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I. Giriş

“İndirimli Kurumlar Vergisi” uygulaması

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

32/a maddesinde düzenlenmiş olup, 28

Şubat 2009 tarihli mükerrer Resmi

Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı “Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun” ile yürürlüğe girmiştir.  İndirimli

kurumlar vergisi, yeni ve tevsi yatırımların

devlet tarafından desteklenmesi amacıyla

getirilmiştir. Maddenin gerekçesinde bu

düzenlemenin amacı;

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması,

İstihdamın artırılması,

Bölgeler arası gelişmişlik farkının 

giderilmesi,

Sektörel kümelenmenin sağlanması,

olarak belirtilmiştir.

16.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanan 2009/15199 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile “Yatırımlarda Devlet

Yardımları Hakkında Karar” (Karar)

yürürlüğe konulmuştur. Daha sonrasında

ise 28.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de,

söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin

usul ve esasları tespit etmek üzere Hazine

Müsteşarlığı tarafından 2009/1 sayılı

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”

yayımlanmıştır. Son olarak 2011/1597

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karar

son halini almıştır.

Karar’ın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık

Programlarda öngörülen hedefler ile

uluslararası anlaşmalara uygun olarak,

tasarrufları katma değeri yüksek

yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve

istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin

devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı

sağlamak, uluslararası rekabet gücünü

artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme

içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları

özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları

artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını

gidermek, çevre korumaya yönelik

yatırımlar ile araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini desteklemektir.

Makalemizde yukarıda yer verilmiş olan

mevzuat dikkate alınarak öncelikle

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Karar’la ilgili genel bilgi verilecektir.

Ardından makalemizin konusunu

oluşturan indirimli kurumlar vergisi oranı

hakkında detaylı açıklamalar yapılacak

olup, uygulamaya yönelik örnekler

verilecektir.

Vergide Gündem İndirimli kurumlar vergisi oranı
uygulamasıÖzgür Doğan
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II. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar ile ilgili genel bilgiler

A. Karar’daki destek unsurları

Karar kapsamındaki teşvik sistemi genel destekler, bölgesel yatırımlara uygulanacak destekler ve büyük ölçekli yatırımlara

uygulanacak destekler olmak üzere üç temel başlığa ayrılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş indirimli kurumlar

vergisi oranı bölgesel teşviklerden yararlanacak yatırımlar ve büyük ölçekli yatırımlar için öngörülmüştür.

Karar kapsamındaki teşviklere aşağıda yer verilmiştir.

Yatırımların Karar kapsamında destek unsurlarından yararlanabilmesi için öncelikle yapılacak olan yatırımın Hazine Müsteşarlığından

alınacak Teşvik Belgesine bağlanması gerekmektedir.

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalara ilgili Karar’ın 9. maddesinde yer verilmiştir. Ayrıca genel teşvik

sisteminden teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularına ilgili Karar’ın 4 numaralı ekinde yer verilmiştir.

B. Teşvik belgesi

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak

gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda

gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Teşvik belgesi alabilecek buna bağlı olarak Karar’da belirlenmiş teşviklerden yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişiler belirlenmiştir.

Buna göre,

gerçek kişiler

adi ortaklıklar

sermaye şirketleri

kooperatifler

iş ortaklıkları

kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel  bütçeli kurum ve kuruluşlar,

il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye

bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum ve kuruluşlar)

kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

dernekler

vakıflar

yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Bölgesel Yatırımlar

I. ve II. Bölge Yatırımları   III. ve IV. Bölge Yatırımları  Büyük Ölçekli Yatırım Genel Destekler

     KDV İstisnası              KDV İstisnası         KDV İstisnası KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti              Gümrük Vergisi Muafiyeti       Gümrük Vergisi Muafiyeti

    Vergi İndirimi            Vergi İndirimi         Vergi İndirimi                            -

     Sigorta Primi            Sigorta Primi                         Sigorta Primi             -
İşveren Hissesi Desteği     İşveren Hissesi Desteği                  İşveren Hissesi Desteği

   Yatırım Yeri Tahsisi       Yatırım Yeri Tahsisi                    Yatırım Yeri Tahsisi                 -

   -               Faiz Desteği       -             -
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 Hazine Müsteşarlığı’na müracaat edebilirler. Ancak müracaat

aşamasına gelindiğinde şirketin kurulmuş olması gerekmektedir.

Diğer bir ifade ile kurulacak şirketler adına teşvik belgesi

talebinde bulunulamaz. Ayrıca teşvik belgesi düzenlenmesi için

yapılacak müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım

harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmayacaktır.

Bunun yanında finansal kiralama şirketleri aracılığıyla

gerçekleştirilecek yatırımlarda finansal kiralama şirketi için ayrı

bir teşvik belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan 2009/1 sayılı Tebliğ

uyarınca teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek ve

buna bağlı olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasından

faydalanamayacak harcamalar belirlenmiştir. Buna göre,

Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce 

gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,

Teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve

hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde 

kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 

elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne 

kabuğu ithali hariç olmak üzere hammadde, ara malı ve 

işletme malzemesi,

Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,

Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçları,

porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak

eşyası,

Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık 

yatırımlarında; kamyon,  kamyonet, frigorifik kamyon, 

frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası  ve 

kamyonet  kasası,

Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki

diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,

Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli listelerde inşaat 

malzemeleri

teşvik belgeleri kapsamına dahil edilmemektedir.

III. İndirimli kurumlar vergisi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesinde,

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan teşvik belgesi

kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançların yatırımın

kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden

itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar

üzerinden kurumlar vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırımlardan elde

edilen kazanç esas alınmaktadır. Buna göre uygulama kazançtan

bir indirim değil, vergi oranında bir indirimdir. Yapılacak olan

yatırımlardan elde edilen kazançların, diğer kazançlardan ayrı

belirlenip indirimli oranda vergilendirmenin yapılması

gerekmektedir. Uygulamada amaçlananın yatırım maliyetlerine

Devlet tarafından katkı sağlanması olması sebebiyle, yatırım

maliyeti, yatırıma katkı tutarı belirlenirken esas alınmaktadır.

İndirimli oranın ne kadar süre uygulanacağı yatırıma katkı tutarı

ile yatırımdan elde edilecek kazanç arasındaki orana bağlıdır.

İndirimli kurumlar vergisinden yararlanılması herhangi bir süre

ile sınırlı değildir. Bazı dönemlerde zarar mahsubu, istisna

kazançlar ve diğer indirimler nedeniyle vergi matrahı oluşmaması

durumunda, bu dönemlerde indirimli kurumlar vergisi

uygulamasından yararlanılamayacak olmasına karşın, vergi

matrahı oluşan diğer dönemlerde yatırıma katkı tutarına

ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından

yararlanılmaya devam edilecektir.

A. Yasal mevzuat

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesine

aşağıda yer verilmiştir.

(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren

kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve

4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun

kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı

olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci

fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik

belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın

kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap

döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar

indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli

kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen

vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu

tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak

oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen

milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate

almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik

edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam

büyüklüklerini belirlemeye,
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b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını (6111 Sayılı

Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011) % 55’i, yatırım

tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda

ise (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük;

25.02.2011) % 65’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar

vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine,

yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi

harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

yetkilidir.

(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde

aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın

her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı

ve indirimli vergi oranı uygulanır.

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü

çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit

edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır.

Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli

oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem

sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet

tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil)

oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme

aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden

değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran

uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği

geçici vergi döneminde başlanır.

(5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların

sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu

vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı

cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde,

devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli

vergi oranından yararlanır.

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden

sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine

kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı

koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan

kısmı için yararlanır.

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kanun maddesi uyarınca diğer tüm şartlar sağlansa bile, indirimli

kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamayacak olan

yatırımlar;

Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar tarafından 

yapılan yatırımlar,

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar tarafından

yapılan yatırımlar,

İş ortaklıkları tarafından yapılan yatırımlar,

Taahhüt işleri kapsamında yapılan yatırımlar,

4283 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar,

3996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar,

Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar

olarak belirlenmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırım tutarının

tespitinde arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana

tabi olmayan diğer harcamalar da dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’na, Kanun maddesiyle aşağıdaki yetkiler

verilmiştir. Bakanlar Kurulu;

Şehirleri Kanun’da yer verilen kriterler ölçüsünde 

gruplandıracak,

Belirlenen bölgeler ve büyük ölçekli yatırımlar için 

desteklenecek sektörleri belirleyecek,

Yatırım unsurlarını belirleyecek,

Yatırımın büyüklüğünü belirleyecek,

İstihdam limitini belirleyerek yatırımlardan elde edilecek 

kazanca hangi oranın uygulanacağını saptayacaktır.

Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi 2009/15199 sayılı

karar ile kullanmış olup, ilgili karar 16 Temmuz 2009 tarihli

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunun

yanında 14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

2011/1597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009/15199

Sayılı Karar’da 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere

bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu

Kararları ile teşvike ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.



B. Bölgesel teşvikler

Bölgesel ve sektörel bazda desteklenecek yatırım konuları, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki

Bölge Birimleri Sınıflandırması “(İBBS)-Düzey 2” esas alınarak belirlenmiştir. İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak, teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur. Bölge

ve şehirlere aşağıda yer verilmiştir.

Bölgesel desteklerden yararlanacak olan yatırım konuları (sektör bazında) ve asgari yatırım tutarları her şehir grubu için BKK’nın

2 numaralı ekinde belirtilmiştir. Buna bağlı olarak yapılacak olan bir yatırımın bölgesel teşvikten faydalanabilmesi için diğer

şartlar ile birlikte BKK’nın 2 numaralı ekinde yer verilmiş olan yatırım konuları arasında sayılmış olması ve asgari yatırım tutarı

ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması şarttır.

Yapılan bölgesel ayırım sonucunda teşvikin amaçlarından birisi olan sektörel kümelenmenin sağlanması amacıyla;

1. bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet 

yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilmiş,

2. bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenmiştir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu

tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb) kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri

teşvik edilmiş,

3. ve 4. bölgeleri oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik,

kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da teşvik edilmiştir.

Ayrıca BKK’nın 2 numaralı ekinde yer alan dipnotlarda bazı sektörlere alt kısıtlamalar getirilmiştir. Yapılacak yatırımların teşvik

kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde listeye ekli dipnotların da dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

 Örnek 1: Sivas’ta yapılacak (Sivas III. bölgededir) makine ve teçhizat imalatı yatırımının indirimli kurumlar vergisinden

faydalanabilmesi için yatırım tutarının asgari 3 Milyon TL (ek-2 uyarınca) olması şarttır.

İstanbul

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

İzmir

Bursa

Eskişehir

Bilecik

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

Ankara

Adana

Mersin

Bal�ıkesir

Çanakkale

(Bozcaada, Gökçeada hariç)

Aydın

Denizli

Muğla

Antalya

Isparta

Burdur

Konya

Karaman

Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Kırıkkale

Aksaray

Niğde

Nevşehir

Kırşehir

Manisa

Afyonkarahisar

Kütahya

Kilis

Uşak

Kayseri

Sivas

Yozgat

Zonguldak

Karabük

Bartın

Samsun

Tokat

Çorum

Amasya

Gaziantep

Adıyaman

Kastamonu

Çankırı

Sinop

Trabzon

Ordu

Giresun

Rize

Artvin

Gümüşhane

Erzurum

Erzincan

Bayburt

Ağrı

Kars

Siirt

Çanakkale

(Sadece Bozcaada,

Gökçeada)

Iğdır

Van

Muş

Bitlis

Hakkari

Malatya

Elazığ

Bingöl

Tunceli

Şanlıurfa

Diyarbakır

Mardin

Batman

Şırnak

Ardahan

I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge
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Sivas ilinde yapılacak makine ve teçhizat imalatı yatırımı tutarının 500 bin TL (III. bölge asgari yatırım tutarı) ile 3 Milyon

TL aralığında olması ve bu yatırımın teşvik belgesine bağlanmış olması durumunda, bölgesel teşviklerden faydalanılması mümkün

olmayacak ve yalnızca genel teşvikler olan gümrük vergisi muafiyeti ve KDV İstisnası desteğinden faydalanılması mümkün

olacaktır.

Sivas ilinde yapılacak makine ve teçhizat imalatı yatırımı tutarının 3 milyon TL veya üstünde olması durumunda ise indirimli

kurumlar vergisi, sigorta primi işveren hissesi payı desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV

istisnası desteğinden faydalanılması mümkün olacaktır.

C. Büyük ölçekli yatırımlara ilişkin teşvikler

Büyük ölçekli yatırımlar bölge ayırımına tabi olmaksızın indirimli kurumlar vergisi ve faiz desteği hariç olmak üzere diğer bölgesel

teşviklerden faydalanabilecektir. Büyük ölçekli yatırım 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesinde belirtilen 50

milyon TL üzerindeki yatırımlardan BKK’nın 3 numaralı ekinde yer alan listede belirtilen yatırımları ifade etmektedir.

BKK’nın 3 numaralı ekinde belirlenmiş olan büyük ölçekli yatırımlara ilişkin listeye aşağıda yer verilmiştir.

