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Küreselleşmenin hız kazandığı bir

ortamda gerek Türkiye’ye yatırım yapan

yabancılar gerekse yurt dışında faaliyet

gösteren Türk yatırımcılar açısından çifte

vergilendirmenin önlenmesi önem arz

etmektedir. Türkiye de bu yönde

çalışmalarını sürdürerek, bir yandan vergi

anlaşması bulunmayan ülkelerle yeni çifte

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları

imzalarken, bir yandan da eski vergi

anlaşmalarını revize ederek ekonomik ve

ticari olarak daha etkin hale getirmeyi

hedeflemektedir.

Hem yeni imzalanan anlaşmalara hem de

revize edilen anlaşmalara bakıldığında

anlaşma hükümlerinde bazı değişiklikler

olduğu göze çarpmaktadır. Bu

değişiklikler özellikle temettü

vergilendirilmesi, bilgi değişimi, işyeri ve

serbest meslek kazançları hükümlerinde

belirgin olarak görülmektedir. Bir yandan

Türkiye’ye yatırımı daha cazip kılmak için

temettü vergilerinde düşüşler

sağlanırken, diğer yandan vergi kayıp ve

kaçakçılığının önüne geçebilmek ve

bununla mücadele edebilmek amacıyla

bilgi değişimi hükümlerinde değişiklikler

yapılmaktadır. Bunların yanı sıra serbest

meslek faaliyetleri ifa edenlerin elde ettiği

gelirlerin hangi tür gelir olarak

değerlendirilmesi gerektiğine yönelik bazı

değişikler de ortaya çıkmıştır.

Bu yazımızda serbest meslek

kazançlarının Türk vergi mevzuatındaki

yeri, dar mükellef kurumların Türkiye’de

ifa ettiği serbest meslek kazançlarının

hem Türk vergi mevzuatı hem de OECD

Model Anlaşması ve buna paralel olarak

Türkiye’nin son yıllarda imzaladığı vergi

anlaşmalarında ne şekilde

değerlendirildiğine yönelik açıklamalara

yer verilecektir.

Türk vergi mevzuatında serbest

meslek faaliyetleri

Serbest meslek faaliyetleri Gelir Vergisi

Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmaktadır:

 “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden

ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki

bilgiye ihtisasa dayanan ve ticari

mahiyette olmayan işlerin işverene tabi

olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi

nam ve hesabına yapılmasıdır.” 1

1999 yılında yayımlanan Gelir Vergisi

Tebliği’nde 2 bir serbest meslek

faaliyetlerine ilişkin daha geniş

açıklamalara yer verilmektedir. Söz

konusu tebliğe göre ifa edilen bir hizmetin

serbest meslek faaliyeti olarak

değerlendirilmesi için;

a. Serbest meslek faaliyetinin 

sermayeden ziyade şahsi mesaiye, 

ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa

dayanması,

b. Bir işverene tabi olmaksızın şahsi 

sorumluluk altında kendi nam ve 

hesabına yapılması,

c. Faaliyetin mutad meslek halinde yani

devamlı olarak yapılması,

gerekmektedir.

Bununla birlikte, yabancı bir kurumun

Türkiye’de ifa ettiği hizmetlerden dolayı

elde ettiği kazancın niteliğinin tespitinde

kurumun sermaye yapısı, faaliyet alanı

veya hukuki statüsü ya da yabancı

ülkedeki faaliyet alanından çok, söz
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1 Gelir Vergisi Kanunu “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65. maddesinin 2. fıkrası
2 19.02.1999 tarihinde yayımlanan 221 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
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konusu hizmeti kurum adına Türkiye’de ifa eden kişinin, yaptığı

faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilip

değerlendirilmeyeceği önem arz etmektedir.

Örneğin, yurt dışında mukim bir mühendislik firması ticari

faaliyet olarak mühendislik faaliyeti icra etse de, Türkiye’de

vereceği hizmetler dolayısıyla elde edeceği gelir, gönderdiği

personelin ifa ettiği mühendislik hizmetleri Türk vergi

mevzuatınca şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye dayalı

faaliyet olarak değerlendirildiğinden, serbest meslek kazancı

olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de dar mükellef statüsünde olan kurumların Türkiye’de

elde ettikleri serbest meslek kazançları, Türkiye’de stopaj

yoluyla vergilendirilir. Konuya ilişkin Kurumlar Vergisi

Kanunu’nun 30. maddesinde yer alan düzenleme şöyledir:

“(1) Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve

iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak

üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler

tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır:

…

b. Serbest meslek kazançlarından;

…

ii. Diğerlerinden % 20”

Bu durumda dar mükellef bir kurumun Türkiye’de elde edeceği

serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi, Türkiye’de

ödemeyi yapan kurum tarafından vergi kesintisi yapılmak

suretiyle gerçekleştirilecektir.

OECD Model Anlaşması’nda serbest meslek

faaliyetleri

OECD Model Anlaşması’nın serbest meslek faaliyetlerinin

vergilendirilmesiyle ilgili 14. maddesi, 29 Nisan 2000 tarihinde

yayınlanan “OECD Model Anlaşması’nın 14. maddesiyle ilgili

sorunlar” adlı raporuyla birlikte Model Anlaşma’dan çıkarılmıştır.

Söz konusu madde hükmünde serbest meslek kazançlarının

ilgili ülkede bir işyeri aracılığı ile ifa edilmesi durumunda o

ülkede vergiye tabi tutulabileceğine ilişkin hüküm yer almaktaydı.

Maddenin Model Anlaşma’dan çıkarılmasının nedeni de aslında,

Model Anlaşma’nın 7. maddesinde yer alan ticari kazançların

vergilendirilmesiyle, 14. maddede yer alan serbest meslek

kazançlarının vergilendirilmesi hükümlerindeki açıklamaların

çok farklı olmamasıydı.

Anlaşmanın 7. maddesi, bir ülkede elde edilen ticari kazancın

ancak o ülkede bir işyeri aracılığı ile elde edilmesi durumunda

vergilendirmeyi öngörmekteyken, benzer hüküm 14. maddede

de yer almaktaydı. Yani serbest meslek kazançları bir işyeri

aracılığı ile ifa edilmesi durumunda o ülkede vergilendirme

hakkı tanınmaktaydı. Elde edilen kazancın türü farklı olsa da

vergilendirme şartı aynı hükümle tanımlandığından ve ayrıca

elde edilen kazancın niteliğinin tespiti de bazı durumlarda

karışıklıklara yol açtığından, Model Anlaşma 14. maddeyi

çıkarmış ve elde edilen serbest meslek faaliyetlerinin ne şekilde

vergilendirileceğine yönelik 7. madde hükümlerini geçerli

saymıştır.

Söz konusu bu değişiklikle Model Anlaşma uyarınca bir ülkede

verilen hizmetler, bir işyeri aracılığı ile ifa edilmesi durumunda

ticari kazanç olarak değerlendirilecektir.

Türkiye’nin imzaladığı vergi anlaşmalarının

serbest meslek faaliyetlerine bakışı

Türkiye’nin imzaladığı vergi anlaşmalarının serbest meslek

kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili maddelerine bakıldığında

farklı hükümlerin yer aldığı göze çarpsa da, anlaşmaların bir

çoğunda söz konusu kazançların Türkiye’de vergilendirilmesi

için sabit bir yer aracılığı ile yapılması ya da söz konusu

hizmetlerin bir yılda 183 günden fazla ifa edilmesi gerektiği

şartları öne çıkmaktadır3.

Bununla birlikte bir işyeri aracılığı ile elde edilen serbest meslek

kazancının ilgili ülkede ticari kazanç hükümlerine göre

vergilendirilebileceği ancak bu vergilendirmenin söz konusu

devletin tevkif suretiyle vergi alma hakkını engellemeyeceği

belirtilmektedir.

Örneğin Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Çifte

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 14. maddesinde buna

benzer hükümler yer almaktadır. Şöyle ki:

“Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya

benzer nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir,

yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla

beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a. Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette

bir işyerine sahip olursa veya

b. Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir 

kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşarsa,

3 Türkiye OECD Model Anlaşması yorumlarına koyduğu bir şerh ile serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak bir kişinin hizmeti vermek amacıyla
   bir takvim yılında 183 günden fazla Türkiye’de kalması durumunda Türkiye’nin vergilendirme hakkı olacağını belirtmiştir.
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söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de

vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu işyerine

atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen

faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette

vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, söz konusu

gelir dolayısıyla bu diğer Akit Devlette bu Anlaşmanın 7’nci

maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, yani söz konusu

gelir bu diğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilirmiş gibi

vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu diğer Devletin söz

konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını

etkilemeyecektir.”

Benzer hükümlere örnek olarak Avusturya, Amerika Birleşik

Devletleri, Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz ile imzalanan

çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları verilebilmektedir.

Böyle bir durumda örneğin İngiltere’deki bir firmanın Türkiye’de

ifa edeceği serbest meslek hizmetleri (mühendislik, danışmanlık

vb.) Türkiye’de sabit bir işyeri aracılığı ile yapılıyor ise, ya da

söz konusu hizmetin ifa edilebilmesi için Türkiye’ye gönderilecek

personel Türkiye’de 183 günden fazla kalıyor ise elde edilen

kazançları Türkiye’nin vergileme hakkı doğmaktadır.

