili oldu¤u aktif veya pasif hesapla birlikte devredilece¤i hususuna da aç›kl›k kazand›r›lmaktad›r.
fiüphesiz ki, varl›klar›n kay›tl› de¤er üzerinden di¤er flirketlere intikal ettirilmesi bölünen flirketin ortaklar›na varl›klar›n mukayyet de¤eri kadar bir hisse verilmesini gerektirmemektedir. Bölünen ve devralan flirketlerin karfl›l›kl› olarak
devre konu varl›klar›n de¤erlerini belirlemek suretiyle bölünen flirketin ortaklar›n›n haklar›n› koruyacak bir de¤iflim
oran›n› tespit etmeleri gerekmektedir. De¤ifltirme oran›n›n
ise bölünen ve devralan flirketlerin hisselerinin gerçek de¤eri üzerinden belirlenece¤i tabiidir.
Ayr›ca son f›kra ile de devir, bölünme ve hisse de¤iflimi ifllemleri ile ilgili usulleri belirleme konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmektedir.
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Devir, bölünme ve hisse de¤iflimi hallerinde vergilendirme
MADDE 20- (1) Devirlerde, afla¤›daki flartlara uyuldu¤u
takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar vergilendirilir; birleflmeden do¤an kârlar
ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
a) fiirket yetkili kurulunun devre iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum
ile birleflilen kurum;
1) Devir tarihi itibar›yla haz›rlayacaklar› ve müfltereken imzalayacaklar› münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
2) Devir iflleminin hesap döneminin kapand›¤› aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar
geçen süre içerisinde yap›lmas› halinde, münfesih kurumun
önceki hesap dönemine iliflkin olarak haz›rlayacaklar› ve
müfltereken imzalayacaklar› münfesih kuruma ait kurumlar
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Madde 20- Devir ve bölünmenin bu maddede belirtilen
flartlar çerçevesinde yap›lmas› halinde, devrolunan veya bölünen kurumun sadece devir ve bölünme tarihine kadar elde
etti¤i kazançlar vergilendirilecek olup, devir ve bölünmeden do¤an kazanç hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
Buna göre, Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak yap›lacak devirlerde;
- ‹lgili hesap döneminin bafllang›c›ndan devir tarihine kadar
olan döneme iliflkin faaliyet sonuçlar›na iliflkin olarak haz›rlanarak müfltereken imzalanan münfesih kuruma ait k›st dönem kurumlar vergisi beyannamesi ile,
- Devir iflleminin hesap döneminin kapand›¤› aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar geçen süre içerisinde yap›lmas› halinde, münfesih kurumun