50 Milyon TL’nin

üzerindeki Asgari

Sıra No Sektör Sabit Yatırım

Tutarları (milyon TL)

1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

1-a Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 1000

1-b Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı 300

2 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000

3 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları(2) 250

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 

6 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 250

7 Elektronik Sanayi Yatırımları 

7-a LCD/Plazma Üretimi Yatırımları  1000

7-b Modül Panel Üretimi Yatırımları 150

7-c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon,

 OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yatırımları  

7-d Diğer Elektronik Sektörü Yatırımları

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 

9 İlaç Üretimi Yatırımları  100

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları  İmalatı Yatırımları  

11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12 Madencilik Yatırımları

 Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal 

 üretimine yönelik izabe tesisleri ile bu tesislere entegre cevher istihracına 

 yönelik yatırımlar (AKÇT kapsamı ürünler hariç)

(1) 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 9. maddesi

ile değişik 32/A maddesinde belirtilen 50 Milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar.

(2) Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon TL’dir.
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Yukarıda yer verilen listedeki sektörlerde belirtilen asgari yatırım tutarlarında herhangi bir bölgede yatırım yapılması halinde,

indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılması mümkün olabilecektir.

Örnek 2: Herhangi bir ilde (örneğin Sivas) yapılacak 50 milyon TL ve üzerindeki makine imalatı yatırımı büyük ölçekli yatırım

olarak kabul edilecek ve indirimli kurumlar vergisi ile birlikte diğer bölgesel desteklerden faydalanılması mümkün olabilecektir.

Yatırımın 50 milyon TL’nin altında kalması durumunda ise yatırımın bölgesel bazda yapılan yatırım olarak kabul edilmesi (Örnek

1’de yer alan uygulama) ve bölgesel desteklerden faydalanılması için gerekli olan şartların sağlanıp sağlanmadığına göre indirimli

kurumlar vergisi ve diğer desteklerden faydalanılmasının mümkün olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

D. Yatırıma katkı tutarı ve indirim oranı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesinde;

- Yatırıma katkı tutarı: İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla 

yatırımların devletçe karşılanacak kısmı,

- Yatırıma katkı oranı ise: Yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak olan oran

olarak tanımlanmıştır. İndirimli kurumlar vergisi oranı, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden

başlanarak yatırımın devletçe karşılanacak tutarına erişinceye kadar uygulanacaktır.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

32/a maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda

belirtilmiştir.

31.12.2011 tarihine kadar yatırıma başlanılması durumunda;

31.12.2011 tarihinden sonra yatırıma başlanılması durumunda;

Bölgeler      Yatırıma Kurumlar vergisi    Yatırıma katkı Kurumlar vergisi

katkı oranı (%) veya gelir vergisi        oranı (%) veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) indirim oranı (%)

I 15              50 25            50

II 25           60 35            60

III 35           80 45            80

IV 55           90 65            90

Bölgesel uygulama        Büyük ölçekli yatırımlar

Bölgeler      Yatırıma Kurumlar vergisi    Yatırıma katkı Kurumlar vergisi

katkı oranı (%) veya gelir vergisi        oranı (%) veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) indirim oranı (%)

I 10              25 25            25

II 15           40 30            40

III 20           60 40            60

IV 25           80 45            80

Bölgesel uygulama        Büyük ölçekli yatırımlar
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Örnek 3: Yatırımcı (A) A.Ş. III. bölgede bulunan bir ilde 2009/15199 Sayılı Karar çerçevesinde gerçekleştireceği ve bölgesel

teşviklerden faydalanabilecek olan yatırımı (büyük ölçekli yatırım kriterlerine uymamaktadır) için Hazine Müsteşarlığından

2011 yılında teşvik belgesi almıştır. Belge kapsamında 2011 yılında 4.000.000,00 TL (Takip eden yıllarda yatırım harcaması

yapılmamıştır) tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere bu yatırım için Bakanlar

Kurulu tarafından belirlenen yatırıma katkı oranı % 35, kurumlar vergisi indirim oranı ise % 80’dir. Buna göre;

İndirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle Devletçe alınmasından vazgeçilen vergi yoluyla yatırıma sağlanan katkı tutarı

(4.000.000 * % 35=) 1.400.000,00 TL,

Yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar yatırımın işletilmesinden sağlanacak kazanca uygulanacak indirimli kurumlar vergisi

oranı [% 20-(% 20*% 80)=] % 4,

Yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar yıllar itibarıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek toplam kazanç tutarı

[1.400.000,00 / (% 20 - % 4)=] 8.750.000,00 TL (katkı tutarının, normal kurumlar vergisi oranı ile indirimli kurumlar vergisi

oranı arasındaki farka bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır)

olacaktır.

Yatırım 2011 yılında işletilmeye başlanmıştır. Bu yatırımdan elde edilen kazançların aşağıdaki tablodaki gibi olduğu kabul

edildiğinde, yıllar itibarıyla söz konusu yatırıma ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

a.2011 yılı

İndirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek toplam kazanç tutarı 8.750.000,00 TL olduğundan ve 2011 yılında yatırımdan

sağlanan kazanç tutarı (3.500.000,00 TL) bu tutardan düşük olduğundan, söz konusu yatırım kapsamında 2011 yılında elde

edilen kazancın tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

2011 yılında yatırımdan elde edilen 3.500.000,00 TL’lik kazanç üzerinden % 20 oranı yerine % 4 oranında kurumlar vergisi

hesaplanması nedeniyle, 2011 yılında Devletin yatırıma katkısı (700.000,00-140.000,00)=560.000,00 TL olmaktadır. Katkı

tutarının (1.400.000,00-560.000,00)=840.000,00 TL’si sonraki yıllara devretmiştir.

b.2012 yılı

2011 ve 2012 yıllarında söz konusu yatırımdan sağlanan kümülatif kazanç (8.500.000,00 TL), indirimli kurumlar vergisi

uygulanabilecek toplam kazanç tutarı olan 8.750.000,00 TL’den az olduğundan, 2012 yılında yatırımdan sağlanan 5.000.000,00

TL’lik kazancın tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

2012 yılında yatırımdan elde edilen 5.000.000,00 TL’lik kazanç üzerinden % 20 oranı yerine % 4 oranında kurumlar vergisi

hesaplanması nedeniyle, 2012 yılında Devletin yatırıma katkısı (1.000.000,00-200.000,00)=800.000,00 TL olmaktadır. Katkı

tutarının (840.000,00-800.000,00)=40.000,00 TL’si sonraki yıla devretmiştir.

2011

2012

2013

Toplam

3.500.000

5.000.000

400.000

8.900.000

700.000

1.000.000

80.000

1.780.000

140.000

200.000

40.000

380.000

560.000

800.000

40.000

1.400.000

560.000

1.360.000

1.400.000

Y�ıllar

Yatırımdan
Elde Edilen

Kazanç (TL) (I)

Kurumlar Vergisi Yat ırıma Devlet Katkısı

840.000

40.000

---

Normal Orana Göre
Hesaplanan KV

(TL) (II=I*%20)

BKK’ya Göre
Ödenecek KV

(TL) (III=I*%4)
Yıllık Tutar

(TL) ( IV=II-III )

Toplam Tutar
(TL)

(V=Kümülatif IV)
Kalan Tutar (TL)

(VI=1.400.000,00-V)
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c.2013 yılı

2011 ve 2012 yıllarındaki kullanımdan sonra 2013 yılında

indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecek bakiye yatırım

kazancı tutarı 250.000,00 TL’dir (8.750.000,00-

3.500.000,00-5.000.000,00). İlgili dönemde yatırımdan

sağlanan 400.000,00 TL’lik kazanç, bu tutardan fazla

olduğundan, 2013 yılında ilgili yatırımdan elde edilen kazancın

sadece 250.000,00 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi

oranı uygulanabilecek, geriye kalan 150.000,00 TL’lik

(400.000,00-250.000,00) kısmına ise normal kurumlar vergisi

oranı uygulanacaktır.

Buna göre 2013 yılında yatırımdan sağlanan kazanç üzerinden;

250.000,00 * % 4=10.000,00 TL ve

150.000,00 * % 20=30.000,00 TL olmak üzere,

toplam 40.000,00 TL kurumlar vergisi ödenecektir.

E. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında
dikkate alınabilecek harcamalar

Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş olan 2009/1 sayılı

Tebliğ’de yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında dikkate

alınabilecek harcama kalemleri belirlenmiştir. Belirlenen

harcama kalemlerine aşağıda yer verilmiştir.

Bina-inşaat giderleri

Ana bina ve tesisleri

Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri

Ambarlar

İdari binalar

Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları

Yer altı ana galerileri

Makine teçhizat giderleri

Diğer yatırım harcamaları

Yardımcı işletme makine teçhizat giderleri

Mefruşat giderleri

İthalat ve gümrükleme giderleri

Taşıma ve sigorta giderleri

Montaj giderleri

Genel giderler

Etüt ve proje giderleri ile diğer giderler

F. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırımlar;

1.Komple yeni yatırımlar

2.Tevsi yatırımlar

olmak üzere iki grupta değerlendirilmiştir. Yatırım cinsleri

aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak

ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde

arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın

yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya

altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlardır. Ayrıca, mevcut

tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının

% 100’ü geçmesi halinde bu yatırımlar yeni yatırım sayılır.

Tevsi yatırım: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine

ve teçhizat ilave edilmesi suretiyle üretim miktarının artırılması

veya yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut üretim hattında

yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite

açısından ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makine ve

teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda makine ve

teçhizatların değiştirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve

genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği

oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve

hizmetin kapasitesini en fazla % 100’e kadar artırmaya yönelik

yatırımlardır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırım teşvik belgesine bağlanan

“modernizasyon”, “ürün çeşitlendirmesi” ve “entegrasyon”

yatırım türlerinin de tevsi yatırım olarak değerlendirilmesi gerekir.

Mevcut üretim kapasitesini artırmaya, genişletmeye yönelik

tevsi yatırımların da indirimli kurumlar vergisi uygulamasından

faydalandırılması imkanı getirilmiştir. Tevsi yatırımlarda, indirimli

oran sadece tevsi yatırıma isabet eden kazanca

uygulanmaktadır. Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın yeni

yatırımlardan kaynaklanan kısmının işletme bütünlüğü

çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit

edilebilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi

uygulanabilecektir.

Tevsi yatırımlara isabet eden kazanç ayrı şekilde izlenmiyor

veya tespit edilemiyorsa toplam kazancın tevsi yatırımlara

isabet eden kısmı için indirimli kurumlar vergisi
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uygulanabilecektir. İndirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda yatırımcının aktifine kayıtlı

bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.

Tevsi yatırıma isabet eden kazancın tespitinde kullanılacak olan sabit kıymet tutarları yeniden değerlemeye tabi tutulurken,

2005 ve izleyen yıllar için açıklanan yeniden değerleme oranlarının kümüle olarak etkisinin değerlemede dikkate alınması

gerekmektedir.

Ayrıca “toplam kazanç” ifadesinden indirimli kurumlar vergisi uygulamasının ruhuna ve lafzına uygun olarak, ilgili dönem gelir

tablosunda yer alan ve yatırımlar ile birebir ilişkilendirilebilecek olan kazanç toplamının dikkate alınmasının uygun olacağı

kanaatindeyiz. Bu kapsamda, yatırım ile doğrudan alakalı olmayan faiz, iştirak kazançları ve benzeri gelirlerin yukarıda belirtilen

hesaplamada, toplam kazanç tutarının içerisinde yer almaması uygun olabilecektir. Ancak, bu konunun mevzuatta net olmadığını

belirtmek isteriz.

Örnek 4: III. bölgede bulunan Sivas’ta kurulu olan ve faaliyet konusu makine imalatı olan ABC şirketi 2008 yılı başında faaliyete

geçmiştir. Kuruma ve faaliyetlerine ilişkin bazı bilgilere aşağıda ye verilmiştir.

31.12.2008 tarihli bilançoda aktifte kayıtlı toplam sabit kıymet tutarı 10 Milyon TL’dir

(İzleyen yıllarda sabit kıymet giriş çıkışı olmadığı varsayılmıştır),

2011 yılında modernizasyon amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmıştır,

15 milyon TL tutarında yapılan tevsi yatırım yine 2011 yılında faaliyete geçmiştir,

Teşvik belgesine ilişkin tamamlama vizesi yapılmıştır,

2011 yılında 5 Milyon TL tutarında ticari kar oluşmuştur,

Tevsi yatırıma ilişkin kazanç ayrı olarak izlenememiştir,

Yatırım 31.12.2011 tarihine kadar bitirilmiştir.

Bölgesel Uygulama

Bölge Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi indirim oranı (%)

III 35 80

Kurumun 2011 yılı vergi hesabı (indirimli KV uygulanmaksızın)

Ticari Bilanço Karı  5.000.000,00

İlaveler (+)   1.000.000,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  1.000.000,00

 
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (-) (2.000.000,00)
İştirak Kazançları (2.000.000,00)

 
Geçmiş Yıl Zararları (-) (1.000.000,00)

 
Kurumlar Vergisi Matrahı  3.000.000,00

  
Hesaplanan Kurumlar Vergisi  600.000,00

 
Mahsup Edilebilecek Geçici Vergi (-) (400.000,00)

 
Ödenecek Kurumlar Vergisi  200.000,00

İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma Tevsi Yatırım Tutarı x Toplam Kazanç

İsabet Eden Kazanç Tutarı Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı
=
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Örnekte, vergi matrahı dikkate alınarak oranlama yapılmıştır. Zira indirim ve ilavelerin de belli oranlarda tevsi yatırıma isabet

eden kısımlarının bulunacak olması sebebiyle, bu yöntem uygulanarak gerekli oranlama yapılmış olmaktadır. Ayrıca, ticari bilanço

karının tamamının da yatırımlar ile ilişkilendirilebilen kazançlardan oluştuğu varsayılmıştır.

İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazanç toplam kazancın, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine

kayıtlı bulunan toplam sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarlarına bölünmesi sonucunda bulunacak olan oran ile çarpılması

suretiyle bulunacaktır.

Yeniden değerleme oranları, 2009 yılı için % 15, 2010 yılı için % 10 ve 2011 yılı için % 6 kabul edilmiştir.

31.12. 2009 itibarıyla Yeniden Değerlenmiş Tutar (10.000.000,00 x 1,15) = 11.500.000,00 TL

31.12. 2010 itibarıyla Yeniden Değerlenmiş Tutar (11.500.000,00 x 1,10) = 12.650.000,00 TL

31.12. 2011 itibarıyla Yeniden Değerlenmiş Tutar (12.650.000,00 x 1,06) = 13.409.000,00 TL

İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Matrah Tevsi Yatırım Tutarı x Toplam Matrah

Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı

İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Matrah  15.000.000,00 x 3.000.000,00

(15.000.000,00 + 13.409.000,00)

İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Matrah: 1.584.005,07 TL

Normal Oran Uygulanacak Matrah: 1.415.994,93 TL (3.000.000,00 - 1.584.005,07)

Yatırıma Katkı Tutarı (15.000.000,00 x % 35) 5.250.000,00 TL

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı [% 20-(% 20x% 80)] %  4

Ticari Bilanço Karı 5.000.000,00

İlaveler (+) 1.000.000,00

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.000.000,00

 

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (-) 2.000.000,00

İştirak Kazançları 2.000.000,00
 

Geçmiş Yıl Zararları 1.000.000,00

 

Kurumlar Vergisi Matrahı 3.000.000,00

 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 346.559,19

İndirimli Oranla Hesaplanan KV Vergisi (1.584.005,07 x % 4) 63.360,20

Normal Oranla Hesaplanan KV Vergisi (1.415.994,93 x % 20) 283.198,99
 

Mahsup Edilebilecek Geçici Vergi 400.000,00
 
İade Alınacak Geçici Vergi 53.440,81

2011 yılında kullanılan Yatırıma Katkı Tutarı:        253.440,81 TL (1.584.005,07 x 0,16)

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı:                               4.996.559,19 TL (5.250.000,00 - 253.440,81)

=

=
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T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

tarafından konuya ilişkin olarak verilmiş olan 29.04.2011 tarih

ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK-32/A-395 sayılı muktezada;

“14.10.2009 tarih ve 94409 sayılı yatırım teşvik belgesi

kapsamında yatırımlarınızın kısmen tamamlandığını ve üretimde

kullanmakta olduğunuzu belirterek, yatırımın kısmen

işletilmesinden elde edilen kazancın ayrı tespitinin söz konusu

olmaması nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulanacak

kazancın tespiti hakkında” başkanlığın görüşünü talep etmiştir.

Konuya ilişkin olarak “Bu itibarla, yatırımın kısmen

işletilmesinden elde edilen kazancın ayrı tespitinin söz konusu

olmadığı durumda, kısmen tamamlanan ve üretimde

kullanılmakta olan yatırımlara ilişkin yatırımın kısmen veya

tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanmak

üzere, Devletçe karşılanacak tutarın tespitinde; amortisman

uygulaması ile ilişkilendirilmeksizin, yapılan tevsi yatırıma ait

tutarların, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan

amortisman düşülmemiş toplam sabit kıymet tutarına (devam

eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle

indirimli oran uygulanacak kazancın belirlenmesi gerekmektedir.

Sabit kıymet ifadesinden ise Vergi Usul Kanununun 313. maddesi

uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin

anlaşılması gerektiği tabiidir.”

açıklamasına yer verilmiştir.

G. Uygulamaya başlama tarihi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesi uyarınca, indirimli

kurumlar vergisi uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen

faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanacaktır. İndirimli

kurumlar vergisi yatırımlardan elde edilen kazançlara

uygulanabileceği için, öncelikle yatırımın işletilmesi ve kazanç

oluşturmaya başlaması gerekmektedir. Yatırımın kısmen veya

tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminin tespiti,

indirimin zamanlaması açısından önemlidir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanmış olan 2009/1 no.lu

Tebliğ’in 12. maddesinde işletmeye geçiş tarihi aşağıdaki gibi

tanımlanmıştır.

a.Komple yeni yatırımlarda;

i. İmalat sanayi, madencilik, seracılık ve soğuk hava deposu 

yatırımlarında ilgili mercilerden onaylı kapasite raporunun,

ii. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında

denize elverişlilik belgesinin veya klas sertifikasının,

iii.Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden faaliyette bulunulduğuna

dair onay yazısının,

iv.Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünden uygun görüş 

yazısının,

v.Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut

ısıtma/soğutma yatırımlarında ilgili yerel yönetimin onayının

ve ısının başka bir yatırımcıya ait jeotermal kaynak veya 

santrallerden temin edilmesi halinde asgari 10 yıllık temin 

sözleşmesinin,

vi.Diğer hizmetler sektörü yatımlarından turizm, eğitim, hastane,

huzurevi, öğrenci yurdu gibi yatırımlarda ilgili bakanlıklardan

işletme belgesi, uygunluk belgesi, izin belgesi, ruhsat veya 

lisansın

alınmasını müteakip teşvik belgesinin tamamlama 

vizesinin yapıldığı tarihtir.

b.Diğer yatırım cinslerinde ise teşvik belgesinin tamamlama

vizesinin yapıldığı tarihtir.

Bu durumda da yatırım konusuna bağlı olarak yukarıdaki

belgelerin ibrazı şarttır.

Özetle yatırımlarda işletmeye geçiş tarihi, komple yeni

yatırımlarda yatırımın yapıldığı sektörün özelliğine göre sorumlu

mercilerden yatırımın uygun olduğuna dair belgenin alınmasının

ardından teşvik belgesinin tamamlanma vizesinin yapıldığı tarih,

tevsi yatırımlarda ise teşvik belgesinin tamamlanma vizesinin

yapıldığı tarihtir. Ancak kısmen işletmeye başlama tarihi indirimli

kurumlar vergisi uygulamasına başlama tarihi olarak kabul

edilebilir.

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Başkanlığı tarafından konuya ilişkin olarak verilmiş olan

10.11.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-32/A-46

sayılı muktezada;

“… mükellef şirketin, fabrikasında gerçekleştirmeyi planladığı

tevsi yatırım kapsamında belli ünitelerin yatırım tamamlama

vizesi gerçekleştirilmeden devreye gireceği ve bu kısımlardan

kazanç elde edilmeye başlanacağı belirtilerek, indirimli kurumlar

vergisinden yatırımın bir kısmının tamamlanıp kazanç elde

edilmeye başlandığı andan itibaren mi, yoksa yatırım tamamlama

vizesi yapıldıktan sonra mı yararlanılacağı konusunda”

başkanlığın görüşünü talep etmiştir. Konuya ilişkin olarak
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“Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2009/1 no.lu

Tebliğin 21 inci maddesinde, “Vergi İndirimi” uygulamasına

ilişkin açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır. Aynı Tebliğin

12’nci maddesinde ise, yatırımın “İşletmeye Geçiş Tarihi”

belirlenmiş olup tevsi yatırımlarda teşvik belgesinin tamamlama

vizesinin yapıldığı tarih işletmeye geçiş tarihi olarak belirlenmekle

birlikte, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin

uygulamasında yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine

başlanılması indirimli kurumlar vergisi uygulamasından

yararlanabilmek için yeterli görülmektedir. Bu hüküm ve

açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A

maddesinde yer alan indirimli kurumlar vergisinden Hazine

Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan

elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen

işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren

yararlanabileceğinden, şirketinizin planladığı tevsi yatırım

kapsamında kısmen işletilmeye başlanılan ünitelerden elde

edilen kazançlar nedeniyle, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya

kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından

yararlanılabilmeniz mümkün bulunmaktadır.”

açıklamasına yer verilmiştir.

IV. Sonuç

Yatırım indirimi uygulamasında yatırımın başlangıcından itibaren,

yatırım tamamlanması beklenmeden, Devlet tarafından

yatırımcıya yatırımın belli oranında kurumlar vergisinden indirim

yapılması hakkı verilmekteydi. Elde edilen bu hak yatırımcı

tarafından yeterli düzeyde kazanç elde edilinceye kadar saklı

kalmaktaydı.

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında ise, Devlet yatırımcıya,

yatırımcı tarafından yatırım işletilmeye ve vergilendirilebilir

kazanç yaratmaya başladıktan sonra destek sağlamaktadır.

16.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda

Devlet Yardımları Hakkında Karar”, bölgesel gelişmişlik

farklılıklarını azaltarak rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve

Ar-Ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak ile

sektörel kümelenmeyi desteklemek amacıyla düzenlenmiştir.

Düzenleme ile belli şartların sağlanması halinde, gümrük vergisi

muafiyeti, KDV istisnası, indirimli oranda kurumlar vergisi

uygulaması, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi

desteği ve faiz desteği gibi teşvik ve desteklerden faydalanılması

mümkün hale gelmiştir.

Makalemizde söz konusu Karar kapsamında sağlanan

teşviklerden “İndirimli Kurumlar Vergisi” uygulaması hakkında

açıklamalara yer verilmiştir.
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I. Giriş

27.01.2010 tarihinde yayımlanan 53

Numaralı KDV Sirküleri ile KDV iade

taleplerinde bazı belgelerin elektronik

ortamda alınması ve değerlendirilmesi

hakkında açıklamalar yapılarak KDV iade

taleplerine ilişkin uygulamalarda köklü

değişiklikler yapılmış ve “KDV İadesi Risk

Analizi Projesi” uygulanmaya

başlanmıştır.

KDV iade talepleri ile ilgili olarak sirküler

yayınlanmadan önce vergi dairesine elden

teslim edilen indirilecek KDV listesi,

yüklenilen KDV listesi, satış faturaları

listesi ve gümrük çıkış beyannameleri

listesi internet vergi dairesi üzerinden

gönderilmeye başlanmıştır.

Uygulama yürürlüğe girmeden önce

mükellefler bahsi geçen listeleri kağıt

ortamında hazırlamakta ve bir CD ile vergi

dairesine sunmaktaydı. Vergi dairelerinin

listeleri kontrol etmesi çok fazla zaman

ve emek aldığı için iade süreci uzamakta,

mükellefler kullanamadıkları iadeler

nedeniyle finansal planlama açısından

sıkıntılar yaşamaktaydı. Ayrıca vergi

dairelerinde uygulama birliği olmaması

da hem mükellefler açısından hem de

vergi daireleri açısından problemler

yaratmaktaydı.

Sirkülerde de belirtildiği üzere vergi

dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım

formalitelerden kurtarılması, iade

işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade

işlemleri açısından asgarî bir standart

getirilmesi ve uygulama birliğinin

sağlanması amacıyla söz konusu proje

hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

Projede iade taleplerinin hızlı bir şekilde

yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Peki

proje son haliyle bu işlevini yerine

getirmekte midir?

Sirküler ilk yayımlandığında mükellefler

açısından en büyük problemin sisteme

yüklenmesi istenen listelerin hazırlanması

aşamasında yaşanacağı öngörülmüştü.

İndirilecek KDV listeleri çok ayrıntılı

istenmekte, yüklenilen KDV listelerinde

ise birçok mükellef tarafından uygulanan

KDV iade hesap tablosu uygulamasından

vazgeçilerek iade edilecek KDV’yi

oluşturan tutarların hangi faturalardan

oluştuğunun ayrıntısı istenmekteydi. İade

talebinde bulunan mükellefler bahsi geçen

listeleri oluşturmak için ciddi zaman ve

emek harcadı. Bazı firmalar uygulamaya

entegre olabilmek için muhasebe

sistemini bile değiştirdi. Listelerin

hazırlanması ve sisteme yüklenmesi

işlemlerini başarıyla yapan mükellefler

asıl sürprizi listelerin sistem tarafından

kontrol edilmesi sonucunda oluşturulan

KDV İadesi Kontrol Raporları’nda

(bundan sonra rapor olarak anılacaktır)

yer alan sonuçları gördüklerinde

yaşadılar. Raporlarda oldukça ayrıntılı

analizler yapılmış ve sonuçlar

mükelleflere bildirilerek KDV İadesi

Kontrol Raporu’nda yer alan sorunlar

çözülmeden iade taleplerinin yerine

getirilemeyeceği ifade edilmişti.

Raporlar 4 bölümden oluşmaktadır.

Tablo 1

Tablo 2

Genel Esaslar Kontrol Bölümü (GEK)

Özel Esaslar Kontrol Bölümü (OEK)

Vergide Gündem KDV iade kontrol raporlarında karşılaşılan
problemler ve çözüm önerileriBarış Doğan



17Temmuz 2011

Yazımızın bundan sonraki bölümünde KDV İadesi Kontrol

Raporları’nda sıklıkla karşılaşılan ve mükellefler açısından en

çok problem yaratan hususlara değinilmiştir.

II. Tablo 1

Tablo 1 bölümünde iade talebinde bulunan mükelleflere ait

genel bilgiler bulunmaktadır.