Öte yandan Türkiye’nin imzaladığı bazı anlaşmaların 14.

maddeleri ise Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançlarının

sadece bir işyeri aracılığıyla ifa edilmesi durumunda Türkiye’ye

vergilendirme hakkı tanımaktadır. Bu anlaşmalara örnek olarak

da Slovenya, İran, Kuveyt, Macaristan ve Ürdün anlaşmaları

gösterilebilir.

Yukarıda bahsedilen söz konusu düzenlemelerin yanı sıra

Türkiye’nin imzaladığı bazı vergi anlaşmalarında ise serbest

meslek faaliyetleri “işyeri”nin tanımlandığı 5. maddenin

içerisinde yer almaktadır. Örneğin İtalya-Türkiye Çifte

Vergilendirmeyi Önleme anlaşmasında serbest meslek

faaliyetleri 5. maddede şu şekilde düzenlenmiştir:

“2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alacaktır:

…

g) (ii) Bir teşebbüs tarafından, hizmetli veya diğer personel

çalıştırılmak suretiyle ifa edilen ve hizmetin ifa edildiği ülkede

(aynı veya benzer proje için) herhangi bir 12 aylık dönemde

toplam altı ayı aşan süre veya süreler devam eden, danışmanlık

hizmetleri de dahil, hizmetler.”

İtalya anlaşmasındaki düzenlemeye benzer düzenlemeler henüz

yürürlüğe girmeyen İsviçre, Malta ve Almanya anlaşmaları ile

şu an yürürlükte olan Yunanistan ve İsrail anlaşmalarında da

görülmektedir.

Bu durumda anlaşma hükümleri dikkate alındığında, örneğin

İtalyan mukimi kurumun personeli aracılığıyla Türkiye’de ifa

ettiği danışmanlık hizmetlerinin Türkiye’de 12 aylık bir dönemde

6 ayı aşan bir süre devam etmesi durumunda, Türkiye’de işyeri

oluşturacaktır.

Ancak bir başka önemli husus da 14. maddenin kapsamının

belirlenmesidir. Bahsedilen bu anlaşmaların bir kısmında

(Almanya, İsviçre) serbest meslek hizmetlerinin

vergilendirilmesine yönelik 14. maddenin sadece gerçek kişileri

kapsadığı anlaşılırken, diğer bazı anlaşmalarda ise (İtalya,

Yunanistan, Malta ve İsrail) 14. maddede “mukim”4 ya da

“teşebbüs”5 terimleri kullanıldığından hem gerçek hem tüzel

kişileri kapsadığı anlaşılmaktadır.

Yani, Almanya ve İsviçre anlaşmalarına bakıldığında dar mükellef

bir kurumun ifa ettiği danışmanlık hizmetlerinin Türkiye’de

işyeri oluşturması durumunda anlaşmaların ticari kazançları

düzenleyen 7. maddesine yönelirken, diğer anlaşmalarda işyeri

hükmüne dayanarak ticari kazançları düzenleyen 7. maddeye

mi yoksa serbest meslek kazançlarını düzenleyen 14. maddeye

mi yönelmek gerektiği konusunda bazı tereddütler

oluşabilmektedir.

Aslında, OECD Model Anlaşması’nda 14. maddenin

kaldırılmasının nedenlerinden biri de yukarıda bahsedilen bu

tereddüttür. Ticari kazancın vergilendirilmesi için bir işyeri şartı

arandığı gibi, serbest meslek kazancının vergilendirilmesi için

de işyeri şartı aranmaktadır. Bu durumda serbest meslek kazancı

işyeri aracılığı ile elde edildiğinde ticari kazanca mı

dönüşmektedir? Ticari kazanç olarak değerlendirilmesi

durumunda serbest meslek kazançlarında teşebbüslere yönelik

bir düzenleme yapılmasının ne anlamı vardır?

Bu noktada anlaşma hükümlerinin yanı sıra Türk vergi

mevzuatındaki bir düzenlemeye atıf yapmak, söz konusu

karışıklığa ışık tutmak adına faydalı olabilecektir.

4 İsrail, Yunanistan, Malta Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nın 14. maddesinde mukim terimi kullanılmakta olup, mukim terimi Anlaşmalarının 4. maddesi gereği
hem gerçek kişileri hem de tüzel kişileri kapsamaktadır.
5 İtalya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 14. Maddesinde teşebbüslerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının ne şekilde vergilendirileceğine dair 5.
maddeden bağımsız olarak bir düzenleme yer almaktadır.
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Bahsedildiği üzere Türk vergi mevzuatı uyarınca dar mükellef

kurumların elde ettiği kazançlar Türkiye’de stopaj yoluyla

vergilendirilmektedir. Stopaj yoluyla vergilendirilmeyi

düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde

şöyle bir düzenleme yer almaktadır:

“…(9)Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye

göre vergisi kesinti yoluyla alınan kazanç ve iratlar için Kanunun

24 veya 26’ncı maddelerine göre beyanname verilmesi veya

bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek

beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesi

ihtiyaridir…”

Bu düzenlemeyle, dar mükellef bir kurumun Türkiye’de elde

ettiği serbest meslek kazançlarının tümünün ödemeyi yapan

Türk kurum tarafından % 20 oranında stopaja tabi tutulması

durumunda, dar mükellef kurumun bu gelirleri beyan etmesi

veya dar mükellef kurumun Türkiye’de başkaca gelirler elde

etmesi durumunda ise serbest meslek kazançlarından elde

ettiği gelirlerin diğer gelirlerin beyanında beyannameye dahil

edilmesi de ihtiyari bırakılmıştır.

Söz konusu düzenleme uyarınca, dar mükellef kurumların elde

ettiği serbest meslek kazançlarının Türkiye’de ödemeyi yapan

kurum tarafından stopaja tabi tutulması durumunda, dar

mükellef kurum açısından bu nihai vergi olarak dikkate

alınabilecek ve ek bir beyanname yükümlülüğü doğurmayacaktır.

Böyle bir durumda brüt kazanç üzerinden vergilendirme

yapılacağından, Türkiye’de dar mükellef kurum adına ödenecek

vergi tutarı net kazanç usulü vergilemeyle karşılaştırıldığında

daha yüksek olabilecektir. Öte yandan, net kazanç usulü

vergilendirme esasında Türkiye’de elde edilecek serbest meslek

kazancı nedeniyle katlanılan masrafların kazançtan indirilmesi

mümkün olabilecek ve böylece Türkiye’de beyan edilecek ve

ödenecek vergi tutarı daha düşük olabilecektir. Ancak net

usulde vergilendirme yapabilmek için dar mükellef kurumun

Türkiye’de mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği tabidir.

Mükellefiyet tesisi beraberinde ticaret sicile kayıt, defter tutma,

beyanname verme gibi bazı ek yükümlülükler gerektireceğinden,

dar mükellef kurumlar tarafından çok tercih edilen bir yöntem

olmayabilir.

Sonuç

Türkiye’nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme

anlaşmalarında serbest meslek kazançlarının ne şekilde

vergilendirileceğine ilişkin farklı düzenlemeler yer almaktadır.

Kimi anlaşmalarda Türkiye’de bir işyeri aracılığıyla ifa edilmesi

durumunda vergileme hakkı Türkiye’ye verilmekteyken, kimi

anlaşmalarda ya işyeri aracılığıyla ifa edilmesi ya da 183 gün

kuralı yer almaktadır. Bazı anlaşmalarda ise dar mükellef

kurumların ifa ettiği serbest meslek hizmetleri işyeri maddesinde

yer almakta ve ticari kazanç olarak vergilendirilmesi

öngörülmektedir.

Öte yandan, Türk vergi mevzuatındaki düzenleme stopaj yoluyla

vergilendirilmeyi de mümkün kılmaktadır. Böylelikle dar mükellef

kurumlar elde ettikleri serbest meslek kazançlarının

vergilendirilmesinde brüt gelirleri üzerinden % 20 oranında

vergilendirilerek, stopajı nihai vergi olarak dikkate alabilirler.

Her ne kadar Türkiye’nin imzaladığı bazı vergi anlaşmalarında

serbest meslek hizmetlerinin Türkiye’de ifa edilmesi durumunda

Türkiye’de işyeri oluşturacağı ve işyeri aracılığı ile elde edilen

kazançların ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve bu

hükümlere göre vergilendirilmesi gerektiği öngörülse de, Türk

vergi mevzuatının serbest meslek kazançlarının stopaj yoluyla

vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerinin işyeri tesis

ettirilmeden vergilendirmeyi mümkün kılacağını söylemek yanlış

olmayacaktır.

Böylelikle, yukarıda yer verilen örnek anlaşmalar dikkate

alındığında, dar mükellef kurumun Türkiye’de personeli aracılığı

ile ifa edeceği serbest meslek faaliyetleri 12 aylık bir dönemde

6 aydan fazla sürüyor ise Türkiye’nin söz konusu kazançları

vergilendirme hakkı olacaktır. Kazancın ne şekilde

vergilendirilmesi gerektiğine yönelik Türk vergi mevzuatı

hükümleri dikkate alınabilecek ve stopaj yoluyla vergilendirme

nihai vergileme olabilecektir. Tabii ki söz konusu

vergilendirmenin nihai vergi olarak dikkate alınabilmesi için

dar mükellef kurumun elde ettiği tüm serbest meslek kazancının

stopaj yoluyla vergilendirilmesi gerekecektir. Eğer ki elde edilen

gelirlerin tamamı stopaj yoluyla vergilendirilmiyor ise bu

durumda stopajın nihai vergi olacağını söylemek mümkün

olmayacaktır. Bu durumda dar mükellef kurumun Türkiye’de

mükellefiyet tesis ettirerek tüm gelirlerini Türkiye’de beyan

etmesi gerekebilecektir.
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1. Giriş

Son dönemlerde çok uluslu firmaların

personellerine, belirli bir hak etme

(vesting) dönemi süresince şirkette

kalmaları veya belirli performans

ölçülerini karşılamaları gibi şartlara bağlı

olarak “bedelsiz hisse senedi” vermeleri

(stock options) oldukça sık rastlanılan

bir durum haline gelmiştir. Şirketler

böylece, çalışanlarının hem

motivasyonlarını hem de şirkete

bağlılıklarını artırmaya çalışmaktadırlar.