AÇIKLAMA
Madde devir, bölünme ve hisse de¤iflimi hallerinde vergilendirmeyi düzenlemektedir. Maddede ayr›ca bu konuda
yap›lacak usul ifllemleri düzenlenmifltir.
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vergisi beyannamesini, birleflmenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edildi¤i tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verirler.
b) Birleflilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmifl ve
edecek vergi borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er ödevlerini yerine getirece¤ini münfesih kurumun birleflme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde verece¤i bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük
mal memuru, bu hususta birleflilen kurumdan ayr›ca teminat
isteyebilir.
(2) Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (a) bendine göre gerçeklefltirilen bölünmelerde, afla¤›daki flartlara
uyuldu¤u takdirde bölünme suretiyle münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde etti¤i kazançlar vergilendirilir; bölünmeden do¤an kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
a) fiirket yetkili kurulunun bölünmeye iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum ile bu kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar,
1) Bölünme tarihi itibar›yla haz›rlayacaklar› ve müfltereken
imzalayacaklar› bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
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önceki hesap dönemine iliflkin olarak haz›rlanarak müfltereken imzalanan münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi,
bu madde uyar›nca birleflmenin ticaret sicilinde ilan edildi¤i tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurum ve birleflilen kurum taraf›ndan münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine bildirilecektir.
Devir tarihine kadar olan kazanç, devir ile ilgili flirket yetkili kurul karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih itibar›yla hesaplanacakt›r. Bu tarihten sonraki ifllemlerden do¤an
kazanç, devralan kuruma ait olacakt›r.
Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (a) bendine
göre gerçeklefltirilen tam bölünmelerde de bölünen kurumun, sadece bölünme tarihine kadar olan kazanc›n›n vergilenmesi ve bölünmeden do¤an kâr›n hesaplanmamas› ve
vergilendirilmemesi için devir s›ras›nda yap›lan ifllemlerin,
bölünme durumunda da gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.
19 uncu maddenin üçüncü f›kras›n›n (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen k›smi bölünme ve hisse de¤iflimi ifllemlerinden
do¤an kazançlar da hesaplanmayacak ve vergilendirme yap›lmayacakt›r. Di¤er taraftan bu bentler çerçevesinde yap›lan k›smi bölünme ve hisse de¤iflimi sonucunda bölünen ve-
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2) Bölünme iflleminin hesap döneminin kapand›¤› aydan
kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar geçen süre içerisinde yap›lmas› halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine iliflkin olarak haz›rlayacaklar›
ve müfltereken imzalayacaklar› bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,
bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildi¤i tarihten
itibaren otuz gün içinde bölünen kurumun ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verirler.
b) Bölünen kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmifl ve
edecek vergi borçlar›ndan müteselsilen sorumlu olacaklar›n› ve di¤er ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt
ederler. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varl›klar›n› devralan kurumlardan teminat isteyebilir.
(3) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (b)
ve (c) bentlerinde belirtilen ifllemlerden do¤an kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 19 uncu maddenin üçüncü f›kras›n›n (b) bendine göre gerçeklefltirilen k›smî bölünme ifl144
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ya hisseleri de¤ifltirilen kurumlar›n tüzel kiflili¤i devam etti¤inden bölünme veya hisse de¤iflimi tarihine kadar olan
k›st dönem için beyanname verilmesi söz konusu olmayacakt›r. Ancak, 19 uncu maddenin üçüncü f›kras›n›n (b) bendine göre k›smî bölünme yapan kurumun bölünme tarihine
kadar tahakkuk etmifl veya edecek vergi borçlar›ndan bu kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar›n devrald›klar› varl›¤›n nispetine göre müteselsilen sorumlu olacaklar› madde
metninde aç›k bir flekilde ifade edilmektedir.
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lemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmifl ve edecek vergi borçlar›ndan bölünen kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar, devrald›klar› varl›klar›n emsal bedeli ile s›n›rl› olarak müteselsilen sorumlu olurlar.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Verginin Ödenmesi
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Ödeme süresi
MADDE 21- (1) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildi¤i
ay›n sonuna kadar ödenir.
(2) Tasfiye ve birleflme halinde, tasfiye edilen veya birleflen
kurumlar ad›na tasfiye veya birleflme kâr› üzerinden tarh
olunan vergiler, tasfiye veya birleflme nedeniyle infisah
eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme
süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen veya birleflen kurumlar›n bu Kanuna göre tahakkuk etmifl olup, henüz vadeleri
gelmemifl bulunan vergileri de ayn› süre içinde ödenir.
(3) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na
göre gerçeklefltirilen devir ve bölünmelerde münfesih kurum ad›na tahakkuk eden vergilerden;
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Madde 21- Madde, kurumlar vergisinin ödeme süresini hem
genel hükümler itibar›yla, hem de tasfiye, birleflme, devir ve
bölünme durumlar› ile muhtasar beyanname için ayr› ayr› düzenlemektedir.
Kurumlar vergisi beyannamesi, Kanunun 14 üncü maddesi
uyar›nca hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n birinci gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar
mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verilmektedir.