III. Tablo 2

Tablo-2/c vergi incelemesine sevk edilen veya hâlihazırda

vergi incelemeleri devam eden mükellefler

Bu bölümde indirilecek ve yüklenilen KDV listelerinde yer alan

ve doğrudan mal ya da hizmet alımında bulunan firmaların

(bundan sonra birinci alt firma olarak anılacaktır) mal ya da

hizmet alımında bulunduğu ikinci kademe alt firma konumundaki

firmalardan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge

düzenleyenler veya düzenleme şüphesiyle incelemeye sevk

edilenler listelenmektedir.

Sorunun çözülmesi aşamasında vergi daireleri arasında bir

uygulama birliği bulunmamaktadır. Bazı vergi daireleri problemin

çözülmesi için 84 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği kapsamında

özel amaçlı YMM raporu istemekte ve iade talebinde bulunan

firmanın birinci alt firmadan yapmış olduğu alımlara ilişkin

ödemelerini tebliğin müteselsil sorumluluğa ilişkin III/1.1.

bölümünde belirtildiği şekilde yapıldığının belgelenmesini

istemektedirler. Bazı vergi daireleri ise birinci alt firmadan olan

alımlar belli bir tutarın üstünde ise bu alımlara isabet eden

KDV’yi iade etmemektedir. Söz konusu uygulamanın hukuki bir

dayanağı bulunmamakla birlikte, vergi daireleri tarafından

alınan idari bir karar olduğu ifade edilerek mükellef mağdur

duruma düşürülmektedir.

84 Seri Numaralı KDV Tebliği’nin “II. Özel Esaslar” bölümünün

3.1.2 kısmında iade talebinde bulunan mükellefin, haklarında

sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge düzenleme

dışında olumsuz tespit veya sahte veya muhteviyatı itibari ile

yanıltıcı belge kullanma raporu bulunanlardan alışlarına ilişkin

ödemelerini söz konusu tebliğin müteselsil sorumluluğa ilişkin

(III/1.1.) bölümünde belirtildiği şekilde yaptıklarını tevsik

etmeleri halinde iade talepleri için genel esasların uygulanacağı

açıkça ifade edilmiştir.

Tebliğdeki ifadelerden de anlaşılacağı gibi söz konusu

durumlarda iade talebinde bulunan mükellefin birinci alt

firmadan olan alışlarına ilişkin ödemelerini tevsik etmesinin

sorunun çözümünde yeterli görülmesi gerekmektedir. Bu

tutarların bloke edilerek bekletilmesi 84 Seri Numaralı KDV

Genel Tebliği’ndeki düzenlemelere uygun bir uygulama değildir.

IV. Genel esaslar kontrol bölümü (GEK)

A. GEK06 Alt mükelleflerin fatura beyan tutarlılığı
kontrolü

Bu bölümde iade talebinde bulunan mükelleflerin indirilecek ve

yüklenilen KDV listelerinde yer alan firmalar ile beyan

tutarsızlığının olup olmadığı listelenmektedir. Söz konusu kontrol

alt firmaların iade talep eden firmaya düzenlediği faturalar ile

ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan ettiği tutarlar

karşılaştırılarak yapılmaktadır. Aynı bölümde ayrıca birinci alt

firmanın BA formundan hareketle mal ya da hizmet alımında

bulunduğu ikinci kademe alt firmasından yaptığı alımlara ilişkin

beyan tutarsızlıkları varsa bunlar da listelenmektedir.

Vergi daireleri hem birinci alt firmalarla hem de ikinci alt

firmalarla olan problemler için iade talebinde bulunan

mükelleften izahat istemekte ya da duruma ilişkin düzeltme

yapmasını beklemektedir.

Raporlarda çıkan bu problemin başlıca nedeni iade talep eden

mükelleflerin indirilecek ve yüklenilen KDV listelerini hazırlarken

fatura tarihi sütununa faturanın üzerindeki tarihi değil ilgili

faturanın muhasebe kayıtlarına işlendiği tarihi yazmış olmasıdır.

Örneğin Nisan dönemine ait bir faturayı Haziran döneminde

indirim konusu yapan bir mükellef fatura tarihi sütununa faturayı

kayıtlara aldığı Haziran döneminden bir tarih yazdığında sistem

alt firmanın Nisan ayında düzenlemiş olduğu faturayı Haziran

dönemindeki beyanı ile karşılaştırmakta ve sonuç olumsuz

olduğu için raporda listelenmektedir. Bu nedenle indirilecek ve

yüklenilen KDV listeleri hazırlanırken fatura tarihi sütununda

mutlaka faturanın üzerindeki düzenlenme tarihi yazılmalıdır.

Bu problemlerin raporda listelenmesinin bir başka nedeni de,

birinci alt firmaların ya da ikinci alt firmaların normal faaliyeti

dışındaki işlemlerden elde ettiği arızi gelirlere ait KDV’yi KDV

beyannamesinin ilave edilecek KDV satırında göstermesidir.

Örneğin mermer satışı faaliyeti ile iştigal eden bir mükellefin

müşterisine 1.000 TL’lik demirbaş satışı yapmış olduğunu, bu

satışa ilişkin KDV’yi KDV beyannamesinin ilave edilecek KDV
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satırına eklediğini ve ilgili dönemde başka satışının olmadığını

varsayalım.

Sistem iki firmanın beyan tutarlılığını sorgularken mermer satışı

yapan firmanın KDV beyannamesinde “Tevkifat Uygulanmayan

İşlemler” satırındaki beyanı ile demirbaşı alan firmanın indirim

konusu yaptığı KDV’yi karşılaştırmaktadır. Mermer satışı yapan

firmanın ilgili dönemde başka satışı olmadığı için ve demirbaş

satışına ilişkin KDV’yi “ilave edilecek KDV” satırında beyan

ettiği için “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” satırındaki

hesaplanan KDV’si (0) olacak fakat demirbaşı alan firmanın

“indirilecek KDV” satırında 1.000 TL’lik alım görünecektir.

Sistem birbirinden farklı olan bu iki satırı karşılaştırmakta ve

mermer satışı yapan firmanın ilgili dönemde 1.000 TL’lik eksik

beyanda bulunduğunu listelemektedir. İade talebinde bulunan

mükellef beyan tutarsızlığının nedenini tespit edebilmek ve

vergi dairesine izahat yapabilmek için alt firmaya dönmekte ve

alt firmanın işlemlerini sorgulamak zorunda kalmaktadır. Bu

durum hem iş yükünü arttırmakta hem de iade sürecini

uzatmaktadır. Bu nedenle bu yönde bir sorgulama yaparken

satışı yapan firmanın KDV beyannamesindeki “Toplam Katma

Değer Vergisi” satırının dikkate alınması uygun olacaktır.

Söz konusu sorgulamada alt firmalar ile beyan tutarsızlığı

çıkmasının bir başka nedeni de alım yapılan firmanın vergi

numarasının indirilecek veya yüklenilen KDV listelerinde yanlış

yazılmış olmasıdır. Vergi numarası yanlış yazıldığı için sistem

iade talebinde bulunan mükellefin alımları ile asıl alım yapılan

firmanın değil başka bir firmanın beyanını karşılaştırmakta ve

raporda beyan tutarsızlığı olarak listelemektedir. Bu nedenle

listelerin en doğru şekliyle hazırlanması büyük önem arz

etmektedir.

Diğer taraftan birinci alt firma ile ikinci alt firma arasındaki

beyan tutarsızlığının giderilmesinin iade talep eden mükelleften

istenilmesi doğru bir uygulama değildir. Zira, iade talep eden

mükellefin ikinci alt firma ile bir bağlantısı yoktur. Esasen 84

Seri Numaralı KDV Genel Tebliği düzenlemelerine göre bu

durum bir olumsuz tespit de değildir ve iade sürecini

etkilememesi gerekir. Vergi dairelerinin bu tür olumsuzlukları

ikinci alt firmanın vergi dairesine sorarak çözmesi daha uygun

bir yol olacaktır.



19Temmuz 2011

B. GEK07 Yüklenilen KDV listesindeki faturaların
tarih kontrolü

Bu bölümde yüklenilen KDV listesinde yer alan faturaların, iade

hakkı doğuran işleme ilişkin satış faturasından sonra olup

olmadığı kontrol edilmektedir.

İhracat işlemleri ile ilgili olarak beyandan sonra, diğer bir ifade

ile ihracatın gerçekleşmesini müteakip yapılan ödemelere ilişkin

yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iadesi

mümkün bulunmaktadır.1

Örneğin iş makinesi teslimi yapan bir firmanın iade hakkı

doğuran bir işlem kapsamında sattığı bir ürünün eksik bir

parçasını temin edip müşteriye daha sonra teslim etmesi

durumunda alış faturaların tarihleri satış faturalarının

tarihlerinden sonra olacaktır. Sonradan gelen bu eksik parça

daha önce satışı gerçekleştirilen ürünle alakalı olduğu için bu

parçalara ilişkin yüklenilen KDV iade konusu yapılabilmektedir.

Bahsi geçen örnekteki gibi durumlar pratikte çok sık karşımıza

çıkmamaktadır. İade taleplerinde karşılaşılan genel durum

yüklenim faturasının satış faturasından önce olmasıdır. Yine

de yüklenilen KDV listesinde yer alan ve en son tarihli satış

faturasından sonra düzenlenmiş bir fatura varsa bu faturalara

ilişkin yukarıda bahsettiğimiz örnekteki gibi kabul edilebilir bir

açıklama yapılabiliyorsa vergi dairesi bu konudan dolayı oluşan

listelemede herhangi bir problem çıkarmamaktadır.

C. GEK08 Alt mükelleflerin faturalarının belge
basım bilgileri kontrolü

Vergi Usul Kanunu’na göre mükellefler faturaları kullanmadan

önce Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen anlaşmalı

matbaalara bastırmak veya basım hizmeti anlaşmalı matbaalar

dışındaki yerlerden alınıyorsa bu faturaları noterlerde tasdik

ettirmek zorundadırlar.

Matbaa işletmecilerinin basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere

ilişkin olarak bilgi formu düzenlemeleri ve bu formu Maliye

Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak elektronik

ortamda internet üzerinden gönderme zorunluluğu

bulunmaktadır.2

Bu bölümde İndirilecek ve Yüklenilen KDV listelerinde yer alan

firmalar tarafından düzenlenen faturalara ait belge basım

bilgilerinin veri ambarında olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Problemler genellikle fatura seri numaralarının ya da fatura

numaralarının listelere yanlış girilmesinden kaynaklanmaktadır.

Seri numarası yanlış girilen fatura veri ambarında görünmediği

için bu kısımda listelenmekte ve mükelleften açıklama yapması

istenmektedir. Ayrıca matbaa işletmecilerinin faturaların belge

basım bilgilerini Maliye Bakanlığı’na bildirme zorunluluğu

01.04.2005 tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için bu tarihten

önce basılan ve indirilecek ve yüklenilen KDV listelerinde yer

alan faturalarda sistem tarafından listelenmektedir.3  Vergi

daireleri problem yaratan durumlar için faturaların fotokopilerini

istemekte ya da mükelleften izahat beklemektedir. Sahte ya

da yanıltıcı bir belge bulunmaması durumunda mükelleflere bu

bölüm ile ilgili ayrıca bir sorgulama yapılmamaktadır.

D. GEK09 Yüklenilen KDV listesi mükerrer fatura
kontrolü

Bu bölümde yüklenilen KDV listesinde yer alan faturaların

önceki dönemlerde verilen yüklenilen KDV listelerinde olup

olmadığı kontrol edilmekte ve bir faturada yer alan KDV’nin

mükerrer iade alınmasının önüne geçilmektedir.

İade edilecek KDV tutarının hesaplanmasında genel mantık

öncelikle iade hakkı doğuran işlemin bünyesine giren KDV

tutarının hesaplanmasıdır. Bu tutara genel gider ve sabit kıymet

alımları nedeniyle yüklenilen vergiler de eklenebilmektedir.

Dolayısıyla bir fatura ile alınan mal ya da hizmetin çeşitli

dönemler itibarıyla iade konusu yapılmasında herhangi bir

sakınca bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken

husus faturada yer alan KDV tutarından daha fazla KDV’nin

iade konusu yapılmamasıdır. Bu nedenle bir dönemin yüklenilen

KDV listesi hazırlanırken önceki dönemlerde hazırlanan

yüklenilen KDV listeleri varsa bu listelerdeki fatura bilgileri

kontrol edilmeli ve mükerrer yüklenilen KDV’lerin olması

durumunda düzeltme işlemi yapılmalıdır.

1  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04.03.2008 tarih ve 

KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.11.2104 sayılı muktezası

2 Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. maddesine istinaden çıkarılan

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan

Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik

3 347 Sıra Numaralı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği
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E. GEK12 KDV beyannamesi ile GÇB tutar
kontrolü

Bu bölüm iade hakkı doğuran işlemlerden biri olan “Mal İhracatı”

ile ilgilidir. Faturada yer alan döviz cinsinden toplamın tutarın

malın yurtdışı edildiği tarihteki (fiili ihraç tarihi) TCMB döviz

alış kuru ile çarpılması sonucunda oluşan tutarın KDV

beyannamesinde yer alan Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler

bölümündeki “Mal İhracatı” satırında beyan edilen tutar ile

uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Beyan edilen tutarlarda herhangi bir uyumsuzluk olması

durumunda uyumsuzluğun nedeninin izah edilmesi ya da

durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Söz konusu durumun önüne geçmek için gümrük çıkış

beyannamelerinin fiili ihraç tarihleri VEDOP sisteminden kontrol

edilmeli ve KDV beyannamesi hazırlanırken sistemde yer alan

fiili ihraç tarihlerindeki döviz kurlarına göre istisna tutarı beyan

edilmelidir.