Sermaye piyasalarının küreselleşmesi

nedeniyle, söz konusu politikalardan bu

çok uluslu firmaların Türkiye’deki

çalışanları da etkilenmektedir. Ancak,

Türk vergi mevzuatımızda stock options

gibi çalışanlara hisse edindirme planlarına

yönelik özel düzenlemeler olmadığından,

bu kapsamda elde edilen gelirlerin nasıl

vergilendirileceği noktasında mükellefler

tereddütler yaşayabilmektedir.

Bu yazımızda, çalışanlara hisse senedi

edindirme planları çerçevesinde verilen

hisse senetlerinin ve dolayısıyla bu

hisseler aracılığı ile elde edilecek gelirlerin

Gelir Vergisi Kanunu kapsamda bir

değerlendirilmesi yapılacak olup

açıklamalarımız;

• “Stock options” kapsamında hisse 

senetlerinin ilk iktisabı,

• Hisse senetleri dolayısıyla elde edilen

kar payları,

• Yurt dışındaki merkezin sermaye 

artırımına gitmesi nedeniyle elde 

edilen bedelsiz hisse senetleri,

• Hisse senetlerinin elden çıkarılması

olmak üzere dört başlık altında

sunulacaktır.

2. Hisse senetlerinin ilk iktisabı

2.1.Hisse bedellerinin

vergilendirilmesi

Gelir Vergisi  Kanunu’nun 61’inci

maddesinde “ücret” işverene tabi ve

belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

hizmet karşılığı verilen paralar ve ayınlar

ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

menfaatler olarak tanımlanmıştır. Aynı

maddenin devamında, ücretin ödenek,

tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam,

avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye,

gider karşılığı veya başka adlar altında

ödenmiş olmasının veya bir ortaklık

münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile

kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin

edilmiş bulunmasının, mahiyetini

değiştirmeyeceği ifade edilmiştir.

Söz konusu kanun maddesinde ücret

geniş bir şekilde tanımlanmış, personele

sağlanan ve para ile temsil edilen

menfaatler de ücret olarak kabul

edilmiştir. Ancak ilgili kanun maddesi ve

tebliğlerde personele yurt dışından

bedelsiz olarak verilen hisse senetlerinin

vergilendirilmesine ilişkin düzenleme

bulunmamaktadır.

Bununla beraber, İdare’nin konuyla ilgili

olarak verdiği bir muktezada yurt

dışındaki merkez tarafından belirlenen

şartların gerçekleşmiş olması halinde

bedelsiz olarak personele verilen hisse

senetlerinin, esasen Türkiye’deki firma

tarafından personele sağlanan bir

menfaat olarak değerlendirilmesi

gerektiği belirtilmiştir (Büyük Mükellefler

Vergi Dairesi Başkanlığının 13/06/2007

tarih ve B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-

78 sayılı muktezası). Dolayısıyla,

personele hisse senetlerinin bedelsiz

Vergide Gündem Çalışanlara hisse senedi edindirme
planları çerçevesinde verilen hisse
senetlerinin vergilendirilmesiDamla Varolsun
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verilmesi, çalışanın firmaya hizmet vermesi nedeni ile

gerçekleştiği için söz konusu menfaatin, çalışanın hukuki ve

ekonomik tasarrufuna geçtiği dönem ücret geliri olarak

değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, 2 yıllık bir hak etme

süresi sonunda hisselerin personele verilmesi söz konusu

olduğunda, bu sürenin sonunda menfaatin vergiye tabi olacağı

anlaşılmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca işverenler,

hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61' inci maddede yazılı

olup ücret sayılan ödemeleri (istisnadan faydalananlar hariç),

nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin

gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Aynı Kanun’un 96�'ncı maddesi uyarınca hesaben ödeme deyimi;

vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak

sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve

işlemleri ifade etmektedir.

Öte yandan yapılan ödemenin ücret olarak değerlendirilmesi

durumunda ücretin doğrudan Türkiye’deki kurum tarafından

kişiye ödenip ödenmediğinin vergilendirmede bir önemi

olmamaktadır. Personele ücret ödemesinin yurt dışında mukim

bir başka firma tarafından yapılıp birebir Türkiye’deki kuruma

yansıtılması durumunda da ödemenin türü halen ücrettir ve

ücretin tabi olduğu vergisel yükümlülükler Türkiye’deki kurum

tarafından yerine getirilmelidir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışında mukim

firma tarafından personele verilen hisse senetlerinin bedellerinin

Türkiye’deki firmalara yansıtılması durumunda, yansıtılan

tutarların çalışanın bordrosuna dahil edilerek tevkifata tabi

tutulması ve hesaplanan vergi tutarının muhtasar beyannameyle

beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından bordro yoluyla hesaplanan ve muhtasar

beyanname ile ödenen vergiler belirli istisna halleri hariç olmak

üzere nihai vergileme kabul edilmektedir. Kurum tarafından

vergi kesintisine tabi tutulmuş olan ödemelerin çalışanlar

tarafından ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan

edilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak yurt dışında mukim

firma tarafından yansıtılacak olan tutarın hisselerin piyasa

değerinden düşük olması durumunda piyasa değeri ile yansıtılan

tutar arasındaki farkın çalışan tarafından gelir vergisi

beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

2.2.Hisse bedellerinin Türkiye’deki firmalara

yansıtılması

Vergi Usul Kanunu’nun 238’inci maddesi uyarınca, işverenler

her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlemeye

mecburdurlar. VUK uyarınca ücret ödemelerinin tevsik edici

dokümanı bordro olduğundan, yansıtılan ücret tutarlarının da

bordroya dayanılarak gider kaydedilmesi mümkündür.

Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak personel maliyeti

yansıtmalarına ilişkin olarak yurt dışındaki firma tarafından

fatura düzenlenmemesi, bu tür maliyetlerin bordroya istinaden

gider kaydedilmesi uygun olacaktır. Ancak bordro tahakkuku

sonucu personele borçlanılan tutarın personele değil de diğer

firmaya ödenmesini açıklamak adına, Türkiye’deki firmayı diğer

firmaya karşı borçlandıracak bir borç dekontu temin edilmesi

yeterli olacaktır.

3. Hisse senetleri dolayısıyla elde edilen kar

payları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde gelir unsurları;

ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek

kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye

iratları ile diğer kazanç ve iratlar olarak sıralanmıştır. Her ne

kadar Gelir Vergisi Kanunu’nda kar payının tanımı yapılmamışsa

da Kanunun 75/1 maddesinde her nevi hisse senetlerinin kar

payları menkul sermaye iradı sayılarak, gelir unsurlarıyla

ilişkilendirilmiştir.

Kanun’un “Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname” başlıklı

85’inci maddesinde, mükelleflerin Kanun’un 2’nci maddesinde

sayılan kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç

ve iratları için bu Kanun’da aksine hüküm olmadıkça yıllık

beyanname verecekleri ifade edilmiştir.

Kanun’un 86/1-d maddesinde ise tam mükellefiyette bir takvim

yılı içerisinde elde edilen ve toplamı 2011 yılı için 1.170 TL’yi

aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan

menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname

verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde

bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Kanun kapsamında, dar mükellef kurumların yurt dışında kurulu

olmaları nedeniyle dağıttıkları kar payları Türkiye’de tevkifata

tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla, çifte vergilendirmeyi önleme

anlaşmaları saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında yerleşik bir

şirketten elde edilen kar payı 2011 yılında 1.170 TL’nin altında

ise beyanname verilmeyecek, beyanname veriliyorsa da kar

payı tutarı beyannameye dahil edilmeyecektir. Ancak bu tutarın

üzerinde bir kar payı elde edilmişse, 1.170 TL’lik tutar istisna

haddi değil, beyanname verme sınırı olduğundan, elde edilen

kar payının tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan

edilmesi ve Kanun’un 103’üncü maddesinde belirlenmiş olan
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vergi oranlarını içeren tarife uygulanmak suretiyle gelir vergisi

hesaplanması gerekecektir.

Gelir vergisi beyannamesinin, gelirin elde edildiği yılı izleyen

yılın 25 Mart tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

4. Sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz iktisap

edilen hisse senetleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde sahibinin ticari,

zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para

ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla

elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye

iradı olarak tanımlanmıştır. Maddenin devamında, kaynağı ne

olursa olsun her nevi hisse senetlerinin kar paylarının menkul

sermaye iradı olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

Bilindiği gibi kurumlar, iç kaynaklarını kullanmak suretiyle

sermaye artırımına gidebilmekte ve artırılan sermayeyi temsil

etmek üzere ortaklarına bedelsiz hisse senetleri verebilmektedir.

Söz konusu hisse senetlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak

Gelir Vergisi Kanunu’nda özel bir düzenleme olmadığı, konunun

tebliğ bazında değerlendirildiği görülmektedir.

