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Dar Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Matrah›n Tayini
Safî kurum kazanc›
MADDE 22- (1) Dar mükellef kurumlar›n ifl yeri veya daimî temsilci vas›tas›yla elde edilen kazançlar›n›n tespitinde,
aksi belirtilmedi¤i takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulan›r.
(2) Dar mükellefiyete tâbi kurumlar›n ticarî veya ziraî kazançlar d›fl›nda kalan kazanç ve iratlar› hakk›nda, Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratlar›n tespitine iliflkin hükümleri uygulan›r. Ancak, bu kazanç ve iratlar›n Türkiye'de
yap›lmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsam›nda elde
edilmesi halinde, kurum kazanc› bu maddenin birinci f›kras›na göre tespit edilir.

Madde 22- Bu maddenin birinci f›kras›, dar mükellefiyette
safi kurum kazanc›n›n tespitine iliflkindir.
Kanunun 3 üncü maddesine göre; dar mükellefiyet esas›nda
vergilendirilecek kurumlar›n gelirlerine bak›ld›¤›nda, Gelir
Vergisi Kanunundaki kazanç ve iratlarla paralellik içerdi¤i
görülecektir. Tam mükellefiyet ile dar mükellefiyet aras›ndaki kazanç unsurlar› aras›ndaki paralellik vergileme ilkelerinin do¤as› gere¤i tespit aflamas›ndan sonra ayr›lmaktad›r.
Tam mükellefiyet esas›ndaki kurumlar Türkiye içinde ve d›fl›nda elde ettikleri tüm gelirler üzerinden vergilendirilirken,

AÇIKLAMA
Dar mükellef kurumlar›n ifl yeri veya daimi temsilci vas›tas›yla elde edilen kazançlar›n›n tespitinde, aksi belirtilmedi¤i
takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanaca¤› bu maddede belirtilmifltir.
22. maddenin (2) numaral› f›kras› uyar›nca dar mükellefiyete tabi kurumlar›n ticari ve zirai kazanç d›fl›ndaki kazanç ve
iratlar› için Gelir Vergisi Kanunu’nun bu kazanç ve iratlar›n tespitine iliflkin hükümleri uygulanacakt›r.
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(3) Dar mükellefiyette kurum kazanc›n›n tespitinde, ayr›ca
afla¤›daki indirimlerin yap›lmas› kabul edilmez:
a) Bu kurumlar hesab›na yapt›klar› al›m-sat›mlar için ana
merkeze veya Türkiye d›fl›ndaki flubelere verilen faizler, komisyonlar ve benzerleri.
b) Türkiye'deki kurumun kazanc›n›n elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi uyar›nca belirlenecek da¤›t›m anahtarlar›na göre ayr›lan paylar ile Türkiye'deki kurumun denetimi için yabanc› ülkelerden gönderilen yetkili kiflilerin seyahat giderleri hariç olmak üzere,
ana merkezin veya Türkiye d›fl›ndaki flubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlar›na kat›lmak üzere ayr›lan paylar.
(4) Dar mükellef kurumlar›n iflletmede kulland›klar› borçlanmalar için Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmas›nda, ortakla iliflkili kiflinin tespiti aç›s›ndan sermaye veya oy hakk› flart› aranmaz.
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MADDE GEREKÇES‹
dar mükellefiyet esas›ndaki kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmektedirler.
Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergileme yap›labilmesi
için safi kurum kazanc›n›n tespit edilmesi gerekmektedir.
Safi kurum kazanc›, mükelleflerin has›latlar›ndan bu Kanuna göre indirebilecekleri gider veya maliyet unsurlar› ile di¤er indirimleri düflmeleri ve indirimi kabul edilmeyen giderleri ilave etmeleriyle bulunur.
Dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilen kurumlar›n ifl yeri veya daimi temsilci vas›tas›yla elde ettikleri kazanca iliflkin safi kurum kazanc›n›n tespitinde, tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulan›r. Bu kazançlar kurumlar vergisi uygulamas›nda ticari kazanç veya zirai kazanç olarak vergilendirilmektedir.
Dar mükellef kurumlar›n elde ettikleri zirai kazançlar›n vergilendirilmesinde de bu madde hükmü uygulanmaktad›r.

AÇIKLAMA
4 ve 5 numaral› f›kralar›nda birtak›m yeni düzenlemelere yer verilmifltir.
Söz konusu maddenin 4 numaral› f›kras›nda dar mükellef kurumlar›n iflletmede kulland›klar› borçlanmalar için örtülü
sermaye hükümlerinin uygulanmas›nda, ortakla iliflkili kiflinin tespiti aç›s›ndan % 10'luk sermaye pay› veya oy hakk›
flart› aranmayaca¤› belirtilmektedir. Dolay›s›yla dar mükellef kurumlar›n ortaklar›ndan veya ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u
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(5) Kanunun tasfiyeye iliflkin hükümleri ile 19 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendi ayn› flartlarla dar mükellef
kurumlar hakk›nda da uygulan›r. fiu kadar ki, devralan kurum taraf›ndan devral›nan de¤erlere karfl›l›k olarak verilen
ifltirak hisseleri, Türkiye'deki ifl yeri veya daimî temsilcinin
aktifine kaydedilir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Çünkü bir dar mükellef kurumun Türkiye'de zirai kazanç elde edebilmesi için zirai iflletmesinin Türkiye'de bulunmas›
gerekmektedir. Bu zirai iflletme de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ifl yeri oluflturaca¤› için belirtilen hükmün
uygulamas›, zirai kazançlar için de geçerlilik kazanacakt›r.
Dar mükellef kurumlar›n ticari ve zirai kazanç d›fl›ndaki kazanç ve iratlar› için Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve
iratlar›n tespitine iliflkin hükümleri uygulan›r. Örne¤in dar
mükellef bir kurumun menkul sermaye irad› elde etmesi halinde, bu kazanca iliflkin safi kurum kazanc›n›n tespitinde
Gelir Vergisi Kanununun ilgili kazanç hükümleri uygulanacakt›r.
Ancak, bu kazanç ve iratlar›n Türkiye'de yap›lmakta olan ticari veya zirai faaliyet kapsam›nda elde edilmesi halinde,
kazanc›n tespitinde ticari veya zirai kazanç hükümleri geçerli olur. Örne¤in dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilen
yabanc› bir kurumun Türkiye'deki flubesinin aktifine kay›tl›