Öte yandan sistem ihracatlarla ilgili başka kontroller de

yapmaktadır. İhracat faturası tarihi fiili ihraç tarihinden sonra

ise uyumsuzluk raporda listelenmektedir. Sistem ayrıca kendi

veritabanında bulunan gümrük çıkış beyannamelerindeki döviz

tutarını ve fatura toplam tutarını sisteme yüklenen gümrük

çıkış beyannameleri listesi ile karşılaştırmakta ve herhangi bir

uyumsuzluk olması durumunda mükellefe bildirmektedir.

Gümrük çıkış beyannameleri listesi hazırlanırken bu tür

karşılaştırılmaların yapılacağı dikkate alınmalı ve listeler

hazırlanırken bu ölçütlere göre hazırlanmalıdır.

F. GEK21 Gümrük giriş beyannamesi
(GGB-İthalat) kontrolü

KDV Kanunu’nun 10. maddesinde vergiye doğuran olay

açıklanırken ithalatta KDV’nin, Gümrük Kanunu’na göre gümrük

vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması ile, gümrük vergisine

tabi olmayan işlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ile

doğduğu ifade edilmektedir.

İthalat işlemi yapan firmalar gümrük giriş beyannamelerine

ilişkin bilgilerini gümrük idaresinden alınmış kullanıcı kodu

yardımı ile birlikte gümrük bilgisayar sistemine girmek

zorundadırlar. 4 ,

Dökümü alınmış ve beyan sahibi tarafından imzalanmış gümrük

giriş beyannamesi ve ekleri gümrük kabul memuruna verilmekte,

gümrük kabul memuru beyannameyi ekrana çağırarak özet

beyan ve taşıma senedi bilgileri de dahil olmak üzere, ekran

bilgileri ile kendisine verilen beyanname ve eklerindeki bilgileri

karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma sonucunda, bilgilerin aynı ve

eklerin de beyan edildiği sayıda olduğunu tespit eden gümrük

kabul memuru beyanname ve eklerini teslim alarak bilgisayarda

tescil onayını yapmaktadır. 5

İade talebinde bulunan mükellefler indirilecek ve yüklenilen

KDV listelerini hazırlarken ithalat sırasında ödedikleri KDV’leri

de ilgili ithalatın fatura tarihi, fatura numarası, gümrük giriş

beyanname numarası gibi ayrıntılı bilgilerini vererek listelemek

zorundadırlar.

Bu bölümde sistem ithalatta ödenen KDV’lere ait gümrük giriş

beyannamelerinin bilgilerini kendi veritabanında yer alan

bilgilerle karşılaştırmakta, gümrük giriş beyannamesinin

mükellefe ait olup olmadığına ve iade talep edilen dönem

öncesinde kapanıp kapanmadığına yönelik bir kontrol

yapmaktadır.  Kontrol sonucunda mükellefe ait olmayan ya da

kapanmayan gümrük beyannameleri listelenerek mükelleften

izahat talep edilmektedir.

İade talebinde bulunan mükelleflerin ithalat işlemi sırasında

ödedikleri KDV’yi gümrük vezne alındılarına ya da ödeme

makbuzlarına istinaden indirim ve yüklenim konusu

yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Mükellefler burada

ithalat işlemlerinin gümrük komisyonu hizmeti veren firma

tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını ve işlemlerin gümrük

kabul memuru tarafından sonlandırılıp sonlandırılmadığının

kontrol etmek durumundadır. Ayrıca gümrük giriş

beyannamelerine ait bilgilerin listeye doğru girilmesi de dikkat

edilmesi gereken bir başka konudur.

G. GEK10 indirilecek KDV listesi ile bu döneme
ait indirilecek KDV kontrolü

Bu bölümde iade talebinde bulunan mükellefin KDV

beyannamesinin “bu döneme ait indirilecek KDV” satırında yer

alan rakam ile sisteme yüklediği indirilecek KDV listesinde yer

alan faturalara ait toplam KDV tutarları karşılaştırılmaktadır.
4  Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerince Yürütülücek İşlemlere

İlişkin Yönetmelik’in 14. Maddesi

5  Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerince Yürütülücek İşlemlere

İlişkin Yönetmelik’in 15. Maddesi
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İndirilecek KDV listelerinin artık daha ayrıntılı istenmesi

nedeniyle özellikle büyük ölçekli işletmelerde listelerin

hazırlanması yoğun emek ve dikkat gerektiren bir süreç halini

almakta, listeleri önceden beyan edilen rakamlara getirmek

zaman zaman mümkün olmamakta ve mükellefler indirilecek

KDV listesi ile ilk beyannameler arasındaki farklar nedeniyle

düzeltme beyannamesi vermek durumunda kalmaktadırlar. Bu

nedenle listeler hazırlanırken en son verilen KDV beyannamesine

göre hazırlanmalıdır.

Ayrıca bazı vergi daireleri indirilecek KDV listeleri hazırlanırken

beyannamede yer alan satıştan iadeler satırındaki faturaların

da listelenmesini isteyebilmekte ve kontrolü bu kritere göre

yapmaktadır. Bu nedenle bu listeleri hazırlamadan önce vergi

dairesi ile iletişime geçilmeli ve indirilecek KDV listeleri

hazırlanırken beyannamedeki satıştan iadeler rakamını oluşturan

faturaların da listeye eklenip eklenmeyeceği teyit edilmelidir.

V. Özel esaslar kontrol bölümü (ÖEK)

KDV İade Kontrol Raporu’nun bu bölümünde iade talebinde

bulunan mükellefin, bu mükellefin ortaklarının veya kanuni

temsilcilerinin, ortaklarının veya kanuni temsilcilerinin ortak

olduğu şirketlerin, mükellefin ortağı olan şirketlerin ortaklarının

ve kanuni temsilcilerinin ve birinci alt mükelleflerin sahte ve

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma ve düzenleme

rapor kaydı bulunup bulunmadığının, defter belge ibraz edip

etmediğinin tespiti yapılmaktadır. GEK bölümünde vergi

incelemesi devam eden ya da vergi incelemesine sevk edilen

mükelleflere ilişkin bilgiler yer alırken bu bölümde hakkında

rapor kaydı bulunan mükelleflere ait bilgiler bulunmaktadır.

Mükellefler bu kısımlarda listelenen problemleri birinci alt

firmalardan olan alımlarına ilişkin ödemelerini 84 Seri Numaralı

KDV Genel Tebliği’nin III/1.1. bölümünde belirtildiği şekilde

banka havalesi yolu ile yapmaları durumunda çözebilmektedirler.

Birinci alt firma ile ilgili sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı

belge düzenleme raporu kaydı bulunması halinde vergi dairesi

bu tutarları iade edilecek KDV tutarından tenzil edilmesini ve

indirilecek KDV’den çıkartılmasını talep etmektedir.

Haklarında SMİYB düzenlediği konusunda rapor bulunanların,

raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu

tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış nakden veya mahsuben

iade talepleri 4 kat teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi

halinde münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine

getirilmektedir.6  Bu mükelleflerle ilgili olarak 84 Seri Numaralı

KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler, bu mükelleflerin

raporun ait olduğu vergilendirme dönemindeki ortakları ve

kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları

şirketler bakımından da geçerlidir.

VI. Değerlendirme

KDV iadesine ilişkin talepler birçok firma tarafından yapılmakta

ve dolaylı ya da direkt olarak ticaret hayatının önemli bir kısmını

etkilemektedir. 2010 yılı başından itibaren uygulanmaya

başlanan yeni KDV iade sistemi ile işgücü ve zaman tasarrufu

sağlanması, KDV iade sürecinin hızlandırılması, denetimlerin

kolaylaştırılması ve ülke genelinde uygulama birliği oluşturulması

amaçlanmıştır. Uygulamanın özellikle kod sistemini kaldırması

mükellefler açısından oldukça olumlu karşılanmış ve sürecin

daha hızlı ilerleyeceğine dair beklentiler artmıştır.

Geçen sürede hem mükellef yönünden hem de vergi daireleri

yönünden bakıldığında bu hedeflere henüz ulaşılamadığı

anlaşılmaktadır. İndirilecek KDV listelerin çok ayrıntılı istenmesi,

yüklenilen KDV listelerinin hazırlanmasının özellikle üretim

yapan işletmeler açısından çok zor olması, alt firmalar

incelenirken daha önce mükelleften istenmeyen ve yoğun

zaman ve işgücü isteyen raporlamaların yapılması süreci

hızlandırmak yerine yavaşlatmaktadır. Önceki uygulamalarda

problemli durumlar için -çok özellikli durumlar hariç-

mükelleflerin açıklamaları yeterli bulunmakta iken yeni

uygulamada listelerin pasife çekilip düzeltmelerden sonra

sisteme tekrar yüklenmesi yine süreci yavaşlatan bir

uygulamadır.

Sistem ilk uygulanmaya başladığında mükellefler tarafından

geri bildirimlerde bulunulmuş ve düzeltme ya da değişiklik

talebinde bulunulmuştu. Geçen sürede Bakanlığın geri adım

atmadığı ve sistem ile ilgili ısrarcı olduğu anlaşılmaktadır. İade

talebinde bulunan mükellefler için bundan sonra yapılması

gereken yeni KDV iade sisteminin varlığını kabul etmek,

muhasebe sistemlerini en kısa sürede bu sisteme göre

düzenlemek ve hem listeleri sisteme yüklemeden önce hem de

yükledikten sonra bağlı oldukları vergi dairesi ile koordinasyon

halinde olmaktır.

6  84 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği
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“Reduced Corporate Tax” practice is regulated under article 32/a of the Corporate

Tax Code no 5520 and became effective on 28 February 2009.  “The Decision” was

regulated with the aim of supporting technology and R&D intensive large scale

investments which will decrease regional development differences and increase the

competitive power and supporting sectoral clustering. With this regulation, customs

duty exemption, VAT exemption, reduced rate corporate tax, investment area

allocation, insurance premium employer’s share support and interest support were

introduced. In our article, we will explain the “Reduced Corporate Tax” practice

which is one of the incentives introduced within the scope of the related Decision.

Incentive system within the scope of this Decision is classified under three main

titles: general incentives, incentives to be applied for regional investments, and

incentives to be applied for large scale investments. Reduced corporate tax rate

regulated under the Corporate Tax Code is stipulated for investments to benefit

from regional incentives and for large scale investments.

Incentives set forth within the scope of the Decision are presented below.

Investments can benefit from these incentives within the scope of the Decision, if

only the related investment is bound to the Incentive Certificate to be received from

the Undersecretariat of Treasury.

The income derived from the investments within the scope of incentive certificate

to be issued by the Undersecretariat of Treasury will be subject to reduced rate

corporate tax until this amount reaches the investment contribution amount as of

the fiscal period when the investment is started to be operated partially or wholly.

In the Reduced Rate Corporate Tax practice, the revenue derived from the investments

is taken as the basis. Accordingly, the practice does not introduce a reduction in the

revenue but in the tax rate. The revenue derived from the investments is determined

separately from the other revenues and are taxed at reduced rate. Since the aim is

to enable government support in investment costs, the investment cost is taken into

account while determining the investment contribution amount. The term during

which the reduced rate will be applied depends on the proportion of investment

contribution amount to the return of the investment.

Reduced corporate tax rate practice

Regional Investments

1st and 2nd region investments     3rd and 4th region investments   Large scale investments General incentives

         VAT Exemption VAT Exemption            VAT Exemption      VAT Exemption

  Customs Duty Exemption         Customs Duty Exemption Customs Duty Exemption             Customs Duty Exemption

      Tax Allowance  Tax Allowance            Tax Allowance  -

Insurance Premium Employer’s   Insurance Premium Employer’s     Insurance Premium Employer’s          -

Share Support     Share Support Share Support            -

Investments Area Allocation          Investments Area Allocation Investments Area Allocation               -

       - Interest Support        - -

Vergide Gündem

English
translation
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Benefitting from reduced corporate tax is not limited to any

time frame. Furthermore, if tax base does not emerge due to

loss deduction, exempted income or other deductions, reduced

rate corporate tax practice cannot be benefitted from for these

periods, but in the other periods in which the tax base emerges,

reduced corporate tax rate practice will be continued to be

benefitted from until the investment contribution amount is

reached.
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I. Introduction

Circular no 53 published on 27.01.2010 which includes explanations on receiving

certain documents in VAT refund requests through internet and evaluation of these

documents, introduced radical changes in VAT refund request practices and with

this circular, “VAT Refund Risk Analysis Project” was started to be applied.

With this project, it was aimed to respond immediately to the refund requests. When

the circular was first published, it was envisaged that the greatest problem for

taxpayers would be experienced during the preparation of the lists required to be

uploaded in the system. Lists of VAT to be deducted are needed to be issued in detail

and lists of VAT incurred are needed to indicate in detail the invoices that the VAT

refund amount is comprised of. Taxpayers successfully preparing and uploading to

the system the mentioned lists get the great surprise when they see the results in

VAT Refund Control Reports (to be referred to as “Report” hereinafter) issued by

the system for the control of the lists. Quite detailed analyses are made within these

reports and the results are informed to the taxpayers; and it is stated that refund

requests will not be fulfilled before the issues specified under VAT Refund Control

Reports are settled.