İdare 191 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde “Dönem

karından ayrılan yedeklerin herhangi bir yılda sermayeye ilave

edilmesi, ortaklara fiilen dağıtılan kar payları ile kurumun

sermaye artırımına iştirak edilmesi aynı mahiyettedir. Her iki

halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan karlar üzerinde

tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kar

yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda

ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi veya hisse senedi iktisabı,

kurum açısından kar dağıtım ve ortaklar açısından kar payı

hükmündedir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Bu anlayışa

göre kar payının nakit olarak alınması ile bedelsiz hisse senedi

veya iştirak hissesi olarak alınması arasında gelirin elde edilmesi

yönünden bir fark bulunmamaktadır. Tebliğde ayrıca

“Olağanüstü kar yedekleri, önceki yıl karları ve son yıl karı gibi

adlarla belirtilen kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi

nedeniyle ortaklarca iktisap edilen iştirak hisseleri mukayyet

değerleriyle, hisse senetleri ise itibari değerleriyle ortakların

kar payını oluşturacaktır.” hükmüne de yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin

birinci fıkrasının 6/b-i bendinde tam mükellef kurumlar

tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar

vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara

dağıtılan, kâr paylarından stopaj yapılması gerektiği yönünde

düzenleme yer almaktadır. Anılan bentte parantez içi hüküm

ile karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağı

belirtilerek, sermayeye eklenen karlar üzerinden tevkifat

yapılmaması öngörülmüştür.

231 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ise Gelir Vergisi

Kanunu’nun 94/6 b-i maddesine atıfta bulunularak, karın

sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağına ilişkin söz

konusu Kanun maddesinin sadece kar dağıtımı yapan kurumların

tevkifat sorumluluğu açısından bir hüküm ifade ettiği; dolayısıyla

gerçek kişi ortaklar tarafından, karın sermayeye ilavesi suretiyle

elde edilen kar paylarının menkul sermaye iradı olarak Kanun’un

85 ve 86’ncı madde hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi

gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak, söz konusu düzenleme; karın sermayeye ilave edilmesi

halinde şirket dışına herhangi bir kaynak çıkmadığı ve ortakların

ödeme güçlerinde bir değişiklik olmadığı ifade edilerek gerçek

kişi ortakların menkul sermaye iradı elde ettiğinden

bahsedilemeyeceği gerekçesiyle Danıştay Vergi Dava Daireleri

Genel Kurulu’nun 08.06.2001 tarih ve Esas No: 2001/180

Karar No: 2001/224 sayılı kararı ile  iptal edilmiştir. Danıştay’ın

vermiş olduğu karar tam mükellef kurumlara ait hisse

senetlerinin bedelsiz elde edilmesinin gelir vergisine tabi olup

olmadığına yönelik olup dar mükellef kurumlardan elde edilen

bedelsiz hisse senetlerini kapsamamaktadır.

Buna göre, dar mükellef kurumların kar yedeklerini sermayeye

ilave etmesi dolayısıyla elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin

nominal değeri dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak gelirin,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci ve 86’ncı maddeleri kapsamında

menkul sermaye iradı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile

beyan edilmesinin uygun olacağını belirtmek isteriz. Ancak söz

konusu gelir, 2011 yılı için belirlenen 1.170 TL’lik beyan sınırının

altında ise beyan edilmeyecektir.

5. Hisse senetlerinin elden çıkarılması

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer Artışı Kazançları” başlıklı

mükerrer 80’inci maddesinde; ivazsız olarak iktisap edilenler

ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle

elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya

diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından

sağlanan kazançlar; ortaklık haklarının veya hisselerinin elden

çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak

tanımlanmıştır.

Kanun’un geçici 67. maddesinin 1. fıkrasında ise tam mükellef

kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem

gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin

elden çıkarılmasından sağlanan kazancın bu madde kapsamında

tevkifata tabi tutulmayacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.
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Bunun yanında yine ilgili fıkrada “tam mükellef kurumlara ait

olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ve bir

yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden

çıkarılmasından elde edilen gelirler için Gelir Vergisi Kanunu’nun

mükerrer 80’inci maddesi hükümleri uygulanmaz” hükmü

bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesindeki stopaj

kapsamına giren menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

araçların tanımına bakıldığında, dar mükellef kurumların yurt

dışında ihraç ettikleri hisse senetlerinin bu tanımın kapsamına

girmediği görülmektedir. Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun

mükerrer 80’inci maddesinde tanımlanan 2 yıl elde tutmaya

bağlı istisna ise sadece tam mükellef kurumlara ait hisse

senetleri için geçerlidir. Başka bir deyişle dar mükellef kurumlara

ait hisse senetlerinin elden çıkarılmalarından doğan kazancın,

elde tutma süresi ne olursa olsun değer artış kazancı olarak

kabul edilmesi gerekmektedir. Buna göre dar mükellef kurumlara

ait hisse senetleri iktisap tarihinden ister bir gün sonra, isterse

5 yıl sonra elden çıkarılsın, elde edilen kazanç değer artışı

kazancı olarak kabul edilecektir.

Maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, söz konusu hakların

satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi,

takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine

sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin

devamında, bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının,

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden

çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2011 yılı için 8.000 TL’sinin

gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Kanun’un “Safi Değer Artışı” başlıklı mükerrer 81’inci

maddesinde ise “Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma

karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil

edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan

mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla

yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi

ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâsılatın ayın ve

menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanunu’nun

değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.”

denilmek suretiyle  değer artışının nasıl hesaplanacağına yönelik

düzenlemeler yapılmıştır. Aynı maddede mal ve hakların elden

çıkarılmasında iktisap bedelinin, elden çıkarılan mal ve hakların,

elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü

(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından belirlenen üretici fiyat

endeksindeki (ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edileceği

hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte söz konusu

endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya

üzerinde olması şarttır.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere tam

mükellef gerçek kişilerin, dar mükellef kurumlara ait hisse

senetlerini elden çıkarmalarından sağladıkları kazançlar için

elde tutma süresine bağlı veya tutarsal bir istisna uygulaması

bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıda yer verilen esaslara

göre hesaplanan kazançların tamamının yıllık gelir vergisi

beyannamesi ile beyan edilerek, bu kazançlara Gelir Vergisi

Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin

uygulanması suretiyle hesaplanacak olan gelir vergisinin

ödenmesi gerekmektedir.

6. Sonuç

Mevzuatımızda stock options işlemlerinin nasıl

vergilendirileceğine dair bir düzenleme bulunmamakla birlikte,

konunun Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret, menkul sermaye iradı

ve değer artışı kazançlarına yönelik maddeleri göz önüne

alınarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Bu kapsamda, hisse senetlerinin personele ilk kez verilmesi

Gelir Vergisi Kanunu yönünden ücret olarak değerlendirilmeli

ve ilgili personelin bordrosunda gelir vergisi tevkifatına tabi

tutulmalıdır.

Elinde bulundurduğu hisse senedi dolayısıyla yurt dışındaki

şirketten kar payı elde eden personelin bu geliri, çifte

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları saklı kalmak kaydıyla,

2011 yılı için 1.170 TL’nin üzerindeyse yıllık gelir vergisi

beyannamesi ile beyan edilmeli ve Gelir Vergisi Kanunu’nun

103’üncü maddesinde belirlenmiş olan vergi oranlarını içeren

tarife uygulanmak suretiyle gelir vergisi hesaplanmalıdır.

Yurt dışındaki firmanın kar yedeklerini sermayeye ilave etmesi

dolayısıyla elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin nominal değeri

dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak gelirin de menkul

sermaye iradı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan

edilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu gelir, 2011 yılı için

belirlenen 1.170 TL’lik beyan sınırının altında ise beyan

edilmeyecektir.

Bu hisse senetlerinin elden çıkarılması nedeniyle doğacak

kazancın ise tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan

edilmeli ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde

belirlenmiş olan vergi oranlarına ilişkin tarife uygulanmak

suretiyle gelir vergisine tabi tutulmalıdır.
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With globalization gaining pace,

prevention of double taxation is

significant both for foreigners investing

in Turkey and Turkish investors active

abroad. Turkey has been continuing its

works for this purpose, signing double

tax treaties with new countries, while

revising old tax treaties to ensure that

they are more effective economically

and commercially.

Both new treaties and the revised ones

indicate certain changes in the treaty

provisions. These changes are evident

particularly in the provisions regarding

dividend taxation, exchange of

information, permanent establishment

and independent personal services. The

treaties enables more favorable dividend

withholding taxation to make investment

in Turkey more attractive, while

introducing changes in the provisions

on exchange of information for the

purpose of preventing tax loss and

evasion and fighting against such

crimes. In addition, there have also been

certain changes regarding the treatment

of income derived by those engaged in

independent personal services.

The double tax treaties signed that

Turkey has signed with other countries

includes different clauses on the taxation

of income derived from independent

personal services. In certain treaties,

the taxation right is given to Turkey only

if the service is performed through a

permanent establishment in Turkey,

whereas certain treaties prescribe either

providing services through a permanent

establishment or the 183-day rule. In

certain treaties on the other hand the

independent personal services

performed by non-resident entities are

mentioned in the permanent

establishment article and evaluated as

commercial income.

On the other hand, Turkish tax

legislation allows taxation of income

derived by non-resident entities from

independent personal service through

withholding by the Turkish entities

receiving the service. Therefore non-

resident entities might consider 20%

withholding as final taxation.