AÇIKLAMA
kiflilerden yap›lan borçlanmalarda ortakl›k yap›s›na iliflkin herhangi bir oran dikkate al›nmaks›z›n öz sermayenin iki
kat›n› aflan k›s›m örtülü sermaye say›lacakt›r.
Maddenin 5.f›kras›nda, Kanun’un tasfiyeye iliflkin hükümleri ile k›smî bölünme hükümlerinin dar mükellef kurumlar
için de geçerli oldu¤u belirtilmektedir.
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gayrimenkulün vergilendirilmesinde ticari kazanç hükümleri geçerli olacakt›r. Söz konusu gayrimenkul yabanc› kurumun ana merkezinin aktifine kay›tl› olsayd›, bu takdirde Gelir Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye irad›na iliflkin
hükümler uygulanacakt›r.
Maddenin üçüncü f›kras›, dar mükellefiyette safi kurum kazanc›n›n tespitinde kabul edilmeyen indirimleri düzenlemektedir.
Dar mükellef kurumun Türkiye'de ticari veya zirai bir faaliyeti var ise, safi kurum kazanc›, ilke olarak tam mükellefiyette uygulanan esaslara göre hesaplan›r. Ancak dar mükellefiyete tabi kurumlar›n, Türkiye d›fl›ndaki merkezleri ile
olan iliflkileri, tam mükellefiyettekinden farkl› baz› giderlerin ortaya ç›kmas›na neden olur. Bu nedenle afla¤›daki giderlerin indirimi, dar mükellef kurumlar için kabul edilmemifltir:
- Ana merkezin veya Türkiye d›fl›ndaki flubelerin Türkiye'deki dar mükellef kurumlar hesab›na yapt›klar› al›m-sat›mlar için, dar mükellefin ana merkeze veya Türkiye d›fl›ndaki flubelere verdi¤i faizler, komisyonlar ve benzerleri kurum kazanc›n›n tespitinde indirilmez. Bu hüküm ile Türkiye'de oluflan kazanc›n, ana merkez veya di¤er flubelere aktar›lmas›n›n önlenmesi amaçlanm›flt›r.
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- Ana merkezin veya Türkiye d›fl›ndaki flubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlar›na kat›lmak üzere ayr›lan
paylar kurum kazanc›n›n tespitinde indirilemez. Ancak, indirimlerden Türkiye'deki kurumun kazanc›n›n elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi
uyar›nca belirlenecek da¤›t›m anahtarlar›na göre ayr›lan
paylar ile Türkiye'deki kurumun denetimi için yabanc› ülkelerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat giderlerinin indirimi kabul edilecektir. Ancak gider indirimi emsaline uygun belirli esaslara ba¤l› kal›narak yap›lacakt›r. Buna göre,
söz konusu giderler, Türkiye'deki kazanc›n elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olmak zorundad›r. Ayr›ca söz konusu giderlerin Türkiye'deki kazanca isabet eden k›sm›n›n
belirlenmesinde kullan›lan da¤›t›m anahtar›n›n emsallere
uygunluk ilkesi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.
Emsallere uygunluk ilkesi, bu Kanunun transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› maddesine uygun olarak belirlenecektir.
Dördüncü f›kra ile dar mükellef kurumlar›n iflletmede kulland›klar› borçlanmalar için örtülü sermaye hükümlerinin
uygulanmas›nda, ortakla iliflkili kiflinin tespiti aç›s›ndan %
10'luk sermaye pay› veya oy hakk› flart› aranmayaca¤› belir154
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tilmektedir. Dolay›s›yla dar mükellef kurumlar›n ortaklar›ndan veya ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u kiflilerden yap›lan borçlanmalarda ortakl›k yap›s›na iliflkin herhangi bir oran dikkate al›nmaks›z›n öz sermayenin iki kat›n› aflan k›s›m örtülü
sermaye say›lacakt›r.
Maddenin beflinci f›kras›nda, Kanunun tasfiyeye iliflkin hükümleri ile k›smî bölünme hükümlerinin dar mükellef kurumlar için de geçerli oldu¤u belirtilmektedir.
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Yabanc› ulaflt›rma kurumlar›nda kurum kazanc›n›n
tespiti
MADDE 23- (1) Yabanc› ulaflt›rma kurumlar›n›n vergiye
matrah olacak kurum kazanc›, has›lata ortalama emsal oranlar›n›n uygulanmas› suretiyle hesaplan›r.
(2) Ortalama emsal oranlar›, Türkiye'de daimî veya ar›zî
olarak çal›flan bütün kurumlar için;
a) Kara tafl›mac›l›¤›nda % 12,
b) Deniz tafl›mac›l›¤›nda % 15,
c) Hava tafl›mac›l›¤›nda % 5,
olarak uygulan›r.
(3) Ticarî ve ar›zî ticarî kazançlar› dar mükellefiyet kapsam›nda vergilendirilen yabanc› ulaflt›rma kurumlar›n›n, Türkiye'de elde edilmifl say›lan has›lat› afla¤›daki unsurlardan
oluflur:

MADDE GEREKÇES‹
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Madde 23- Maddede yabanc› ulaflt›rma kurumlar›n›n kurum kazanc›n›n belirlenmesine iliflkin hükümler yer almaktad›r.
Yabanc› kurumlarca yap›lan ve bir bölümü Türkiye s›n›rlar›n› da kapsayan ulaflt›rma iflleri ticari bir faaliyettir.
Ülkeler aras›nda yap›lan ulaflt›rma ifllerinden dolay› Türkiye'de oluflan safi kurum kazanc›n› kesin olarak tespit etmek
mümkün olmad›¤›ndan, bu kazanc›n tespitine iliflkin birk›s›m ölçülerin konulmas› gerekmektedir. Bu nedenle, f›kra
ile yabanc› ulaflt›rma kurumlar›n›n Türkiye'de elde ettikleri
has›lat›n kurumlar vergisi matrah›na esas al›nacak k›sm›n›n
tespitine yönelik oranlar getirilmektedir.
Buna göre, Türkiye'de daimi veya ar›zi olarak çal›flan bütün
kurumlar için afla¤›da belirtilen ortalama emsal oranlar› uygulanacakt›r:

AÇIKLAMA
Ülkeler aras›nda yap›lan ulaflt›rma ifllerinden dolay› Türkiye'de oluflan safi kurum kazanc›n› kesin olarak tespit etmek
mümkün olmad›¤›ndan, bu kazanc›n tespitine iliflkin bir k›s›m ölçülerin konulmas› gerekmektedir.
Bu ölçüler madde metni ile “Ortalama emsal oranlar›” olarak belirlenmifltir.
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a) Türkiye s›n›rlar› içinde gerçekleflen kara tafl›mac›l›¤›nda,
bilet bedeli ile birlikte al›nan gider karfl›l›klar› dahil olmak
üzere yolcu, yük ve bagaj tafl›ma ücreti olarak her ne adla
olursa olsun ald›klar› tutarlar.
b) Türkiye'deki yükleme limanlar›ndan yabanc› ülkelerdeki
var›fl limanlar›na veya di¤er bir kurumun gemisine aktarma
yap›lacak yabanc› limana kadar gerçekleflen deniz ve hava
tafl›mac›l›¤›nda, bilet bedeli ile birlikte al›nan gider karfl›l›klar› dahil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj tafl›ma ücreti olarak her ne adla olursa olsun ald›klar› tutarlar.
c) Türkiye d›fl›ndaki tafl›mac›l›k faaliyeti için di¤er kurumlar hesab›na Türkiye'de satt›klar› yolcu ve bagaj biletleri ile
Türkiye'de yapt›klar› navlun sözleflmeleri dolay›s›yla kendilerine verilen komisyonlar ve ücretler.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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- Kara tafl›mac›l›¤›nda % 12,
- Deniz tafl›mac›l›¤›nda % 15,
- Hava tafl›mac›l›¤›nda % 5.
Türkiye'de elde edilen has›lat›n brüt tutar›na söz konusu
oranlar›n uygulanmas› suretiyle bulunacak tutar, yabanc›
ulaflt›rma kurumlar› için vergiye tabi kurum kazanc› olacakt›r.
Ayr›ca yabanc› ulaflt›rma kurumlar›nda Türkiye'de elde edilen has›lat›n hangi unsurlardan olufltu¤u konusuna aç›kl›k
getirilmektedir. Bu flekilde tespit edilen has›lattan, ayr›ca
herhangi bir indirim yap›lmas› söz konusu de¤ildir.

AÇIKLAMA
Türkiye’de daimi veya ar›zi olarak faaliyette bulunan yabanc› ulaflt›rma kurumlar›n›n elde etmifl olduklar› safi kurum
kazanc›n›n has›lata ortalama emsal oranlar›n›n uygulanmas› suretiyle hesaplanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
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Beyan