Reports are comprised of 4 sections.

Table 1

Table 2

Section for Control of General Principles

Section for Control of Special Principles

In the following section, we will address most problematic cases in terms of taxpayers

with regard to the VAT Refund Control Reports.

II. Table 1

Under Table 1, general information on taxpayers requesting refund is presented.

III. Table 2

Table-2/c Taxpayers referred to tax inspection or taxpayers
currently under tax inspection

Under this section, those who are in the position of secondary sub-companies, who

issue forged or misleading documents or who are referred to inspection with such

suspicion are listed.  The companies who are under lists of VAT to be deducted and

VAT incurred and engaged in direct goods or service purchase are referred to as

primary sub-company and the companies from which the primary sub-companies

realize goods or service purchase are referred as secondary-sub companies. There

is no common practice among tax offices with regard to the settlement of the

Common problems faced in VAT refund
control reports and solution suggestions

Vergide Gündem
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problem. Some tax offices request special-purpose Sworn Fiscal

Advisory report within the scope of the VAT General

Communiqué series no 84 for the settlement of the problem,

whereas other tax offices do not refund the VAT amount

corresponding to the purchases over a certain amount from

primary sub-companies.

According to the VAT General Communiqué series no 84, in

such cases, it would be sufficient for the settlement of the

problem, if the taxpayer requesting refund substantiates the

payment related to their purchases from primary sub-

companies. Blocking and suspending these amounts is not in

accordance with the regulations introduced under the mentioned

Communiqué.

IV. Section for the control of general principles

A. GEK06 Controlling the compliance of invoice
and declaration of sub-taxpayers

Under this section, it is listed whether the taxpayers requesting

refund have any inconsistency in terms of declaration with

regard to the companies included under the lists of VAT to be

deducted and VAT incurred. For the problems both experienced

with primary and secondary sub-companies, tax offices request

explanation from the taxpayer requesting refund or ask them

to realize correction accordingly.

Main reason behind this problem faced in the reports is the

fact that while preparing the lists of VAT to be deducted and

VAT incurred, taxpayers requesting refund write under the

invoice date column, the date when the invoice has been

recorded under the accounting entries rather than the date

specified on the invoice.

Another reason for detecting declaration inconsistency with

the sub-companies in the related query is that tax identity

number of the company from which the purchase has been

realized is written wrongly under the lists of VAT to be deducted

or VAT incurred. Therefore, it is critical that lists are prepared

accurately.

B. GEK08 Document print-out information control
of the sub-taxpayers’ invoices

Pursuant to the Tax Procedures Tax Code, before using the

invoices, taxpayers must have the invoices printed by the

printing houses preferred by the Ministry of Finance or if they

have them printed by any other printing house, they must have

them certified by the notary public. Printing house operators

must issue information form related to the documents they

print out and must distribute this form through internet in line

with the principles set forth by the Ministry of Finance.1

Under this section, it is controlled whether document printing

information of invoices issued by the companies included under

the lists of VAT to be Deducted and VAT Incurred is available

under the data warehouse or not. Problems often result because

of the wrong entries of the serial number of invoices or invoice

numbers within the lists. Furthermore, as the obligation of

printing house operators to notify the Ministry of Finance on

the printing information of the invoices was enforced after the

date 01.04.2005, the invoices printed before this date and

included under VAT Incurred lists are also listed by the system.2

C. GEK09 Repeated invoice control within the
scope of VAT incurred list

Under this section, it is controlled whether the invoices included

under the VAT incurred list are also included under the VAT

incurred lists submitted in previous periods, and by this way

it is prevented that VAT amount included under an invoice is

refunded repeatedly. Therefore, while preparing the VAT

incurred list for a period, invoice information of VAT incurred

lists of previous periods, if any, must be checked and if there

is VAT amounts incurred repeatedly, an adjustment should be

made.

D. GEK 21 Customs entry declaration (Import)
control

Companies engaged in import transactions must enter the

information regarding customs entry declaration in the customs

computer system through their user code received from the

customs administration.3

1 Regulation on Printing and Distribution of Documents Used by 

Taxpayers as per Tax Procedures Code issued based on Repeated 

article 257 of the Tax Procedures Code

2 Tax Procedures Code General Communiqué series no 347

3 Article 14 of the Regulation on Procedures to be Followed by 

Customs Administrations with the Computer System
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While preparing the lists of VAT to be deducted and VAT

incurred, taxpayers requesting refund must list the VAT

amounts paid during import by providing detailed information

on the invoice date of the related import, invoice number,

customs entry declaration number etc.

Under this section, taxpayers should check whether the import

transactions have been completed by the company providing

customs commission services and the procedures have been

finalized by the customs officer. Furthermore, attention should

be also paid while entering the information regarding customs

entry declarations.

V. Section for the control of special principles

Under this section of the VAT Refund Control Report, it is

detected whether taxpayers requesting refund, their

shareholders or legal representatives, companies in which their

shareholders or legal representatives hold shares, shareholders

and legal representatives of the companies in which the taxpayer

hold shares, and primary sub-taxpayers have any records for

issuing or using forged or misleading documents or whether

they submitted such documents. Whereas in the section for

the control of general principles information regarding taxpayers

under tax inspection or referred to tax inspection is included,

in this section, information on taxpayers with report records

is provided.

Taxpayers can settle the problems listed under this section by

making the payments related to their purchases from primary

sub-companies through bank transfer as specified under section

III/1.1. of the VAT General Communiqué series no 84. If primary

sub-company has been reported for issuing forged or misleading

documents, tax office will require that these amounts are

deducted from the VAT refund amount and subtracted from

the VAT amount to be deducted.

Refund requests (in cash or on account) of those, in the name

of whom report has been issued for issuing forged or misleading

documents, if the report is dated after the date when the refund

request was submitted to the tax office or the result of the

report is not finalized until the refund request, are fulfilled in

return for a 4-fold guarantee provision or if no guarantee is

provided, the requests are fulfilled exclusively based on the

result of the tax inspection report.4  Regulations introduced

on these taxpayers with the VAT General Communiqué series

no 84 will be also valid for the shareholders and legal

representatives of these taxpayers in the related taxation

period and companies established or participated in by these

shareholders or representatives.

VI. Evaluation

With the new VAT refund system started to be applied since

the beginning of 2010, it is aimed to ensure labor and time

saving, accelerate the VAT refund process, facilitate the

inspections and establish a unity of practice throughout the

country.

When the new system is evaluated both in terms of taxpayers

and the tax offices, it is seen that these targets have not been

achieved yet.

When the system was first started to be applied, taxpayers

reported feedbacks and requested amendment or corrections.

However, it is understood that the Ministry has not responded

to these requests and persisted on the current form of the

system. What taxpayers requesting refund should do from now

on is to accept the existence of the new VAT refund system,

adjust their accounting systems in accordance with this system

as soon as possible and be in coordination with their affiliated

tax office both before and after they upload the lists to the

system.

4 VAT General Communiqué series no 84
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Almanya

Hükümet nükleer yakıt vergisini
kaldırmayı planlıyor

Aşamalı olarak nükleer enerji üretimini

bitirmeyi amaçlayan Alman Hükümeti,

nükleer yakıt tüpleri üzerindeki vergiyi

kaldırmayı planlıyor.

Nükleer yakıt vergisi Almanya’da, 2010

yılında, enerji şirketlerinin 2022 yılı

sonrasında da nükleer santral işletme

faaliyetlerinin devamına izin verilmesi

planının sonucu olarak çıkarılmıştı.

Çıkarılan vergi, nükleer atıkların

depolanma ve yok edilme maliyetlerinin

karşılanması için önerilmişti.

Ancak, Mart 2011’de Japonya’da

yaşanan deprem ve tsunaminin ardından,

Japonya’da bulunan Fukushima Daiichi

Nükleer Santrali’nde yaşanan reaktör

patlamaları sonrasında, Almanya

Başbakanı Angela Merkel’in, en eski

nükleer santrallerin üç aylık moratoryum

süresince kapatılması talimatını vermesi,

Almanya’da faaliyet gösteren nükleer

santrallerin geleceği ile ilgili tartışmaları

yeniden başlattı.

Financial Times Mayıs ayı raporuna göre,

Merkel Hükümeti nükleer yakıt vergisini

kaldırmayı ve ülkedeki 17 nükleer enerji

santralini 2020 yılına kadar kapatmayı

planlamaktadır. Nükleer Santral

Operatörü şirketlerin, kısaltılan faaliyet

sürelerinden dolayı yasal yollara

başvurmaktan vazgeçmeleri ve kaldırılan

vergilerle birlikte elde edecekleri ek geliri

yeni enerji kaynaklarına geçişte

kullanmaları beklenmektedir.

Çin

İşleme dayalı net kar marjı
metodunun kullanımı yeniden
değerlendiriliyor

Çin vergi makamları, emsallere uygun

fiyatların tespitinde işleme dayalı net kar

marjı metodunun (TNMM) öncelikli

olarak tercih edilmesi durumunu, diğer

transfer fiyatlandırması metotlarının daha

fazla kar meydana getirdiği düşüncesiyle

yeniden değerlendiriyorlar.

Charles River Associates’in transfer

fiyatlandırmasından sorumlu Başkan

Yardımcısı Peter Guang Chen’in yaptığı

açıklamaya göre, işleme dayalı net kar

marjı metodunun Çin’de şirketler arasında

kullanım oranı yaklaşık % 60

civarındayken, kar bölüşümü metodunun

% 12, karşılaştırılabilir fiyat metodunun

% 10, yeniden satış metodunun % 6,

maliyet artı metodunun % 5 ve diğer

metotların % 8 civarındadır.

Çin’deki vergi gelişmelerinin tartışıldığı,

dördüncü uluslararası vergi

konferansında, işleme dayalı net kar marjı

metodunun yeniden değerlendirilmesinin,

Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi

olmasından dolayı toplanan verginin de

bu duruma uygun şekilde yüksek olması

gerektiği düşüncesinden kaynaklandığına

değinilerek, Çin’in ekonomik üstünlüğünü

kanıtlamak amacıyla Çin Vergilendirme

İdaresi’nin transfer fiyatlandırması

denetimlerini daha ileri seviyeye

taşımasının sonucu olduğu ifade

edilmiştir.

Anonim şirketlerin verilerinin takip

edilebileceği yeni bir sistem kuran ve

Gökhan Güngörmüş

Vergide Gündem

Dünyadan
vergi
haberleri
Güneş Helvacı
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transfer fiyatlandırması denetimleri için özel ekipler oluşturan

Çin Vergilendirme İdaresi’nin büyük vergi mükellefleri üzerine

daha çok yoğunlaştığı ve özellikle otomotiv ve ilaç sektörlerine

odaklandığı söylenerek, bu durumun daha agresif ve büyük

vergi incelemelerinin habercisi olduğu belirtildi.

Danimarka

Kurumlar vergisi indiriminde anlaşmaya varıldı

Danimarka Maliye Bakanı Claus Hjort Frederiksen 27 Mayıs

tarihinde yaptığı konuşmada kurumlar vergisi oranında indirim

öngören yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu düzenlemeler ile birlikte Danimarka’nın ekonomik

büyüme hızının arttırılması ve 2020 yılında 47 Milyar Danimarka

Kronu’na ulaşması beklenen bütçe açığının kapatılması

amaçlanmaktadır.

Düzenlemelerin kurumlar vergisi açısından getireceği önemli

değişikliklerin aşağıda belirtildiği şekilde olması beklenmektedir:

Kurumlar vergisi oranının % 25’ten % 20’ye çekilmesi,

Araştırma-Geliştirme çalışmaları için vergi indirimi,

Çokuluslu şirketler için daha yoğun vergi denetimi,

Bir vergi grubu içerisindeki tüm şirketlere getirilen ortak 

vergi yükümlülüğü.

Kurumlar vergisi oranında yapılacak indirimin, bazı devlet

teşviklerinin kaldırılması ya da azaltılması yoluyla karşılanması

planlanmaktadır. Ayrıca, finansal kriz boyunca devletten yardım

alan finans sektörü bu indirimden yararlanamayacaktır.

Çokuluslu şirketlerde denetimlerin arttırılması konusunda odak

noktasının transfer fiyatlandırması olacağı belirtilirken, taslak

metne göre zararda olan ya da düşük vergi oranına sahip ülkeler

ile işlemleri olan şirketlerin bağımsız bir denetçi tarafından

hazırlanan özel bir denetim raporuna sahip olmaları istenecektir.

Ayrıca, işlemlerin transfer fiyatlandırması kuralları açısından

belgelendirilmesi ile ilgili düzenlemelere uymayan mükelleflere

kesilecek cezalarda önemli ölçüde artış beklenmektedir.

Bir diğer düzenlemeyle, bir vergi grubu içerisinde ödenmeyen

vergilerden o grupta bulunan diğer şirketlerin de sorumlu

tutulması amaçlanmaktadır. Bu uygulama, royalty, faiz ve kar

payı ödemeleri üzerindeki stopaj vergilerini de kapsayacaktır.

Hükümeti oluşturan partiler ve Halk Partisi’nin üzerinde anlaştığı bu

düzenlemeler, hükümetin yeniden seçilmesi durumunda yasallaştırılacaktır.

İtalya

Kontrol edilen kurum kazancı kuralları konusunda
yeni açıklamalar yapıldı

İtalyan vergi makamları 26 Mayıs tarihinde kontrol edilen

yabancı kurum (CFC)  düzenlemeleri konusunda bilgilendirmede

bulundular.