However, in taxation through

withholding, the tax would be applied

over the gross income of the non-

resident entity; therefore the tax amount

payable in the name of the non-resident

entity in Turkey could be higher when

compared to taxation through net-

income basis. On the other hand, in

taxation through net-income basis the

expenses related with the independent

personal services performed in Turkey

could be deducted from the income,

which may result in a lower tax amount

to be declared and paid in Turkey.

However, in net income basis taxation,

the non-resident entity would have to

be registered in Turkey for tax purposes.

This may not be a preferable method

for non-resident entities, as the tax

registration would also bring along

certain additional liabilities such as

registry at trade register, bookkeeping,

filing tax returns and so on.

Although certain tax treaties signed by

Turkey prescribe that independent

personal services would constitute

permanent establishment in Turkey if

performed in Turkey for a certain period

Independent personal services in double
tax treaties

Vergide Gündem

English
translation



12 December 2011

of time (for instance it is 6 months within any 12 month

period in the Turkey- Switzerland Double Tax Treaty)1 , the

income derived through permanent establishment should be

treated as commercial income and taxed in accordance with

these provisions, it would not be wrong to say that regulations

of the Turkish tax legislation regarding the taxation of income

derived from independent personal service through

withholding would also be applicable and allow taxation without

establishing a permanent establishment. Of course, in order

to be able to consider withholding taxation as final taxation,

the total income derived by the non-resident entity from

independent personal service should be taxed through

withholding. If the total income derived by the non-resident

entity is not taxed through withholding taxation, it might not

be accepted as the final taxation, which might trigger tax

registration and filing obligation for the non-resident entity.

 1 The Turkey Switzerland Tax Treaty is signed on 18 June 2010 but not entered

into force yet. In Article 5 of this treaty with respect  to independent personal

services  it is stated that “the furnishing of services, including consultancy services,

by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise

for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a

connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating

more than six months within any twelve-month period.”
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1. Initial acquisition of share

certificates in the scope of stock

options

The article 61 of the Income Tax Code

describes remunerations as the benefits

paid in cash and in kind and other things

that may be represented by money for

services rendered, to persons employed

by an employer and working at a certain

work place.  Payments of the

remuneration as allowance,

compensation, cash indemnity, fund,

increase, advance, due, attendance fee,

premium, bonus, reimbursement or

under any other names; or deciding on

payment in form of a certain percentage

of the earning provided that it is not of

partnership nature, shall not change its

nature.

The article does not include any

information on the taxation of share

certificates given from abroad to the

personnel free of charge; however, in a

tax ruling given by the Tax Authority

regarding the matter, it is stated that

share certificates given to the personnel

free of charge in case of fulfillment of

the conditions determined by the

headquarters abroad should be deemed

essentially as a benefit provided to the

personnel by the company in Turkey.

Therefore, the free of charge delivery of

share certificates to the personnel should

be treated as remuneration income in

the period when the benefit entered the

employee’s legal and economic disposal,

since the employee provides services to

the company. Furthermore, the benefit

in question should be subjected to

withholding tax in the scope of the article

94 of the Income Tax Code and declared

by the Turkish resident company with

withholding tax return.

With respect to the personnel costs to

be charged from abroad to Turkey, the

non-resident company should not issue

invoice and book such costs as expense

based on the payroll. However, to justify

the payment of the amount, which is

indebted to the personnel as a result of

the payroll accrual, to the other company

instead of the personnel, it would be

sufficient to obtain a debit note that

would indebt the company in Turkey to

the other company.

2. Dividends received due to the

share certificates

Although the term “dividend” is not

defined under the Income Tax Code, the

dividends of all kinds of share certificates

are specified as income from marketable

securities and are associated with income

elements under the article 75/1 of the

Code.

Under the article 86/1-d of the Code on

the other hand, annual tax return shall

not be filed for income from marketable

securities and income from immovable

property, which are derived in one

calendar year by Turkish residents, whose

total amount does not exceed TL 1.170

for 2011 and which are not subject to

withholding tax and exemption

application, in case of filing tax return

for other incomes. Therefore, without

prejudice to double tax treaties, tax

return shall not be filed in case the

dividend received from a non-resident

Taxation of share certificates given to
employees in the framework of share
acquisition plans
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company is below TL 1.170 in 2011 and the dividend amount

shall not be included in the tax return, even if the tax return is

filed. However, if a dividend exceeding this amount is received,

the whole dividend must be declared with the annual income

tax return and income tax must be calculated based on the tariff

including tax rates determined under the article 103 of the

Code.

3. Share certificates acquired free of charge due

to capital increase

Under the Income Tax Code General Communiquè series

no. 191, the Tax Authority has stated that addition of the

reserves set aside from the profit of the period to the capital in

any year is equivalent to participation in the company’s capital

increase and dividends actually distributed to shareholders;

therefore, profit distribution of share certificates or participation

shares acquired free of charge from the company’s aspect is

equal to dividend from the shareholders aspect. On the other

hand, the article 94 of the Income Tax Code states that addition

of the profit to the capital shall not be deemed as profit

distribution and withholding tax shall not be applied to profits

added to the capital.

On the other hand, under the Income Tax General Communiquè

series no. 231, the article of the Law in question is applicable

only in terms of the withholding tax liability of entities distributing

profits, therefore, dividends received by real person shareholders

through addition of profit reserves to the capital must be declared

in the scope of the articles 85 and 86 of the Code as income

from marketable securities. The regulation in question has been

cancelled as per the decision dated 08.06.2001 no. “Esas No:

2001/180 Karar No: 2001/224” of the State Council General

Assembly of Tax Courts, on the grounds that real person

shareholders do not actually receive income from marketable

security, since no resources exit the company and there is no

change in the shareholders; payment capability in case of addition

of the profit to the capital. The decision taken by the State

Council is regarding whether the free of charge acquisition of

share certificates pertaining to Turkish resident entities is subject

to income tax and does not cover the share certificates received

free of charge from non-resident entities.

Therefore, the income to be calculated on the basis of the

nominal value of share certificates acquired free of charge due

to addition of profit reserves to capital by non-resident entities

should be declared with annual income tax return as income

from marketable security under the Income Tax Code. However,

the income shall not be declared if it is below the declaration

limit of TL 1.170 determined for 2011.

4. Disposal of share certificates

Under the repeated article 80 of the Income Tax Code titled

“Capital Gains”, gains derived from the disposal of marketable

securities or other capital market instruments, except those

which are acquired gratuitously and share certificates which

belong to full resident entities and which are retained for more

than two years, as well as the gains derived from disposal of

shareholding rights or shares are described as capital gains.

On the other hand, the temporary article 67 of paragraph 1,

states that gains derived from disposal of share certificates that

are listed on Istanbul Stock Exchange and retained for more

than 1 year shall not be subjected to withholding tax in the scope

of this article.

In the following part of the repeated article 80 of the Income

Tax Code, it is stated that TL 8.000 (for 2011) of capital gains

derived in a calendar year (except those derived from the

disposal of marketable securities and other capital market

instruments) is exempt from income tax. In other words, the

whole amount of gains to be derived from marketable security

sales shall be taxed as capital gains regardless of whether they

belong to a Turkish resident or non-resident entity. Therefore,

the whole amount of gains to result from the disposal of non-

resident entities’ share certificates by Turkish resident real

persons must be declared with the annual income tax return

and subjected to income tax, using the tariff on tax rates

determined under the article 103 of the Income Tax Code.

14 December 2011
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Almanya

Vergilendirmenin

basitleştirilmesi ile ilgili kanun

parlamentoda kabul edildi

Arabulucu komitelerin uğraşları

sonucunda, vergi sadeleştirme kanunu,

Alman parlamentosu tarafından 23

Eylülde onaylandı. Sonraki aşamada

kanun, Hristiyan Demokratik Birliği

Başkanı Christian Wulff tarafından

imzalanacak.

Mevzuatta yapılacak düzenlemedeki en

büyük değişiklik, Federal Hükümetin vergi

mükelleflerinin sadece iki yılda bir vergi

beyannamesi vermesine olanak sağlayan

maddenin çıkarılmasını kabul etmesiyle

oldu. Bu maddenin çıkarılması ile vergi

mükelleflerinin her yıl vergi beyannamesi

verme gerekliliği devam edecek.

Yeni kanun, bürokrasinin azaltılması ve

Alman vergi mükellefleri için şeffaflık

sağlanması için tasarlanmıştır. Yeni kanun

ile uyum maliyetlerinin azaltılması ve bu

yolla gerek bireysel gerekse kurumsal

mükelleflerin üzerindeki yükün de

hafifletilmesi planlanıyor. Hükümet

tarafından yapılan projeksiyonlarda, vergi

mükellefleri ve vergi idaresi için toplam

791 Milyon $ tutarında tasarruf

sağlanması planlanıyor.

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek

kanunun bazı maddeleri, geriye dönük

olarak 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren

geçerli olacak.

Brezilya

Vergi usul düzenlemeleri

birleştirildi

Brezilya yürütme organı tarafından

yayınlanan bir kararname ile vergi

usulüne yönelik tüm kural ve

düzenlemeler federal seviyede

birleştirildi.

Brezilya resmi gazetesinde yayımlanan

7574/2011 sayılı kararname ile usule ait

birçok kural, Federal Gelir İdaresi

seviyesinde birleştiriliyor. Bu düzenleme

vergi denetimi usulleri, dokümantasyon

usulleri ve yasal defterlerin incelenmesi,

varlık mülkiyeti kısıtlamaları, vergi suçları,

vergi toplama usulleri ve idari seviyede

vergi anlaşmazlıkları, özelge talebine

yönelik usuller, vergi mahsup ve iadeleri,

vergi teşvik programlarının

uygulanmasına yönelik usuller gibi

konuları kapsamaktadır.