Beyan esas›
MADDE 24- (1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi Madde 24- Dar mükellef kurumlar›n vergilendirilmesinde
sorumlusunun beyan› üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgi- tam mükellef kurumlar›n genel beyan esas›na paralel düzenli bulundu¤u hesap döneminin sonuçlar›n› içerir.
leme yap›lmaktad›r.
(2) Her mükellef vergiye tâbi kazanc›n›n tamam› için bir beyanname verir.
(3) 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.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
AÇIKLAMA
Kurumlar Vergisinde Vergilemede “Beyan” esas›n›n geçerli oldu¤u belirtilmifltir.
Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyan› üzerine tarh olunacak ve beyanname, ilgili bulundu¤u hesap
döneminin sonuçlar›n› içerecektir. Ayr›ca her mükellef vergiye tabi kazanc›n›n tamam› için bir beyanname verecektir.
Mükelleflerin flubeleri, ajanl›klar›, al›m-sat›m büro ve ma¤azalar›, imalathaneleri veya kendilerine ba¤l› di¤er ifl yerleri için,
bunlar›n ba¤›ms›z muhasebeleri ve ayr›lm›fl sermayeleri olsa dahi ayr› beyanname verilmeyecektir. Tam mükellef kurumlarda oldu¤u gibi dar mükellef kurumlarda da vergiye tabi kazançlar›n›n tamam› için bir beyanname verecektir.
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Vergilendirme dönemi ve beyan
MADDE 25- (1) Y›ll›k beyan esas›nda vergilendirilen kurumlar›n vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Ancak,
kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi, özel hesap dönemleridir.
(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayr›ca y›ll›k veya özel beyanname verilmeyen hallerde,
vergi kesintisinin ilgili bulundu¤u dönemler, vergilendirme
dönemi say›l›r.
(3) Kanunun 26 nc› maddesi gere¤ince verilen beyannameler ile bildirilen kazançlar›n vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yerine kazanc›n elde edilme tarihi esas al›n›r.
(4) Y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi, kurumun Türkiye'deki ifl yerinin veya daimî temsilcisinin bulundu¤u yerin; Türkiye'de ifl yeri veya daimî temsilcisi olmad›¤› takdirde yabanc› kuruma kazanç sa¤layanlar›n ba¤l› oldu¤u
yerin vergi dairesine verilir.
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Madde 25- Dar mükellef kurumlar›n vergilendirilmesinde,
vergilendirme dönemi, beyannamenin verilme yeri, zaman›
ve içeri¤i bu madde ile düzenlenmekte; Maliye Bakanl›¤›na,
dar mükellefler taraf›ndan verilecek beyannamenin flekli,
içeri¤i ve eklerini belirleme konusunda yetki verilmektedir.

AÇIKLAMA
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergileme dönemi olarak , Hesap dönemi esas›na tabi oldu¤u, mükelleflerin özel hesap
dönemleri almalar› koflulu ile vergilendirilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Y›ll›k beyannamenin verilme süresi, hesap dönemini izleyen dördüncü ay›n 1-25 inci günleri olarak belirlenmifltir.
Baflka bir anlat›mla ; Kurumlar Vergisi y›ll›k beyanname verme süresi (Özel hesap dönemli mükellefler hariç) 1-25 Nisan olarak
uygulanacakt›r.
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MADDE
25

KANUN MADDES‹
(5) Beyanname, hesap döneminin kapand›¤› ay› izleyen
dördüncü ay›n birinci gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar, tarhiyat›n muhatab›n›n Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki onbefl gün içinde verilir.
(6) 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
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MADDE
26

KANUN MADDES‹
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Beyan
Özel beyan zaman› tayin olunan gelirler
MADDE 26- (1) Dar mükellefiyete tâbi olan yabanc› kurumlar›n vergiye tâbi kazanc›n›n Gelir Vergisi Kanununda
yaz›l› di¤er kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka ve benzeri gayrimaddî haklar›n
sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan bedeller hariç)
ibaret bulunmas› halinde, yabanc› kurum veya Türkiye'de
ad›na hareket eden kimse, bu kazançlar› elde edilme tarihinden itibaren onbefl gün içinde Kanunun 27 nci maddesinde
belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundad›r.
(2) Di¤er kazanç ve iratlara iliflkin olarak Türkiye'ye bizzat
getirilen nakdî veya aynî sermaye karfl›l›¤›nda elde edilen
menkul k›ymetler ile ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›

ÜÇÜNCÜ KISIM - Dar Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

MADDE GEREKÇES‹

Madde 26- Dar mükellef kurumlar›n, vergiye tabi kazanc›n›n Gelir Vergisi Kanununda yaz›l› telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka ve benzeri gayrimaddî haklar›n
sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan bedeller hariç olmak üzere di¤er kazanç ve iratlardan ibaret olmas› halinde,
bu kazançlar›n yabanc› kurum veya Türkiye'de bunlar ad›na
hareket eden kimseler taraf›ndan kazanc›n elde edildi¤i tarihten itibaren on befl gün içinde, Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirilmesi öngörülmektedir.
Di¤er kazanç ve iratlar›n belirlenmesi konusunda Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacakt›r. Ancak, di¤er kazanç ve iratlara iliflkin hükümlerde yer alan vergilen-

AÇIKLAMA
Dar mükellef kurumlarca elde edilen ve maddede say›lan bir k›s›m kazanç ve iratlar›n y›ll›k beyan esas›ndan farkl› olarak
özel beyanname ile beyan edilmesi esas› benimsenmifltir.
Buna göre maddenin (1) numaral› f›kras› uyar›nca dar mükellefiyete tabi yabanc› kurumlar›n vergiye tabi kazanc›n›n
Gelir Vergisi Kanunu’nda hüküm alt›na al›nan di¤er kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›,
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MADDE
26