Yatırım fonlarına uygulanabilirlik

Vergi makamları CFC kurallarının, yabancı tüzel kişilik ya da

şirketin yabancı bir ülkede mukim olması durumunda

uygulanacağını açıkladılar. Bununla birlikte aşağıda yazılı olan

yabancı şirketlere ya da diğer yabancı tüzel kişiliklere CFC

kuralları uygulanmayacaktır:

Ortaklarının çoğunluğunun ilişkisiz yatırımcılar olduğu şirketler

Kuruldukları ülkelerde, düzenleyici kurulların denetimine tabi

organizasyonlar

Profesyonel brokerlar tarafından yönetilen şirketler.

Sanal vergi oranı

CFC kurallarının uygulanmasını önlemek için İtalyan vergi

mükellefleri,

Yabancı tüzel kişiliğin yerleşik bulunduğu kara listede adı 

olan ülkede, gerçek bir üretim ya da ticari faaliyet ile iştigal

ettiğini belgeleyebilmelidir; ya da

Yabancı tüzel kişilikteki hisseler, kara listede adı olan ülkeye

gelir aktarımına yol açmamalıdır. (Lokalizasyon testi)

Lokalizasyon testi açısından, CFC kapsamında değerlendirilen

şirketin efektif vergi oranının İtalyan vergi mevzuatı ile uyumlu

olması durumunda gelirin kara listede bulunan ülkeye 

kaydırılmamış olduğu düşünülmektedir. Vergi oranı 

hesaplanırken (sanal vergi oranı), her ne kadar bir CFC, 

Uluslararası Muhasebe Standartları ya da Uluslararası Finansal

Raporlama Standartları’nı esas alıyor olsa da, vergilendirilebilir

gelirin hesaplanması konusunda İtalyan Vergi Kanunları’nın

geçerli olduğunu belirtilmiştir.

Özelge talepleri

Vergi Mükellefleri, hesap dönemlerinin bitiminden itibaren 120

gün içerisinde özelge talebinde bulunarak, CFC kurallarından muaf

tutulmayı isteyebilirler. Eğer bu talepleri kabul edilmezse gerekli

bilgileri sunarak tekrar başvuru yapabilirler.
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Morityus

Morityus, bir Hint vergi soruşturması için banka
bilgileri paylaşımını kabul etti

Yeni Delhi’nin yoğun baskısı altında bulunan Morityus Hükümeti

ilk defa, vergi kaçırdığı ve kara para akladığı iddia edilen bir

Hindistan vergi mükellefinin banka hesap bilgilerini Hindistan

Gelir Vergisi İdaresi (ITD) ile paylaşmayı kabul etti.

Vergi mükellefinin kimliği açıklanmamasına ya da soruşturma

ile ilgili daha fazla bilgi verilmemesine rağmen Port Louis

yetkililerinin sağlayacakları işbirliğinin, offshore vergi

cennetlerinde saklanan kara paraların Hindistan’a geri dönüşü

için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Morityus bir süredir  “round-tripping” adı verilen, vergi

ödenmeden gizlice Hindistan dışına çıkarılan ve daha sonra

Morityus üzerinden, Hindistan ile Morityus arasında bulunan

vergi anlaşmasından yararlanılarak, doğrudan yabancı yatırım

statüsünde vergisiz olarak Hindistan’a yeniden sokulan karların

takibi konusunda mercek altında bulunmaktaydı. Verilere göre,

Hindistan’a yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %

40’ı Morityus’dan gelmektedir.

İki ülke arasındaki söz konusu işbirliği, Hindistan’ın, içinde

Morityus’un da bulunduğu 40 ülke ile yaptığı, vergi anlaşması

revizyonu çalışmaları sonrasında gerçekleşmiştir. Financial

Times Mayıs ayı raporuna göre yeni anlaşmalara özellikle banka

bilgilerinin de paylaşımını sağlayacak özel maddelerin eklendiği

açıklanmıştır. Hükümet, ayrıca Hindistan Hükümeti’nin 41 adet

vergi bilgisi paylaşımı anlaşması imzaladığı bildirmiştir.

Rusya

Putin, ücret vergilerini düşürme sözü verdi

Rusya Başbakanı Vladimir Putin 26 Mayıs tarihinde yaptığı

açıklamada ülkedeki sosyal güvenlik vergisinin, küçük şirketlerin

gelişimine yardımcı olmak amacıyla düşürüleceğini belirtti.

Putin ayrıca, şu an 19.700 $ seviyesinde olan kişi başına düşen

gayrisafi yurtiçi hâsılanın 10 yıl içerisinde iki katına çıkarılacağı

vaadinde bulundu.

Rusya’da, 1 Ocak itibarıyla ülkedeki sosyal güvenlik vergisi

önceki seviyesi olan % 26’dan % 34’e çıkarılmıştı. Ancak hükümet,

en büyüğü 26 Mayıs tarihinde Puşkin Meydanı’nda düzenlenen

protestolar sonucunda vergi oranını yeniden düşürme kararı

aldı.

Moscow Times’ın haberine göre, artan vergiler sonucunda

birçok küçük şirket, “zarfla ödeme” denilen, personele gizlice

açıktan maaş ödeme uygulamasına geri dönmüştür.

Ülkedeki birçok iş organizasyonu, Putin’in açıklamalarını, 4

Aralık tarihindeki parlamento seçimleri ve 2012’de yapılacak

olan başkanlık seçimlerine yönelik siyasal açıklamalar olduğunu

düşünmektedirler.

“Dünyadan vergi haberleri” bölümünde yer alan bilgiler “Tax Notes International” adlı dergide yer alan makale ve

haberlerden derlenmiştir.
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01.06.2011, Elektrik Piyasası
İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ile elektrik piyasasında;

elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı

faaliyetine ilişkin usul ve esaslar ile

uluslararası enterkoneksiyon hatlarının

kapasite tahsisine ve sınır ötesi elektrik

enerjisi ticaretine yönelik kullanımına

ilişkin esasların belirlenmesi

amaçlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik; elektrik enerjisi

ithalatı ve/veya ihracatına ilişkin usul ve

esasları, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti

yapacak tüzel kişilerin hak ve

yükümlülüklerini ve uluslararası

enterkoneksiyon hatlarının kullanımına

ve kapasite tahsisine ilişkin esasları

kapsamaktadır.

Yönetmelik, 01.06.2011 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

02.06.2011, 2011/1808 sayılı
Organize Sanayi Bölgelerindeki
Parsellerin Tamamen veya
Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi
Hakkında Bakanlar Kurulu
Kararı Resmi Gazete’de
yayımlandı.

Karar ile Organize Sanayi Bölgelerinde

yer alan parsellerin, 14.07.2009 tarihli

ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Devlet Yardımları Hakkında Kararın

ekinde yer alan “Yatırım Teşvik

Uygulamalarında Bölgeler”

gruplandırması çerçevesinde;

a)I. Bölgedeki il ve ilçelerden 

sosyoekonomik gelişmişlik endeks 

değeri 1 ve altında olan il ve ilçelerde

% 50 indirimli,

b)II. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde

 % 50, ilçelerinde % 60 indirimli,

c)III. Bölgedeki illerinde merkez 

ilçelerinde % 70, ilçelerinde % 90 

indirimli,

d)Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar kapsamına giren büyük

ölçekli yatırımlar için tüm bölgelerdeki

il ve ilçelerde bedelsiz,

olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Karar 02.06.2011 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

10.06.2011, 86 Seri No.lu
Gümrük Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Resmi Gazete’de
yayımlandı.

Tebliğ ile 18.03.2011 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanan 82 Seri No.lu

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

İşlemleri)’nin 1. maddesinin birinci fıkrası

değiştirilmiş olup, “Çevrenin Korunması

Yönünden Kontrol Altında Tutulan

Atıkların ve Metal Hurdaların İthalatına

Dair Dış Ticarette Standardizasyon

Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal

hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş

işlemleri ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca

gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin

yalnızca belirtilen sınır gümrük

kapılarında/limanlarda yapılacağı

açıklanmıştır.

Tebliğ, 10.06.2011 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

Vergide Gündem

Gökhan Güngörmüş

Resmi
Gazete’den...
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11.06.2011, 2011/1819 Sayılı İhraç Malı Taşıyan
Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi
ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak
Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi
Gazete’de yayımlandı.

Karar ile ihraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde KDV

ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına ait listeye

“Ambarlı” dan sonra gelmek üzere “Mersin” sınır kapısı da

eklenmiştir.

Karar, 12.06.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11.06.2011, 2011/7 No.lu İthalatta Korunma
Önlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de
yayımlandı.

Tebliğ, 05.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

“İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/6 sayılı Tebliğ”

ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde

yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma sonucunda; 70.13 gümrük tarife pozisyonunda

sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının

ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama

süresinin 3 yıl süreyle uzatılmasına, söz konusu önlemin ek

mali yükümlülük şeklinde uygulanması ve ek mali yükümlülüğün

uygulamanın 1. yılı için 0,75 ABD Doları/brüt kg, 2. yılı için

0,70 ABD Doları/brüt kg, 3. yılı için 0,65 ABD Doları/brüt kg

olarak tespit edilmesi hususlarında Bakanlar Kurulu’na öneride

bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar

verilmiştir.

Tebliğ 11.06.2011 tarihinde yürürlüğe gitmiştir.

11.06.2011, 2011/8 No.lu İthalatta Korunma
Önlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de
yayımlandı.

Tebliğ, 11.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

“İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/4 sayılı Tebliğ”

ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde

yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma sonucunda; 3907.60.20.00.00 Gümrük Tarife

İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle

ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına,

ek mali yükümlülüğün CIF bedelin yüzdesi olarak belirlenmesine,

gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin

istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Tebliğ 11.06.2011 tarihinde yürürlüğe gitmiştir.

18.06.2011, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin Ödeme ve Tahsilât İşlemlerinin
Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu usul ve esasların amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu

idarelerinin nakit ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına,

ödemelerin gerçekleştirilmesine ve tahsilatın Tek Hazine

Hesabına aktarılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda

verilecek talimatlarla yapılmasını düzenlemektir.

Yönetmelik 18.06.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

18.06.2011, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ile 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe bazı bentler eklenmiştir.

Yönetmelik, 2, 3, 5 ve 6. maddeleri 18.06.2011 tarihinden

itibaren kullandırılan krediler için uygulanmak üzere 18.06.2011

tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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No

Sirküler indeks

74 29.06.2011

73 15.06.2011

72 13.06.2011

71 10.06.2011

70 08.06.2011

69 08.06.2011

68 06.06.2011

67 27.05.2011

66 25.05.2011

65 23.05.2011

64 18.05.2011

63 17.05.2011

62 16.05.2011

61 13.05.2011

60 13.05.2011

59 12.05.2011

58 12.05.2011

57 06.05.2011

56 06.05.2011

55 05.05.2011

54 05.05.2011

53 03.05.2011

52 30.04.2011

51 29.04.2011

50 27.04.2011

49 26.04.2011

48 22.04.2011

Kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları ile bu menkul kıymet
işlemlerinden lehe kalan paralara uygulanacak BSMV oranları belirlendi.

Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2011 yılına ilişkin ilk taksitlerin 30 Haziran 2011 tarihine
kadar ödenmesi gerekiyor.

İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır
kapılarına Mersin de eklendi.

1 Temmuz - 20 Temmuz 2011 tarihleri arasında mali tatil uygulanacaktır.

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan, sosyal güvenlik primine esas kazanç
alt ve üst sınırları.

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarları.

Tüketici kredilerinde KKDF kesintisinin oranı ile ilgili Danıştay Kararı

Vergi levhalarının işyerine asılma ve onay zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin tebliğ Resmi
Gazete’de yayımlandı.

Vergi levhalarının işyerine asılması ve onay zorunluluğu kaldırılıyor.

Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2011/7
Sayılı Tebliğ yayımlandı.

Et ithalatında gümrük vergileri artırıldı.

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinin 4 numaralı fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edildi.
KDV iade taleplerine ilişkin olarak elektronik ortamda verilecek listelerin doldurulmasında
dikkat edilmesi gereken hususlar.

Geçici emlak vergisi muafiyeti uygulamasında “turizm müessesesi belgesi” olarak kabul
edilen belgeler.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan şirket, şube ve irtibat bürolarının
bildirim yükümlülüğü.

2011 yılına ilişkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisinin ilk
taksit ödeme süreleri.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından bedelsiz ithalatta gümrük kıymetinin tespiti konulu genelge
yayınlandı.

Maliye Bakanlığı, 6111 Sayılı Kanun’daki başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına
ilişkin açıklamalar yaptı.

31.12.2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 25.02.2011 tarihine kadar
yükümlüsüne tebliğ edilen alacaklar 6111 Sayılı Kanun’dan yararlanabilecek.

Gümrük Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

2011 yılında gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek yurtdışı gündelik tutarları
açıklandı.

6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.

Meksika menşeli binek otomobillerin ithalatında % 10 oranında Toplu Konut Fonu ödenecek.

6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ile Bakanlar
Kurulunun süre uzatım yetkisi.

Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de yayımlandı.

2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklikler yapıldı.