Yayınlanan kararname, yaklaşık 40 yıllık

bir süre zarfında çıkarılan bazı kanunlar

ve federal düzenlemelerin bir birleşimi

olup, gerek vergi mükellefleri gerekse

vergi yetkililerinin önceden karşılaştıkları

durumların kanunlar, düzenlemeler ve

prosedürler açısından

değerlendirilmesinde yaşadıkları zorluk

ve karmaşıklığın çözümü konusunda etkili

olacaktır.

Kararname yayınlandığı tarih itibarıyla

yürürlüğe girmiştir.

Etiyopya

Vergi idaresi milyonlarca dolarlık

ödenmemiş vergi tespit etti

Etiyopya Gelirler ve Gümrükler İdaresi

(ERCA) petrol ve diğer bazı sektörlerde

faaliyette bulunan firmaların yüzlerce

milyon dolar ödenmemiş vergisi

bulunduğunu tespit etti. Bilginin ihbarcılar

ve ERCA tarafından yürütülen incelemeler

sonucu ortaya çıkarıldığı bildirildi.

“Total Ethiopia”ya ödenmemiş KDV,

stopaj ve kurumlar vergisinden oluşan

23,9 Milyon ETB (yaklaşık 1,39 Milyon

Vergide Gündem

Dünyadan
vergi
haberleri
Güneş Helvacı
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$) tutarında vergi borcu çıkarıldı. Söz konusu petrol şirketi,

11,9 Milyon ETB tutarında vergiyi ödemeyi kabul ederken adil

olmadığı gerekçesiyle, kalan 12 Milyon ETB’lik vergiyi ödemeye

itiraz etti. Yapılan itiraz, ERCA’nın vergiye yönelik gözden

geçirme komitesi tarafından incelenecek.

İddialara göre petrol sektörüne giren ilk yerel şirket olan The

National Oil Co. 2004-2009 yıllarına ilişkin ödenmemiş vergileri

için 2,6 Milyon ETB’lik (yaklaşık 151.000 $) tutarı ödemeyi

kabul etti. The National Oil Co.’ya ait vergi borçlarının % 85’i

kurumlar vergisinden, kalan tutarın ise faiz ve cezalar dahil

olmak üzere ödenmemiş KDV’den oluştuğu belirtildi.

Addis Fortune haberine göre, 210 Milyon ETB (yaklaşık 12,2

Milyon $) vergi borcuna sahip bir diğer petrol şirketi Libya Oil

Ethiopia Ltd. (LOE), borcuna itiraz etti. Total Ethiopia ile aynı

komiteye başvuran şirketin itirazının reddedilmesi bekleniyor.

Her ne kadar birçok şirket vergi cezalarını ödemeyi kabul etmiş

olsa da, diğer bazı şirketler ve Etiyopya hukuk camiası vergi

cezalarının adil olmadığını belirterek, vergi borçlarına itiraz

sürecinin zorluğuna dikkat çektiler. ERCA gözden geçirme

komitesi ya da Adalet Bakanlığı Temyiz Komisyonu’na

başvurabilmek için, mükellefler öncelikle çıkarılan cezanın %

50’sini depozito olarak ödemek durumundalar. Davanın tüm

detaylarıyla dinlenmesi için mahkemeye sevk gereği doğduğunda

ise tutarın tamamının depozito edilmesi gerekiyor. Özellikle

mahkeme ve diğer hukuki giderler de eklendiğinde, birçok şirket

için bu yük taşınmaz duruma gelmektedir.

İrlanda

Şekerli yiyecekler ve meşrubatlar üzerine ek vergi

getirilmesi planlanıyor

İrlanda Hükümeti, şekerli yiyecekler özellikle meşrubatlara

yönelik vergi önlemleri ile ülkede gittikçe artan obezite, kalp

hastalıkları ve diyabet vakaları ile mücadele etmeyi planlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre İrlandalı çocukların aldıkları günlük

kalorilerin yaklaşık yarısını meşrubatlar aracılığıyla aldıkları

belirlenirken, Hükümet bu durumu “çok kaygı verici” olarak

nitelendiriyor.

Aynı zamanda bir doktor olan Sağlık Bakanı James Reilly,

Fransa ve New York’ta teklif edilen meşrubat vergisi modellerini

incelediğini belirterek, amaç her ne kadar şeker alımını azaltmak

olsa da, çıkarılacak bir verginin düşük gelirli tüketiciler üzerindeki

etkilerinin de göz önüne alındığını açıkladı.

Öte yandan, sektördeki firmaları temsil eden bir birlik olan

İrlanda Yiyecek ve İçecek Endüstrisi Meslek Odası (FDII),

istihdam olanaklarının yok olacağını belirterek, yıllık yaklaşık

24 Milyar Euro gelirle İrlanda’nın en önemli yerel endüstrisi

olduklarını ve meşrubatları hedef alan “ayrımcı verginin”

büyümeyi ve istihdamı önleyici bir etkiye sahip olacağını belirtti.

İsviçre

İsviçre bankaları vergi kaçakçılarına ilişkin bilgileri

ABD makamlarına iletecek

İsviçre vergi kaçakçılığı yaptığından şüphe edilen kişilere ilişkin

bilgilerin Aralık ayı başına kadar ABD makamlarına bildirilmesinin

planlandığını açıkladı.

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger’in 7 Ekim tarihli haberine göre,

Devlet Uluslararası Finansal Konular Sekreterliği’nde (SIF) 25

Eylül haftasında uzun süredir ABD vergi idaresinin sınır ötesi

vergi kaçırma incelemelerinin odağında bulunan 11 İsviçre

bankasının temsilcileriyle gizli bir toplantı yapıldı. Swissinfo.ch

sitesindeki 7 Ekim tarihli habere göre, toplantıda bankalara

ABD makamlarına gönderilmek üzere ABD kökenli müşterilerinin

dosyalarını hazırlamaları talimatı verildi. Toplantıda temsil

edilen bankalar arasında Credit Suisse ve Julius Baer’in yanında

daha küçük ölçekli bankalar; Wegelin, Zürcher Kantonalbank

ve Basler Kantonalbank’in bulundukları iddia ediliyor.

Gazete haberlerine rağmen konuyla ilgili sessizliğini koruyan

SIF cephesinden, Sözcü Mario Tuor tarafından 7 Ekimde

Reuters’a yapılan açıklamada “ABD ile görüşmelerin devam

ettiği ve henüz herhangi bir detayın açıklanmayacağı” belirtildi.

Aralarında Credit Suisse, HSBC, Wegelin ve Julius Baer’in de

bulunduğu on İsviçre bankası, Eylül ortasında Adalet

Bakanlığı’ndan gelen talep üzerine Amerikan müşterileriyle

ilgili istatistiksel bilgileri bildirmişlerdi.

ABD incelemelerinin odağında bulunan İsviçre bankalarından

UBS, 2009 yılında yüksek bir cezaya çarptırılarak binlerce

müşterisinin adını açıklamak durumunda bırakılmıştı. Ülkenin

ikinci en büyük bankası Credit Suisse ise Temmuz ayında yapılan

resmi Adalet Bakanlığı soruşturmasının odak noktasında

bulunuyordu.

İki ülke, İsviçre tarafından bir defaya mahsus olarak ödenecek



17Aralık 2011

ceza ile tüm bankaları inceleme dışına çıkararak, ABD’ye

bankaların müşteri bilgilerine daha kapsamlı erişim vermesi

sağlanacak bir anlaşmayla ilgili ihtilaflarını çözmek üzereler.

Ancak böyle bir anlaşmanın yürürlüğe konmasına İsviçre

Parlamentosunun direnişi devam ediyor.

İtalya

Milanlı hakim Berlusconi’nin vergi dolandırıcılığı

davasını reddetti

Milanlı Hakim Maria Vicidomini, Başbakan Silvio Berlusconi

hakkında açılan iki vergi dolandırıcılığı davasından birini iptal

etti. Her iki dava da Berlusconi’nin sahip olduğu medya devi

Mediaset tarafından ABD televizyon haklarının satın alınması

ile ilgili olarak açılmıştı.

Reddedilen davada, Berlusconi ve Mediaset müdürlerinin,

Berlusconi tarafından kontrol edilen iki offshore şirketini

kullanarak, şişirilmiş fiyatlar üzerinden satışı gerçekleştirdiği

ve bu paranın daha sonra politik amaçlı örtülü ödenek olarak

kullanıldığı iddia edilmişti.

İddia makamlarının, dava konusu işlemler ile 35 Milyon Euro

ve 8 Milyon Euro tutarlarında vergi sahtekârlığı yapıldığını

belirtmelerine rağmen, adnkronos.com sitesinin 18 Ekim tarihli

haberine göre Vicidomini, Berlusconi’nin “yanlış hiçbir şey

yapmadığını” ve aleyhinde kanıt bulunmadığını açıkladı.

Japonya

Yabancı şirketler tsunami iyileşme bölgesi

istisnasından yararlanabilecekler

Japon Hükümeti 19 Ekimde yaptığı açıklama ile 11 Mayısta

ülkenin kuzeydoğusunda yıkıma yol açan 9 şiddetindeki deprem

ve buna eşlik eden tsunaminin etkilediği bölgede faaliyet

gösteren yabancı şirketlere vergi indirimi tanınacağını duyurdu.

Buna göre şirketler bölgedeki faaliyetlerinin ilk beş yılı boyunca

vergi ödemek zorunda olmayacaklar.