KANUN MADDES‹
s›ras›nda oluflan kur fark› kazanc›na dair hükümler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kay›t, flart ve sürelere ait s›n›rlamalar dikkate al›nmaz.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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MADDE GEREKÇES‹
dirilmeme konusunda getirilen kay›t, flart ve süreler ile istisnalar dar mükellef kurumlarca elde edilen di¤er kazanç ve
iratlar›n belirlenmesinde dikkate al›nmayaca¤› hususu da
düzenlenmektedir.
Bu prensibin tek istisnas›, Türkiye'ye bizzat getirilen nakdi
ve ayni sermaye karfl›l›¤›nda elde edilen menkul k›ymetler
ile ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas› s›ras›nda kur fark›
kazanc›na dair hükümlerdir. Gelir Vergisi Kanununda di¤er
kazanç ve iratlar›n tespitinde kur fark› kazanc› ile ilgili belirlemeler, dar mükellef kurumlar için de geçerli olacakt›r.

AÇIKLAMA
marka ve benzeri gayri maddî haklar›n sat›fl› devir ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan bedeller hariç) ibaret bulunmas› halinde,
yabanc› kurum veya Türkiye'de ad›na hareket eden kimse, bu kazançlar› elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde
özel beyanname ile beyan etmek zorundad›rlar.
Di¤er kazanç ve iratlara iliflkin olarak Türkiye’ye bizzat getirilen nakdî veya aynî sermaye karfl›l›¤›nda elde edilen
menkul k›ymetler ile ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas› s›ras›nda oluflan kur fark› kazanc›na dair hükümler hariç olmak
üzere, Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kay›t, flart ve sürelere ait s›n›rlamalar
dikkate al›nmayacakt›r.
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KANUN MADDES‹
MADDE GEREKÇES‹
Beyannamenin verilme yeri
MADDE 27- (1) Özel beyan zaman› tayin olunan gelirlerle Madde 27- Dar mükellef kurumlar taraf›ndan elde edilen
di¤er kazanç ve iratlar›n türüne göre kurumlar vergisi
ilgili kurumlar vergisi beyannamesi;
a) Tafl›nmazlar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç beyannamesinin verilece¤i vergi daireleri belirlenmektedir.
ve iratlarda tafl›nmaz›n bulundu¤u,
b) Tafl›n›rlar›n ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç ve iratlarda mal ve haklar›n Türkiye'de elden ç›kar›ld›¤›,
c) Ticarî veya ziraî bir iflletmenin faaliyetinin durdurulmas›
veya terk edilmesi karfl›l›¤›nda elde edilen di¤er kazanç ve
iratlarda iflletmenin bulundu¤u,
ç) Ar›zî olarak ticarî ifllemlerin yap›lmas›ndan veya bu nitelikteki ifllemlere arac›l›ktan elde edilen kazançlar ile ar›zî
olarak yap›lan serbest meslek faaliyetleri dolay›s›yla elde
edilen kazançlarda faaliyetin yap›ld›¤›,
AÇIKLAMA
Dar mükellefiyete tabi yabanc› kurumlar›n Türkiye’de elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar›n beyan› konusunda özel
beyannamenin verilece¤i yerler hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Özel beyannamenin Gelir Vergisi Kanunu’nun 101. maddesinde belirtilen vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.
163

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

MADDE
27

KANUN MADDES‹
d) Ar›zî olarak Türkiye ile yabanc› ülkeler aras›nda yap›lan
tafl›mac›l›k faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda yolcu
veya yükün tafl›ta al›nd›¤›,
e) Zarar yaz›lan de¤ersiz alacaklarla karfl›l›k ayr›lan flüpheli alacaklar›n tahsili dahil olmak üzere terk edilen ifllerle ilgili olarak sonradan elde edilen di¤er kazanç ve iratlar ile ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç giriflilmemesi veya
ihale, art›rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi karfl›l›¤›nda elde edilen di¤er kazanç ve iratlarda ödemenin Türkiye'de yap›ld›¤›,
f) Di¤er hallerde Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen,
yerin vergi dairesine verilir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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MADDE
28

KANUN MADDES‹
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Tarh› ve Ödenmesi
Tarhiyat›n muhatab›, tarh zaman› ve tarh yeri
MADDE 28- (1) Dar mükellefiyete tâbi yabanc› kurumlar›n
vergisi, bunlar hesab›na Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut de¤il ise kazanç ve
iratlar› yabanc› kuruma sa¤layanlar ad›na tarh olunur.
(2) Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine verildi¤i günde, beyanname posta ile gönderilmiflse vergiyi tarh
edecek daireye geldi¤i tarihi izleyen üç gün içinde beyannamenin verildi¤i veya gönderildi¤i vergi dairesince tarh olunur.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

ÜÇÜNCÜ KISIM - Dar Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

MADDE GEREKÇES‹

Madde 28- Bu madde ile dar mükellefiyete tabi yabanc› kurumlarda, tarhiyat›n muhatab›, tarh zaman› ve tarh yeri belirlenmektedir.
Kurumlar vergisinin, yabanc› kurum hesab›na Türkiye'deki
müdür veya temsilcileri, müdür veya temsilcileri mevcut
de¤il ise kazanç ve iratlar› yabanc› kuruma sa¤layanlar ad›na tarh edilece¤i hususu aç›klanmaktad›r.
Ayr›ca, kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine verildi¤i veya elektronik ortamda gönderildi¤i günde, posta ile
gönderilmiflse vergiyi tarh edecek dairesine geldi¤i tarihi takip eden üç gün içinde tarh edilece¤i belirtilmektedir.