7 Temmuz 2011 Perşembe

11 Temmuz 2011 Pazartesi

15 Temmuz 2011 Cuma

20 Temmuz 2011 Çarşamba

25 Temmuz 2011 Pazartesi

27 Temmuz 2011 Çarşamba

30 Temmuz 2011 Cumartesi

Temmuz 201135

Vergi takvimi

2011 Temmuz ayı mali yükümlülükler takvimi
Haziran 2011 dönemine ilişkin çeklere ait değerli kâğıtlar vergisinin bildirimi ve ödenmesi

16-30 Haziran 2011 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim
vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda
gönderilmesi ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi
ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait belediyelere ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç) beyanı ve
ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi
ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerle
ilgili veraset ve intikal vergisinin elektronik ortamda beyanı ve ödemesi

1-15 Temmuz 2011 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda
beyanı

Haziran 2011 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda
beyanı

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik
ortamda beyanı

GVK geçici 67. madde uyarınca Nisan-Mayıs-Haziran 2011 döneminde yapılan tevkifatın muhtasar
beyanname ile elektronik ortamda beyanı

Haziran 2011 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli
mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda
beyanı

Haziran 2011 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi

Haziran 2011 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

Haziran 2011 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopajının ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen kurumlar vergisi stopajının
ödenmesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 dönemine ait gelir vergisi stopajının ödenmesi

GVK geçici 67. madde uyarınca Nisan-Mayıs-Haziran 2011 döneminde yapılan tevkifatın ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait katma değer vergisinin ödenmesi

Haziran 2011 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli
mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi
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Pratik Bilgiler
Perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi
düzenleme üst sınırı (01.01.2011’den itibaren) 700 TL

Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlar için aranacak üst sınır
(01.01.2011’den itibaren) 700 TL

Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2011)2.800 TL

Temerrüt faizi (01.07.2009 tarihinden itibaren) % 19

Gelir vergisi tevkifat oranları

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerini yapanlara ödenen
istihkak bedelleri % 3

İşyeri kira ödemeleri % 20

Serbest meslek kazançları % 20

Mevduat ve döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler
(her vadede) % 15

Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri Yatırımcıların statüsüne göre % 0,
(TL veya yabancı para cinsinden ihraç edilmiş)  % 10

Repo kazançları % 15

IMKB’de işlem gören hisse senetlerinin alım satım kazançları
(Tam mükelleflerin menkul kıymet yatırım ortaklığı
hisse senetlerinden elde ettiği kazançlardan % 10) % 0

Yeniden değerleme oranları
2010 yılı için % 7,7
2009 yılı için % 2,2
2008 yılı için % 12,0

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranları
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı (yıllık) % 14
Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı (yıllık) % 15
Not: 238 seri numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto
yöntemiyle reeskontu işleminde, (30.12.2010 tarihinden itibaren) % 15 oranı esas
alınacaktır.

Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarları
(01.01.2011-30.06.2011)
Brüt aylık tutarı Gündelik tutarı
1.412,15 ve fazlası 41,00 TL
1.401,02 - 1.412,14 34,50 TL
1.265,01 - 1.401,01 31,50 TL
1.091,91 - 1.265,00 29,00 TL
   881,40 - 1.091,90 26,50 TL
   881,39 ve daha aşağısı 25,50 TL

Tecil faizi oranları
Uygulandığı dönem Yıllık oran
21.12.2000 - 30.03.2001 % 36
31.03.2001 - 01.02.2002 % 72
02.02.2002 - 11.11.2003 % 60
12.11.2003 - 03.03.2005 % 36
04.03.2005 - 27.04.2006 % 30
28.04.2006 - 20.11.2009 % 24
21.11.2009 - 20.10.2010 % 19
21.10.2010 tarihinden itibaren % 12

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları
Uygulandığı dönem Aylık oran
02.12.2000 - 28.03.2001 % 5,00
29.03.2001 - 30.01.2002 % 10,00
31.01.2002 - 11.11.2003 % 7,00
12.11.2003 - 01.03.2005 % 4,00
02.03.2005 - 20.04.2006 % 3,00
21.04.2006 - 18.11.2009 % 2,50
19.11.2009 - 18.10.2010 % 1,95
19.10.2010 tarihinden itibaren % 1,40

Geçici vergi oranları (2011 yılı)
Gelir vergisi mükelleflerinde % 15
Kurumlar vergisi mükelleflerinde % 20

Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı (01.01.2011 - 30.06.2011)
0-6 yaş grubunda bulunanlar       30,98 TL
Diğerleri        15,49 TL

Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yardımı
01.01.2011 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 10,70 TL

Sakatlık indirimi (2011)
1. derece sakatlar 700 TL
2. derece sakatlar 350 TL
3. derece sakatlar 170 TL

Damga vergisi oranları / tutarları (2011)
Ücretlerde (Avanslar dahil) Binde 6,60
Mukavelenamelerde Binde 8,25
Kira mukavelenamelerinde
(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,65
Bilançolar 23,20 TL
Gelir tabloları 11,30 TL
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 30,00 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri 40,10 TL
Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler 19,90 TL

2011 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
A. Ücret gelirleri
Gelir Dilimi Vergi Oranı
9.400 TL’ye kadar % 15
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası % 20
80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası % 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL, fazlası % 35
B. Ücret dışındaki gelirler
Gelir Dilimi Vergi Oranı
9.400 TL’ye kadar % 15
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası % 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası % 27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, fazlası % 35

Özel usulsüzlük cezaları (2011 yılı)
Özel usulsüzlük fiilleri Ceza tutarı
Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu,
müstahsil makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde,
belgede yazılması gereken meblağın %10’u.
Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu,
perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu taşıma
biletlerinin alınmaması (vergi mükellefi olmayanlar için) 34 TL
Vergi levhası bulundurulmaması 170 TL
Tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin
usul ve esaslara uyulmaması 3.700 TL
Vergi kimlik numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması
(her bir işlem için) 200 TL
Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmaması 800 TL
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. sınıf tüccarlar) 1.070 TL

Asgari ücret (16 yaşını doldurmuş işçiler)
Ödemeler/Kesintiler 01.01.2011-30.06.2011 01.07.2011-31.12.2011
Brüt asgari ücret 796,50 TL 837,00 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (%14) 111,51 TL 117,18 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1) 7,97 TL 8,37 TL
Gelir vergisi matrahı 677,02 TL 711,45 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15) 101,55 TL 106,72 TL
Asgari geçim indirimi (*) (-) 59,74 TL 59,74 TL
Kesilecek gelir vergisi 41,81 TL 46,98 TL
Damga vergisi (binde 6,6) 5,26 TL 5,52 TL
Kesintiler toplamı 166,55 TL 178,05 TL
Net asgari ücret 629,95 TL 658,95 TL
(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına
göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi
tutarı değişecektir. Ücretlinin, eşinin çalışmaması ve 4 çocuklarının bulunması durumunda,
asgari geçim indirimi tutarı 101,55 TL olacaktır.

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
Uygulandığı dönem Alt sınır (TL) Üst sınır (TL)
01.01.2011-30.06.2011 796,50 5.177,40
01.07.2011-31.12.2011 837,00 5.440,50

İşsizlik sigortası prim oranları (2011 yılı)
İşçiden % 1
İşverenden % 2
Devlet katkısı % 1

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tutarları
Uygulandığı dönem Tutar (TL)
01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,00
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23

Vergi hakkında Temmuz 2011

Her bir belge için
170 TL’den az olamaz.



Not less than
TRL 170
for each

document

Stamp duty rates / amounts (2011)
On wages (including advances) 0,66%
On contracts 0,825%
On rent contracts (over the rental fee to be determined according
to the contract period) 0,165%
Balance sheets TRL 23,20
Income statements TRL 11,30
Annual income tax returns TRL 30,00
Corporation tax returns TRL 40,10
Value added tax and withholding returns TRL 19,90

Income tax tariff to be applied on 2011 incomes
A. Salaries
Income brackets Tax rate
Up to TRL 9.400 15%
For TRL 23.000; for the first TRL 9.400, TRL 1.410, for above 20%
For TRL 80.000; for the first TRL 23.000, TRL 4.130, for above 27%
For more than TRL 80.000, for TRL 80.000, TRL 19.520, for above 35%

B. Other income
Income brackets Tax rate
Up to TRL 9.400 15%
For TRL 23.000; for the first TRL 9.400, TRL 1.410, for above 20%
For TRL 53.000; for the first TRL 23.000, TRL 4.130, for above 27%
For more than TRL 53.000, for TRL 53.000, TRL 12.230, for above 35%

Special irregularity fines (2011)
Special irregularity acts Fine amount
If invoice, statement of expense, independent professional
service receipt or producer receipt is not issued or
received, 10% of the amount which should be written on the
relevant document.

Failure to obtain invoice, expense voucher, independent
professional vouchers, producer’s receipt, retail sales voucher,
payment recorder device voucher and passenger tickets
(for non-taxpayers) TRL 34

Failure to keep available tax plates TRL 170

Failure to comply with the uniform chart of accounts and the
procedures and principles concerning financial statements TRL 3.700

Failure to comply with the obligations concerning
tax identity number (for each transaction) TRL 200

Failure to comply with the obligation of notification concerning
tax identity number TRL 800

Failure to provide information requested by the authorities
(1st class merchants) TRL 1.070

Minimum wage (Employees over the age of 16)
Payments/withholdings   01.01.2011-30.06.2011 01.07.2011-31.12.2011
Gross amount TRL 796,50 TRL 837,00
Social security premium employee’s
contribution (14%) TRL 111,51 TRL 117,18
Unemployment insurance premium 
employee’s contribution (1%) TRL 7,97 TRL 8,37
Income tax base TRL 677,02 TRL 711,45
Calculated income tax (15%) TRL 101,55 TRL 106,72
Minimum living allowance (*) (-) TRL 59,74 TRL 59,74
Income tax to be paid TRL 41,81 TRL 46,98
Stamp duty (0,66%) TRL 5,26 TRL 5,52
Total withholdings TRL 166,55 TRL 178,05
Net payable amount TRL 629,95 TRL 658,95
(*)The foregoing minimum living allowance has been calculated on the assumption that
the employee is single. The minimum living allowance will vary depending on the marital
status of the employee and the number of children. For wage earner, provided that his or
her spouse does not work and has four children, minimum living allowance will be 101,55
TRL.

The lower and upper limits that will be the basis for social security premium
Period Lower limit (TRL) Upper limit (TRL)
01.01.2011 - 30.06.2011  796,50 5.177,40
01.07.2011 - 31.12.2011  837,00 5.440,50

Unemployment insurance premium rates (2011)
From the employee 1%
From the employer 2%
Government contribution 1%

Severance pay amounts exempt from income tax
Period Amount (TRL)
01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,00
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23

Temmuz 201137

Concerning tax July 2011

Practical Information
The upper limit for drawing up retail sales slips or payment
recording device voucher (beginning from 01.01.2011) TRL 700
The upper limit to be sought for the furniture, fittings and fixtures
to be directly recorded as expense (beginning from 01.01.2011) TRL 700
The amount exempted from income tax in rental fees paid
for housing (2011) TRL 2.800
Default interest (beginning from 01.07.2009) 19%

Withholding tax rates
Progress payments paid to those performing multi-year
construction and repair works 3%
Work place rent payments 20%
Independent professional payments 20%
Interests paid to deposit and foreign exchange deposit
accounts (at any maturity) 15%
Interest income from Government bonds and
Treasury bills 0%, 10% (Depending
(issued in TRL or foreign currency) on the status of the investors)
Repo gains 15%
Capital gains from share certificates traded in Istanbul
Stock Exchange. (10 % for capital gains that resident taxpayers
derived from shares of marketable security investment trusts) 0%

The revaluation rates
For the year 2010 7,7%
For the year 2009 2,2%
For the year 2008 12,0%

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance
transactions
Rate of discount applicable on rediscount transactions (annual) 14%
Rate of interest applicable on advance transactions (annual) 15%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 15% rate will be taken as basis
during the rediscount of the notes payable and notes receivable through imputed discount
method.

Domestic daily allowances exempt from income tax (01.01.2011-30.06.2011)
Monthly gross amount Daily allowance
1.412,15 and higher TRL 41,00
1.401,02 - 1.412,14 TRL 34,50
1.265,01 - 1.401,01 TRL 31,50
1.091,91 - 1.265,00 TRL 29,00
  881,40  -  1.091,90 TRL 26,50
  881,39 and lower TRL 25,50

Deferral interest rates
Period Annual rate
21.12.2000 - 30.03.2001 36%
31.03.2001 - 01.02.2002 72%
02.02.2002 - 11.11.2003 60%
12.11.2003 - 03.03.2005 36%
04.03.2005 - 27.04.2006 30%
28.04.2006 - 20.11.2009 24%
21.11.2009 - 20.10.2010 19%
Since 21.10.2010 12%

Delay surcharge and delay interest rates
Period Monthly rate
02.12.2000 - 28.03.2001 5,00%
29.03.2001 - 30.01.2002 10,00%
31.01.2002 - 11.11.2003 7,00%
12.11.2003 - 01.03.2005 4,00%
02.03.2005 - 20.04.2006 3,00%
21.04.2006 - 18.11.2009 2,50%
19.11.2009 - 18.10.2010 1,95%
Since 19.10.2010 1,40%

Temporary tax rates (2011)
For income taxpayers 15%
For corporate taxpayers 20%

Children allowance exempt from income tax (01.01.2011 - 30.06.2011)
For children between 0-6 ages TRL 30,98
Others TRL 15,49

Daily meal allowance exempt from income tax
Beginning from 01.01.2011 (VAT Exclusive) TRL 10,70

Disability allowance (2011)
For 1st degree disabled TRL 700
For 2nd degree disabled TRL 350
For 3rd degree disabled TRL 170
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