Medyadaki haberlere göre gözlemciler; vergi teşviklerini

Başbakan Yoshihiko Noda’nın Japonya depremi/tsunami

felaketine yönelik yeniden yapılanma çabaları ve ülkenin genel

kalkınması için yabancı sermayeyi anahtar olarak gördüğünün

bir göstergesi olarak nitelendiriyorlar.

11 Martta yaşanan felaket yaklaşık 20.000 kişinin ölümüne

yol açarak, yaklaşık 16,9 Trilyon JPY’lik (220 Milyar $) hasar

oluşturmuş ve 26 Nisan 1986 tarihindeki Çernobil faciasından

sonraki en büyük nükleer kazaya yol açarak tüm dünyada

hissedilen ekonomik sonuçlar ve nükleer güç karşıtlığının

ateşlenmesine neden olmuştu.

Letonya

Parlamentodan serbest meslek gelirleri için vergi

indirimi kararı çıktı

Letonya Parlamentosu tarafından 22 Eylül tarihinde Gelir

Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile bazı vergi indirimleri

getirilirken, kısmi bir vergi affı da çıkarıldı.

Yeni karar ile Letonya mukimlerinin, bu ülkenin anlaşma

imzalamış olduğu Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi

üye ülkelerinde elde ettikleri serbest meslek kazançlarına istisna

tanınmaktadır. Bütçe ve Finans Komitesi Başkanı Janis Reirs;

ülke dışında çalışan Letonya vatandaşlarının Letonya’daki gelir

vergisi oranı ile çalıştıkları ülkelerdeki gelir vergisi oranları

arasındaki farkı karşılamak zorunda kalmayacak olmaları

nedeniyle, bu istisnanın onlara destek olacağını belirtti. 1 Ocak

2012’de yürürlüğe girecek istisna, 1 Ocak 2011’den itibaren

elde edilen gelirleri kapsayacak.

2008-2010 döneminde elde edilen serbest meslek gelirleri için

ise kısmi bir vergi affı getirilerek kişilere % 5 indirimli oran

üzerinden vergilerini ödeme hakkı tanındı. Son üç yıl boyunca

% 25 üzerinden gelir vergisi ödemiş olan kişiler ise vergi iadesi

hakkına sahip olacaklar. Ancak, vergi denetimine tabi olunan

yıllarda kazanılan gelirler için aftan yararlanma fırsatı

bulunmayacak.

Yeni düzenlemeler öncesinde herhangi bir ekonomik faaliyete

başladıktan sonra bir ay içerisinde olan bildirim yükümlülüğünün

süresi de değiştirilerek, şahısların bu tür faaliyetlere başlamadan

önce vergi dairelerine müracaat etme şartı getirildi.

Portekiz

Hükümet, yüksek gelirli şirketlere ek vergi

getirilmesini teklif etti

Portekiz Hükümeti, 14 Ekim tarihinde yıllık karı 10 Milyon Euro

üzerinde olan şirketlere % 5 oranında yeni bir vergi getirilmesini
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teklif etti. Bu teklif, kamu maaşları ve harcamalarının

azaltılmasına ve vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik katı

önlemler barındıran 2012 bütçesinde bulunuyor.

Yetkililer bu düzenlemeler sayesinde Mayıs ayında AB/IMF ile

imzalanan mali yardım anlaşmasının hedeflerine

ulaşabileceklerini ümit ediyorlar.

Teklif edilen yeni vergi, Mayıs ayında 78 Milyar Euro tutarındaki

yardım alınmadan önce, yılda 2 Milyon Euro üzeri gelire sahip

şirketlere getirilen % 2,5 oranındaki vergiye eklenecek.

Aylık geliri 1.000 Euro ve üzeri olan devlet memurları ve

emeklilerin 13 ve 14. aylıklarının kesilmesi ve 2012 başında

yürürlüğe girmesi planlanan elektrik ve doğalgaz üzerindeki %

5 oranındaki KDV artırımının Eylül başında yürürlüğe sokulması

gibi adımların atılmış olduğu Portekiz’deki kısıtlamaların sadece

finansal yardım programı süresince yürürlükte kalacağı iddia

ediliyor.

Sosyalist Parti’nin başta olduğu muhalefet tarafının teklifi iyi

karşılamamasına rağmen, yönetimde olan koalisyonun mutlak

çoğunluğa sahip olması nedeniyle bütçenin onaylanması

bekleniyor.

Ülkenin 2010’da % 9,8 olan bütçe açığını 2011’de % 5,9 ve

2012’de % 4,5’e indirmesi gerektiği belirtiliyor.

Yunanistan

Hükümet bütçeye daha fazla tasarruf önlemi

eklenmesini kabul etti

Yunanistan Maliye Bakanlığı’nın beklenenden daha zayıf bir

ekonominin, Yunanistan’ın kurtarma paketi karşılığında taahhüt

ettiği bütçe açığına ulaşmasında yetersiz kalacağının anlaşılması

üzerine, 2012 bütçe taslağına daha yüksek vergiler ve harcama

kısıtlamaları getirilmesi Hükümet’in onayından geçti. Bu yolla

6.6 Milyar Euro daha fazla kaynak yaratılması hedefleniyor.

Yeni bütçeye göre, yıllık emlak vergileriyle ilgili değerleme

tutarları arttırılacak ve istisna tutarlar düşürülecek. Bu

düzenlemeler, yeni onaylanan ve elektrik faturaları aracılığı ile

toplanacak emlak vergilerine ek olarak getirilecek.

Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, 2011 yılı bütçe açığı,

yılbaşında tahmin edilen % 7,8 seviyesinin üstüne çıkarak,

GSYH’nin % 8,5’i oranında gerçekleşecek. Bu farkın sebebi

olarak, beklenenden daha sert gerçekleşen durgunluk

gösteriliyor.

Maliye Bakanı Evangelos Venizelos’a göre 2012 bütçesi

tahminlerinde, bütçe, GSYH’nin % 1,5’i oranında veya 3,2 Milyar

Euro fazla verecek ve mali açık 15,64 Milyar Euro tutarında

(GSYH’nın % 7’si oranında) oluşacak. IMF, Avrupa Merkez

Bankası ve Avrupa Komisyonu ile yapılan anlaşmalara göre

ülkenin mali açığının 2014 yılında GSYH’nin % 3’ünün altında

olması gerekiyor.

“Dünyadan vergi haberleri” bölümünde yer alan bilgiler “Tax Notes International” adlı dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmiştir.
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28.10.2011, Zorunlu Karşılıklar

Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair 2011/13 Sayılı

Tebliğ Resmi Gazete’de

yayımlandı.

Tebliğ ile 16.11.2005 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanan 2005/1 Sayılı

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5.

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri:

“1) Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel

cari hesaplarda yüzde 11,

2) 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma

hesaplarında (1 ay dâhil) yüzde 11,

3) 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma

hesaplarında (3 ay dâhil) yüzde 11,

4) 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma

hesaplarında (6 ay dâhil) yüzde 8,”

şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ 28.10.2011 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

28.10.2011, 214 Sıra No.lu

Bireysel Finansal Tablolara İlişkin

Türkiye Muhasebe Standardı

(TMS 27) Hakkında Tebliğ Resmi

Gazete’de yayımlandı.

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun

Ek-1. maddesi ile 24.02.2004 tarihli ve

2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe

Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.

maddesinin (b) bendine dayanılarak

hazırlanmış olan tebliğin amacı TMS 27

Bireysel Finansal Tablolar Standardının

yürürlüğe konulmasıdır.

Bu Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan TMS

27 Standardının uygulanmaya

başlamasıyla, 13.08.2008 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanan TMS 27 Konsolide

ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye

Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında

Tebliğ ve Tebliğ eki TMS 27 Konsolide ve

Bireysel Finansal Tablolar Standardı

yürürlükten kalkacaktır.

Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan “TMS 27

Bireysel Finansal Tablolar” Standardı,

31.12.2012 tarihinden sonra başlayan

hesap dönemlerinde uygulanmak üzere

28.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

28.10.2011, İştiraklerdeki ve İş

Ortaklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye

Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında

215 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de

yayımlandı.

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun

Ek-1. maddesi ile 24.02.2004 tarihli ve

2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe

Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.

maddesinin (b) bendine dayanılarak

hazırlanmış olan tebliğin amacı TMS 28

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki

Yatırımlar Standardının yürürlüğe

konulmasıdır.

Bu Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan TMS

28 Standardının uygulanmaya

başlamasıyla, 27.12.2005 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanan TMS 28 İştiraklerdeki

Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe

Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ ve

Tebliğ eki TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar

Standardı yürürlükten kalkacaktır.

Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan TMS 28

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki

Yatırımlar Standardı, 31.12.2012

tarihinden sonra başlayan hesap

dönemlerinde uygulanmak üzere

28.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

28.10.2011, Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS 10)
Hakkında 216 Sıra No.lu Tebliğ

Vergide Gündem

Gökhan Güngörmüş

Resmi
Gazete’den...
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Resmi Gazete’de yayımlandı.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1. maddesi ile

24.02.2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun

Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.

maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Tebliğin

amacı TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardının yürürlüğe

konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Tebliğ ile bu tebliğin ekinde yer alan TFRS 10 Standardını finansal

tablolarında uygulayacak işletmelerin, söz konusu finansal

tablolarında uygulayacağı diğer düzenlemeler belirlenmiştir.

Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan TFRS 10 Standardının uygulanmaya

başlamasıyla, 13.08.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

“Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe

Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ” ve Tebliğ Eki, 09.03.2007

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları

Yorumları Hakkında Tebliğin 2 No.lu eki TMS Yorum 12

Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler Yorumu ve 20.03.2011

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye

Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin 14,

15 ve 16 nolu ekleri yürürlükten kalkacaktır.

Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan TFRS 10 Konsolide Finansal

Tablolar Standardı, 31.12.2012 tarihinden sonra başlayan hesap

dönemlerinde uygulanmak üzere 28.10.2011 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

28.10.2011, Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında
217 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TFRS 11 Müşterek

Anlaşmalar Standardı yürürlüğe konulmuş ve ilgili bazı tebliğlerde

değişiklikler yapılmıştır. Bu tebliğin ekinde yer alan TFRS 11

Standardını finansal tablolarında uygulayacak işletmelerin, söz

konusu finansal tablolarında uygulayacakları diğer düzenlemeler

belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ve 1 nolu ekinde yer alan TFRS 11’in uygulanmaya

başlamasıyla, 31.12.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe

Standardı Hakkında Tebliğ ve Tebliğ eki TMS 31 İş Ortaklıklarındaki

Paylar Standardı ile 09.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında

Tebliğ’in 3 No.lu ekinde yer alan TMS Yorum 13 - Müştereken

Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan

Katılım Payları yürürlükten kalkacaktır.

Tebliğ ve bu tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TFRS 11 Müşterek

Anlaşmalar Standardı, 31.12.2012 tarihinden sonra başlayan

yıllık hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 28.10.2011 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

28.10.2011, Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin
Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TRFS 12) 218 Sıra No.lu Tebliğ Resmi
Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile, bu tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TFRS 12 Diğer

İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar yürürlüğe konulmuş ve

ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile, bu tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TFRS 12’yi finansal

tablolarında uygulayacak işletmelerin, söz konusu finansal

tablolarında uygulayacakları diğer düzenlemeler belirtilmiştir.

Tebliğ ve bu tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TFRS 12 Diğer

İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, 31.12.2012 tarihinden

sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmak üzere

28.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

31.10.2011, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de
yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesi ile 178 sayılı Maliye

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname’nin 20. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu

yönetmeliğin amacı incelemelerinde uyulacak usul ve esasları

düzenlemektir.

Yönetmelik ile vergi incelemelerinin yürütülmesi, vergi

incelemelerinde uyulacak temel ilkeler, vergi inceleme görevinin

verilmesi, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından uyulması

gereken usuller, vergi incelemesinde süre, birinci sınıf tüccarların

gruplara ayrılması ve incelemelerin yürütülmesi konularında

düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelik 31.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

31.10.2011, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin

usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olan bu

yönetmeliğin kapsamına, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca

yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık
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Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar

ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve

özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344. maddesinin ikinci fıkrası

uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza

hariç) girmektedir.

Yönetmelik ile komisyonların oluşumu ve uzlaşmanın yapılması

konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Hükümleri Maliye Bakanınca yürütülecek yönetmelik 31.10.2011

tarihinde yürürlüğe girmiştir.

02.11.2011, KHK/660 Sayılı Kamu Gözetimi,

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun Hükmünde Kararname ile uluslararası standartlarla uyumlu

Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak,

bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi

sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve

bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların

faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu

gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki

ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

02.11.2011, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Değişiklik

Yapılmasına Dair 2011/14 Sayılı Tebliğ Resmi

Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 16.11.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/1

sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin dördüncü

fıkrasının (a) bendi:

“a) Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu

karşılıkların en fazla yüzde 40’ı ABD doları ve/veya euro döviz

cinslerinden ve en fazla yüzde 10’u standart altın cinsinden,”

şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ 28.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

02.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

03.11.2011, Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Firma Dosyası Takip

Süresi - Seri No:1) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 03.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri

No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) geçici 1.

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “01.11.2011”

tarihleri “31.12.2011” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ 03.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

04.11.2011, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/15 Sayılı Tebliğ

Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 16.11.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/1

sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 6. maddesinin altıncı

fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere:

“Bu fıkra Türk lirası yükümlülükler için tutulan altın cinsinden

zorunlu karşılıklara da uygulanır ve tesis edilen altın tutarının

dördüncü fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı aşan kısmı zorunlu

karşılığa sayılmaz.”

cümlesi eklenmiştir.

Tebliğ 28.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

04.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

17.11.2011, 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B)

fıkrasında yer alan “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme

yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı

dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları

Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü

uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on

virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi

için de uygulanacaktır.

Tebliğ ile bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğlerin de

yürürlükte olacağı hükme bağlanmıştır.

Tebliğ 17.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Sirküler indeks

Örtülü sermaye düzenlemeleri kapsamında sermaye artış işlemleri.

Canlı kümes hayvanları ve et tesliminde KDV oranı % 1’e indirildi.

Türkiye-Brezilya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

2011 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak açıklandı.

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

SPK, Seri: I, No: 44 sayılı Tebliğ ile “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nde
değişiklikler yaptı.

“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” kuruldu.

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen yeni yönetmelik 31 Ekim
tarihinde yürürlüğe girdi.

Kayıt ve tescile tabi taşıtlara ait 2A numaralı ÖTV beyannamesi 1 Aralık’tan itibaren
elektronik ortamda verilecek.

Van’daki depremzedelere Başbakanlık aracılığıyla yapılan bağışların tamamı beyan edilen
kazançtan indirilebilir.

Tütün ürünlerinde 31.12.2012 tarihine kadar uygulanacak olan ÖTV oranları yeniden
belirlendi.

Maliye Bakanlığı Van ilinin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali
ilan edildiğini açıkladı.

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda
KKDF kesintisi oranında yapılan artışın hukukiliği hakkında değerlendirme.

Maliye Bakanı basın açıklaması ile 2012 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı hakkında
bilgi verdi.

Maliye Bakanlığı faktoring şirketlerinde şüpheli alacak ve peşin iskonto uygulaması hakkındaki
görüşünü açıkladı.

Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2011 yılına ilişkin ikinci taksitlerin 31 Ekim 2011 tarihine
kadar ödenmesi gerekiyor.

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6’ya çıkarıldı.

Motorlu taşıtlar, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve cep telefonlarının ÖTV oranlarında
değişiklik yapıldı.

İMKB’de işlem gören tahvil ve bonoların 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla değerlemesinde
esas alınacak borsa rayiçleri.

Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının önemli hükümleri.

Maliye Bakanlığınca ÖTV Kanunu kapsamındaki tecil-terkin ve teminat uygulamaları hakkında
yeni düzenlemeler yapıldı.

Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de
imzalandı.

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan ÖTV’lerin
tecil ve tahsil edilecek tutarları.

Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresi 7 Eylül 2011 tarihine kadar
uzatıldı.

113 28.11.2011

112 28.11.2011

111 25.11.2011

110 17.11.2011

109 14.11.2011

108 04.11.2011

107 04.11.2011

106 02.11.2011

105 01.11.2011

104 27.10.2011

103 26.10.2011

102 24.10.2011

101 24.10.2011

100 20.10.2011

99 20.10.2011

98 18.10.2011

97 13.10.2011

96 13.10.2011

95 03.10.2011

94 29.09.2011

93 23.09.2011

92 20.09.2011

91 14.09.2011

90 26.08.2011

KonuTarihNo



7 Aralık 2011 Çarşamba Kasım 2011 dönemine ilişkin çeklere ait değerli kâğıtlar vergisinin bildirimi ve ödenmesi

12 Aralık 2011 Cuma 15-30 Kasım 2011 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi 
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

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

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

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

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

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

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

20 Aralık 2011 Salı Kasım 2011 dönemine ait belediyelere ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç)
beyanı ve ödenmesi

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

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

23 Aralık 2011 Cuma Kasım 2011 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı

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

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

Kasım 2011 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

26 Aralık 2011 Pazartesi Kasım 2011 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 
ve verginin ödenmesi

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

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

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

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

2 Ocak 2012 Pazartesi Kasım 2011 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi

Kasım 2011 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi

2012 yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki

Kasım 2011 dönemine ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formunun (Form Ba) bildirilmesi

Kasım 2011 dönemine ait mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bildirilmesi

Aralık 2011 25

Vergi takvimi

2011 Aralık ayı mali yükümlülükler takvimi



26 Aralık 2011

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
2011 yılı için % 10,26
2010 yılı için % 7,7
2009 yılı için % 2,2

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
(01.07.2011-31.12.2011)
Brüt aylık tutarı Gündelik tutarı
1.474,88 ve fazlası 41,00 TL
1.463,28 - 1.474,87 34,50 TL
1.321,47 - 1.463,27 31,50 TL
1.140,98 - 1.321,46 29,00 TL
   921,49 - 1.140,97 26,50 TL
   921,48 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 (01.07.2011 - 31.12.2011)
0-6 yaş grubunda bulunanlar       32,23 TL
Diğerleri        16,12 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)
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23
01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85

Vergi hakkında Aralık 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)
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23
01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85

December 2011 27

Concerning tax December 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 2011 10,26%
For the year 2010 7,7%
For the year 2009 2,2%

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 (01.07.2011-31.12.2011)
Monthly gross amount Daily allowance
1.474,88 and higher TRL 41,00
1.463,28 - 1.474,87 TRL 34,50
1.321,47 - 1.463,27 TRL 31,50
1.140,98 - 1.321,46 TRL 29,00
   921,49 - 1.140,97 TRL 26,50
   921,48 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 (01.07.2011 - 31.12.2011)
For children between 0-6 ages TRL 32,23
Others TRL 16,12

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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