AÇIKLAMA

Kanun maddesinde aç›kça belirtildi¤i gibi,
1- Dar mükellefiyete tâbi yabanc› kurumlar›n vergisi, bunlar hesab›na Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya
temsilcileri mevcut de¤il ise kazanç ve iratlar› yabanc› kuruma sa¤layanlar ad›na tarh olunur.
2- Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine verildi¤i günde, beyanname posta ile gönderilmiflse vergiyi tarh edecek daireye geldi¤i tarihi izleyen üç gün içinde beyannamenin verildi¤i veya gönderildi¤i vergi dairesince tarh olunur.
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MADDE
29

KANUN MADDES‹

Ödeme süresi
MADDE 29- (1) Dar mükellefiyette kurumlar vergisi;
a) Y›ll›k beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildi¤i ay›n sonuna kadar,
b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin
verildi¤i ay›n yirmialt›nc› günü akflam›na kadar,
c) Özel beyannameyle bildirilenler ile tarhiyat›n muhatab›n›n Türkiye'yi terk etmesi veya tasfiye ve birleflme hallerinde verilecek beyannamelerde ise beyanname verme süresi
içinde, ödenir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

MADDE GEREKÇES‹

Madde 29- Bu madde ile dar mükellefiyette kurumlar vergisinin ödeme süresi belirlenmektedir.
Buna göre dar mükellefiyette kurumlar vergisinin;
- Y›ll›k beyanname ile bildirilen kurumlar vergisinin, beyannamenin verildi¤i ay›n sonuna kadar,
- Muhtasar beyanname ile bildirilen kurumlar vergisinin,
beyannamenin verildi¤i ay›n yirmialt›nc› günü akflam›na kadar,
- Özel beyannameyle bildirilen di¤er kazançlara iliflkin kurumlar vergisi ile dar mükellefin Türkiye'yi terk etmesi, tasfiye ve birleflme hallerinde verilecek beyannamelerde bildirilen kurumlar vergisinin, beyanname verme süresi içinde,
ödenece¤i aç›kl›¤a kavuflturulmaktad›r.

AÇIKLAMA

Dar Mükellef Kurumlar›n Ödeme Süreleri:
Y›ll›k beyannamede ödeme: Beyannamenin verildi¤i ay›n sonuna kadar,
Muhtasar beyannamede ödeme: Beyannamenin verildi¤i ay›n yirmialt›nc› günü akflam›na kadar,
Özel beyannamede ödeme: Beyanname verme süresi içinde
Tarhiyat›n muhatab›n›n Türkiye’yi terk etmesi halinde ödeme: Beyanname verme süresi içinde,
Tasfiye ve birleflme hallerinde verilecek beyannamelerde ödeme: Beyanname verme süresi içinde.
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MADDE
30

KANUN MADDES‹
BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname
Dar mükellefiyette vergi kesintisi
MADDE 30- (1) Dar mükellefiyete tâbi kurumlar›n afla¤›daki kazanç ve iratlar› üzerinden, bu kazanç ve iratlar›
avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen
veya tahakkuk ettirenler taraf›ndan % 15 oran›nda kurumlar
vergisi kesintisi yap›l›r:
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) Serbest meslek kazançlar›.
c) Gayrimenkul sermaye iratlar›.
ç) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kra-

ÜÇÜNCÜ KISIM - Dar Mükellefiyet Esas›nda Verginin Tarh› ve Ödenmesi

MADDE GEREKÇES‹

Madde 30- Dar mükellefiyete tabi kurumlar›n Türkiye'de
elde etti¤i kazanç ve iratlardan yap›lacak vergi kesintisi bu
maddede düzenlenmifl bulunmaktad›r.
Bu maddeye göre vergi kesintisi, kazanç ve iratlar›n nakden
veya hesaben ödenmesi veya tahakkuk ettirilmesi aflamas›nda avanslar da dahil olmak üzere gayri safi tutar üzerinden
% 15 oran›nda yap›lacakt›r.
Bu madde hükmü kapsam›nda kurumlar vergisi kesintisi,
dar mükellefiyete tabi kurumlar›n Türkiye'de ifl yeri veya
daimi temsilci vas›tas›yla elde etmedi¤i kazanç ve iratlara
iliflkindir. Dar mükellef kurumlar›n Türkiye'deki ifl yeri veya daimi temsilci vas›tas›yla elde etti¤i kazanç ve iratlar ticari kazanç olarak de¤erlendirilece¤inden, bu madde hükmüne göre kesintiye tabi tutulmas› söz konusu de¤ildir.