Düzenlenen bu madde ile kurumlar vergisinin, beyannamenin verildi¤i ay›n sonuna kadar ödenmesi sa¤lanmaktad›r.
Buna göre beyannamenin verildi¤i ayda, beyanname verildikten sonra ilgili ay›n sonuna kadar herhangi bir günde ödeme yap›labilecektir.
AÇIKLAMA
Madde, Kurumlar Vergisinin ödeme süresini hem genel hükümler itibar›yla, hem de tasfiye, birleflme, devir ve bölünme
durumlar› ile muhtasar beyanname için ayr› ayr› düzenlemektedir.
Eski Kanunda oldu¤u gibi Y›ll›k Beyanname ile beyan edilen Kurumlar Vergisi verildi¤i ay›n son gününe kadar
ödenecektir(Özel hesap dönemli mükellefler hariç) 30/Nisan
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a) Bu f›kralar›n (a) bentlerinin (1) numaral› alt bentlerine
göre münfesih veya bölünen kurum ad›na tahakkuk edenler,
devralan veya birleflilen kurumun devir veya bölünmenin
gerçekleflti¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar,
b) Di¤er hallerde ise beyanname verme süresi içerisinde,
devralan veya birleflilen kurumlarca ödenir.
(4) Muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler, beyannamenin verildi¤i ay›n yirmialt›nc› günü akflam›na kadar ödenir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Tasfiye ve birleflme hallerinde, tasfiye edilen veya birleflen
kurumlara ait beyannameler tasfiyenin sona erdi¤i tarihi takip eden otuz gün içinde kurumun ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verilece¤inden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden
vergilerin de bu madde hükmüne göre beyanname verme
süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, tasfiye dönemlerine ait beyannamelerin hesap dönemini takip eden
dördüncü ay›n birinci gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar verilece¤i ve tahakkuk eden vergilerin de bu ay›n
sonuna kadar ödenece¤i tabiidir.

Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci f›kra hükümleri çerçevesinde gerçeklefltirilen devir ve tam bölünmelerde,
münfesih kurum ad›na k›st döneme iliflkin (hesap dönemi
bafl›ndan devir veya bölünmenin gerçekleflti¤i tarihe kadar
geçen süreye iliflkin) tahakkuk eden vergilerin, devralan ve-

AÇIKLAMA
Tasfiye ve birleflme hallerinde ise, tasfiye edilen veya birleflen kurumlara ait beyannamelerin tasfiyenin sona erdi¤i tarihi takip eden otuz gün (Eski kanunda bu süre 15 gün idi) içinde verilmesi gerekmekte olup, bu beyannamelere göre
tahakkuk eden vergilerin de beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Devir ve tam bölünmelerde ise,
münfesih kurum ad›na k›st döneme iliflkin tahakkuk eden vergilerin, devralan veya birleflilen kurumun devir veya bölün147
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ya birleflilen kurumun devir veya bölünmenin gerçekleflti¤i
hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin
verildi¤i ay›n sonuna kadar devralan veya birleflilen kurumlarca ödenmesi sa¤lanmaktad›r.

Dolay›s›yla bu kurumlar, münfesih kurumlara ait vergileri
de kendi vergileri ile birlikte ayn› sürede ödemeleri gerekmektedir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise kurumlar vergisi beyannamelerini verdikleri ay›n
sonuna kadar münfesih kuruma ait tahakkuk eden vergileri
ödemeleri gerekti¤i tabiidir.
Ancak, devir veya bölünme ifllemlerinin hesap döneminin
kapand›¤› aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i
ay›n sonuna kadar geçen süre içerisinde yap›lmas› halinde,
münfesih kurumun önceki hesap dönemine iliflkin kurumlar
vergisi beyannamesinin verildi¤i ve tasfiyenin sona erdi¤i

AÇIKLAMA
menin gerçekleflti¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar devralan veya
birleflilen kurumlarca ödenmesi gerekmektedir.
Maddenin son f›kras›nda ise, muhtasar beyanname ile beyan edilen vergilerin beyannamenin verildi¤i ay›n yirmialt›nc›
günü akflam›na kadar ödenebilece¤i hükme ba¤lanmaktad›r.
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tarihi takip eden otuz gün içinde, tahakkuk eden vergilerin
de ödenmesi gerekmektedir.
Maddenin dördüncü f›kras›nda, muhtasar beyanname ile
beyan edilen vergilerin beyannamenin verildi¤i ay›n yirmialt›nc› günü akflam›na kadar ödenmesi gerekti¤i belirtilmektedir.
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