AÇIKLAMA
Dar mükellefiyete tabi kurumlar›n yine ayn› maddede belirtilen kazanç ve iratlar› üzerinden, bu kazanç ve iratlar›
avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler taraf›ndan % 15 oran›nda kurumlar
vergisi kesintisi yap›lacakt›r:
Bu hükümler sebebiyle, tam ve dar mükellef kurumlara yap›lan ödemeler üzerinden 01.01.2006 tarihinden önce al›nm›fl
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MADDE
30

KANUN MADDES‹
s›n›n (1), (2), (3) ve (4) numaral› bentlerinde say›lanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratlar›.
(2) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka
ve benzeri gayrimaddî haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci f›kras›nda belirtilen kiflilerce % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r.
(3) Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, Türkiye'de bir ifl yeri veya daimî temsilci arac›l›¤›yla kâr pay› elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere da¤›t›lan (Kâr›n sermayeye eklenmesi kâr da¤›t›m› say›lmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (1), (2) ve (3)
numaral› bentlerinde say›lan kâr paylar› üzerinden bu Kanu-
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MADDE GEREKÇES‹
Ancak, telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka
ve benzeri gayri maddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda yap›lan ödemeler üzerinden bu kazanç ve iratlar›n
ticari veya zirai kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n sorumlularca % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi
yap›lmas› öngörülmektedir.
Maddenin üçüncü f›kras› ile tam mükellef kurumlar taraf›ndan dar mükellef kurumlara veya kurum statüsünde olup, bu
Kanunla veya özel kanunlarla kurumlar vergisinden muaf
tutulmufl bulunan yabanc› kurumlara da¤›t›lan Gelir Vergisi
Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (1), (2) ve
(3) numaral› bentlerinde say›lan kâr paylar› üzerinden % 15
oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›lmas› öngörülmektedir. Türkiye'de bir ifl yeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla
faaliyet gösteren dar mükellef kurumlara da¤›t›lan kâr paylar› üzerinden bu kesinti yap›lmayacakt›r.

AÇIKLAMA
Bakanlar Kurulu Kararlar›nda belirtilen oranlar üzerinden yap›lan tevkifat uygulamas›na, yeni kararlar al›n›ncaya kadar
devam edilecektir.
Ancak, bu uygulama s›ras›nda, ilgili maddede “... yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile belirlenen yasal s›n›rlar› afl›lmamak kayd›yla ...’’ denilmifl olmas› sebebiyle, söz konusu oranlardan % 15’i aflanlar, % 15 olarak dikkate al›nacak.
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30

KANUN MADDES‹
nun 15 inci maddesinin üçüncü f›kras› uyar›nca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r.
(4) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde belirtilen kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar
ile (c) bendinde belirtilen flirketlerin (b) bendindeki flartlar›
tafl›yan ifltirak kazançlar›ndan anonim veya limited flirket
niteli¤indeki dar mükellef kurumlara da¤›t›lan kâr paylar›ndan yap›lacak kesinti oran›, bu maddenin üçüncü f›kras›
uyar›nca uygulanan oran›n yar›s›n› aflamaz.
(5) Türkiye'de ifl yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamlar›n izniyle aç›lan sergi ve panay›rlarda yapt›klar› ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oran›nda kurumlar
vergisi kesintisi yap›l›r.
(6) Y›ll›k veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar›n, indirim ve istisnalar düflülmeden önceki kurum kazanc›ndan, hesaplanan kurumlar vergisi düflüldükten sonra kalan k›s›mdan ana merkeze aktard›klar› tutar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi
yap›l›r.
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Dördüncü f›kra ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendindeki kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendinde belirtilen flirketlerin (b) bendindeki
flartlar› tafl›yan ifltirak kazançlar›n›n anonim veya limited
flirket niteli¤indeki dar mükellef kurumlara da¤›t›lan kâr
paylar›ndan yap›lacak kesinti oran›, bu maddenin üçüncü
f›kras›nda yer alan oran›n (% 15) yar›s›n› aflamayacakt›r.
Beflinci f›kras› ile Türkiye'de ifl yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, hükümetin izniyle aç›lan sergi ve
panay›rlarda yapt›klar› ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Alt›nc› f›kra ile, y›ll›k veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar›n, indirim ve istisnalar düflülmeden önceki
kurum kazanc›ndan, hesaplanan kurumlar vergisi düflüldükten sonra kalan k›s›mdan ana merkeze aktar›lan tutar üzerinden kurum bünyesinde % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Yedinci f›krada, vergi cennetleriyle mücadele amac›yla getirilmifl özel bir hüküm yer almaktad›r. Buna göre, zararl›
vergi rekabeti uygulayan ülkelerde yerleflik kurumlara yap›lan her türlü ödemeler üzerinden, Türkiye'deki kurum ka-
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(7) 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 yerleflik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumlar›n
bu nitelikteki ülkelerde bulunan ifl yerleri dahil) nakden veya hesaben yap›lan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmedi¤ine veya ödeme yap›lan kurumun mükellef olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n % 30 oran›nda vergi kesintisi yap›l›r.
a) Emsaline uygun fiyatlarla sat›n al›nan mal ve ifltirak hisseleri için yap›lan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaflt›rma araçlar›n›n kiralanmas› için yap›lan
ödemeler ile yap›lan iflin tamamlanabilmesi bak›m›ndan zorunluluk arz eden geçifl ücreti, liman ücreti gibi ödemeler
üzerinden yap›lacak kesinti oran›n›; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibar›yla ayr› ayr› belirlemeye,
s›f›ra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
b) Yurtd›fl›ndaki finans kurulufllar›ndan temin edilen borçlanmalara iliflkin ana para, faiz ve kâr pay› ödemeleri ile si170
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zançlar›n›n tafl›d›¤› vergi yüküne yaklafl›k oranda bir vergi
kesintisi yap›lmas› öngörülmüfltür.
Zararl› vergi rekabeti uygulayan ülkelerde yerleflik kurumlara veya bu ülkelerde bulunan tam mükellef kurumlara ait
ifl yeri veya daimi temsilcilere yap›lacak her türlü ödemeler
bu kapsamdad›r. Ancak, transfer fiyatland›rmas› esaslar›na
göre emsaline uygun fiyatlarla sat›n al›nan mal ve ifltirak
hisseleri için yap›lan ödemelerle kredi ana para ve kâr pay›
ödemeleri üzerinden bu f›kra uyar›nca vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
Yap›lan düzenleme ile, vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerde yerleflik gerçek veya tüzel kiflilere çeflitli adlar alt›nda
yap›lacak ödemelerin, Türkiye'deki vergi matrahlar›n› azaltmak amac›yla kullan›lmas›n›n önüne geçilmesi amaçlanmaktad›r. Bu haliyle söz konusu hüküm, kontrol edilen yabanc› kurumlarla ilgili düzenlemeye de paraleldir. Ancak
her iki düzenlemenin ayn› yabanc› kuruma uyguland›¤› durumlarda mükerrer vergilendirmeye yol açmamak için, vergi mahsuplar›n› düzenleyen maddede de özel bir hüküm
sevk edilmifl bulunmaktad›r.
Maddenin sekizinci f›kras› ile Bakanlar Kuruluna yukar›daki f›kralarda belirtilen vergi kesintisi oranlar›n›, gelir unsur-
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gorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu f›kra uyar›nca
vergi kesintisi yap›lmaz.
c) Bu f›kraya göre vergi kesintisine tâbi tutulan ödemeler,
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›na göre ayr›ca vergi kesintisine tâbi tutulmaz.
(8) Bakanlar Kurulu yukar›daki f›kralarda belirtilen vergi
kesintisi oranlar›n›, gelir unsurlar› veya faaliyet konular› itibar›yla ayr› ayr› belirlemeye, s›f›ra kadar indirmeye veya
yukar›daki f›kralarda belirtilen oran›n bir kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.
(9) Bu maddeye göre vergisi kesinti yoluyla al›nan kazanç
ve iratlar için Kanunun 24 veya 26 nc› maddelerine göre beyanname verilmesi veya bu madde kapsam›na girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratlar›n dahil edilmesi ihtiyaridir. fiu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n
(5), (7) ve (14) numaral› bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlar› ile fonlar›n kat›lma belgelerinden ve yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar›n›n
verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur.
(10) Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye
171
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lar› veya faaliyet konular› itibar›yla ayr› ayr› belirlemeye,
s›f›ra kadar indirmeye veya belirtilen oran› bir kat›na kadar
art›rmaya yetki verilmifltir.
Maddenin dokuzuncu f›kras› ile dar mükellef kurumlara, bu
maddeye göre vergisi kesintisine tabi tutulan kazanç ve iratlar› için, bu Kanunun 24 veya 26 nc› maddelerine göre beyanname verilmesi veya kesintiye tabi tutulmam›fl kazançlar› için verilecek beyannamelere dahil edilmesi konusunda
mükelleflere ihtiyarilik tan›nmaktad›r. Ancak, Gelir Vergisi
Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (5), (7) ve
(14) numaral› bentlerinde yer alan her nevi tahvil ve hazine
bonosu faizleri, Toplu Konut ‹daresi ile Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler, mevduat faizleri ile fonlar›n kat›lma belgelerinden ve yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar›n›n
verilecek beyannamelere dahil edilmesi konusunda zorunluluk getirilmifl bulunmaktad›r.
Maddenin on, onbir ve onikinci f›kralar›nda ise; maddede
geçen hesaben ödeme deyiminin, kesintiye tabi kazanç ve
iratlar› ödeyenleri hak sahiplerine karfl› borçlu durumda
gösteren her türlü kay›t ve ifllemleri ifade edece¤i, yap›lacak
vergi kesintisinde kazanç ve iratlar›n gayrisafi tutarlar› üze-
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tâbi kazanç ve iratlar› ödeyenleri hak sahiplerine karfl› borç- rinden dikkate al›naca¤›; vergi kesintisi yapanlar›n, yapt›klu durumda gösteren her türlü kay›t ve ifllemleri ifade eder. lar› vergi kesintisini kay›t ve hesaplar›nda ayr›ca göstere(11) Yap›lacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisa- cekleri hükme ba¤lanmaktad›r.
fi tutarlar› üzerinden dikkate al›n›r. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi halinde vergi
kesintisi, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplan›r.
(12) Bu Kanuna göre vergi kesintisi yapanlar, yapt›klar›
vergi kesintisini kay›t ve hesaplar›nda ayr›ca gösterirler.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Muhtasar beyanname
MADDE 31- Kanunun 30 uncu maddesi gere¤ince vergi
kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya
tahakkukun yap›ld›¤› yer itibar›yla ba¤l› olduklar› vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorundad›rlar.
Muhtasar beyanname konusunda Gelir Vergisi Kanununda
belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakk›nda da uygulan›r.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Madde 31- Dar mükellefiyete tabi kurumlardan yap›lacak
vergi kesintilerinde uyulacak usullere dair hükümler içermektedir. Kesilen vergilerin beyan› konusunda temelde
Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uyulaca¤›
belirtilmektedir.

AÇIKLAMA
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.
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