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İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL
EDİLMEYEN İNDİRİMLER

GVK’YA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER – md.40

• Kazancı elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yapılan genel giderler.
• Çalışanların yiyecek, giyecek, sigorta prim vb.
giderleri.
• İşle ilgili zarar-ziyan ve tazminatlar.
• Seyahat ve ikamet giderleri.
• Taşıt giderleri.
• Ayni vergi, resim ve harçlar.
• Amortismanlar.
• İşveren sendikalarına ödenen aidatlar.
• Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları.
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve
vakıflara bağışlanan gıda maddeleri.
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KVK’YA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER – md.8
• Menkul kıymet ihraç giderleri,
• Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
• Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir,
bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite
ortağın kâr payı,
• Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr
payları,
• Sigorta ve reasürans şirketlerince ayrılan teknik karşılıklar.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYARINCA KABUL EDİLMEYEN
İNDİRİMLER (md.11)
• Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur
farkları ve benzeri giderler,
• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan
kazançlar,
• Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler,
• Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile
vergi cezaları ve gecikme zamları,
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYARINCA KABUL EDİLMEYEN
İNDİRİMLER - II
• Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından
doğan zararlar,
• İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan deniz ve hava
taşıtlarına ilişkin giderler ve amortismanlar,
• Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve
çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri,
• Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar,
• Alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan
ve reklâm giderleri.
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GİDERLER
Vadesi gelmemiş kredi
faizlerinin durumu.
Emtia alımına bağlı olarak doğan kur
farkı ve kredi faizlerinin durumu

Sabit kıymet alımına bağlı olarak
doğan kur farkı ve kredi faizlerinin
durumu

Hırsızlık, gasp vb. şekillerde
kaybedilen para ve malların durumu
Emre KARTALOĞLU - YMM

Çalınan mallar ile ilgili
Emtian
ın sat
ıö
nzalkonusu
ınal
ıpım
işletme
Sabit
kısymet
ına
olarak,
stoklar
ına girdido
ği tarihe
bağlı olarak
mallar
ın kıymetiğan
düşkredi
en
kadar oluşan kur farklarının
faizi veolarak
kur farklarının
emtia
maliyete
intikal ettirilmesi
sabit
k
ı
ymetin
alınd
değerlendirilmesi
veığı
zorunludur.
Sonraki
Kredisi
borçsonuna
larıı nedeniyle
döönemlerde
nemin
vergi
matrah
ile ilikadar
ki
d
ortaya
çışkacak
değerleme gününe kadar
olanfarklar
döneme
isabet
kurulmas
ı nm
mk
üilgili
n
kur
ınüise,
oluşan kıst döneme ait
eden
kısmınyımaliyete
bulunduklar
llarda gider
de
ğildir.
tahakkuk
etmiş ancak
yaz
ılması veya
maliyete
zorunludur.
öeklenmesi
dememiş olan
faizler gider
intikal ettirilmesi ihtiyaridir.
olarak
indirebilebilir.
Çalınan
mallar işletme

dönemlere
iSonraki
çin sermayede
vukua

Krediler için ödeneni faiz ve
isabetbir
eden
kur farkve
ı ve
gelen
eksilmedir
komisyon giderlerinden
faiz
giderlerinin
ise
gider
Gelir
Kanunu
d
önemVergisi
sonu stoklar
ına’nun
pay
yazımaddesi
lmaszorunlulu
ı veya
maliyete
88.
uyar
verilmesi
ğınca
u
eklenmesi
gider
olarakihtiyaridir.
dikkate
yoktur.

alınamayacaktır.

GİDERLER
Motorlu Taşıtlar
Vergisinin durumu.
Fiili olarak ödenmemiş sigorta
primlerinin durumu.
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Son kullanma tarihi geçen malların
durumu

Kıdem tazminatı karşılıklarının
durumu.
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ÖZELGELERDE GİDERLER
• Büronuzda çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, performansını
artırmak amacıyla konaklamaları için ödeyeceğiniz otel
masraflarının mesleki faaliyetle ilgili bir gider olmaması nedeniyle
serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması
mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu masrafların personelin
ücretine yansıtılması ve ücrete ilişkin hükümlere göre
vergilendirilmesi koşuluyla serbest meslek kazancının tespitinde
gider olarak indirilmesi mümkündür.
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ÖZELGELERDE GİDERLER
•

Yabancı müşterilerin talepleri doğrultusunda spor kulüplerinden
kiralanacak localar için yapılan ödemelerin ilgili dönemde temsil ve
ağırlama gideri olarak dikkate alınamaz.

•

Ticari faaliyetiniz kapsamında uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli
olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde
alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla şirketiniz tarafından tek seferde yapılan
ödemenin, dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin süresiyle orantılı
olarak ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1)
numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak
indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
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ÖZELGELERDE GİDERLER
•

Asıl borçlunun borcunu ödememesi dolayısıyla kefil olarak ödenen banka
kredisinin gider olarak dikkate alınamaz.

•

Şirketiniz tarafından halen yapılmakta olan iki ayrı kat karşılığı inşaat işine
ilişkin olarak vergi mükellefi olmayan gerçek kişi arsa sahibi ile imzalanan
sözleşme gereği inşaat işine ilişkin olarak arsa sahibi adına Şirketinizce
karşılanan tapu harçları, ruhsat ve proje tasdik harçları, yapı denetim
ücretleri ile sözleşme damga vergileri ve benzeri ödemeler dolayısıyla arsa
sahibi adına düzenlenen belgelerin şirketinizce gider belgesi olarak
kullanılması ve bu harcamaların kurum kazancınızın tespitinde gider veya
maliyet olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Emre KARTALOĞLU - YMM

ÖZELGELERDE GİDERLER
•

Mahkeme kararına göre %50 kusur oranınız dikkate alınmak suretiyle
hesaplanarak ödenen tazminat, geçici iş görmezlik ödeneği ve hastane
masraflarının 5520 sayılı Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
dikkate alınması mümkün değildir.

•

Bu hüküm ve açıklamalara göre şirketiniz tarafından senedin vade
tarihinde ödenecek kıdem tazminat tutarlarının, ödemenin yapıldığı vade
tarihi itibariyle kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması
gerekmektedir.
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ÖZELGELERDE GİDERLER
•

Şirket yöneticilerinin işin gereği yaptıkları ulaşım, konaklama, yemek vs.
harcamalarını kredi kartı ile gerçekleştirmeleri durumunda, yapılan
harcamaların giderleştirilebilmeleri için ayrıca fatura vb. belge gereklidir.

•

Mesleki malî sorumluluk sigortasının istihdam eden olarak kanuni zorunluluk
kapsamında şirketinizce ödenen %50 oranındaki prim tutarlarının kurum
kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün
bulunmaktadır.

•

Dil kursuna katılan personel için dil kursunu düzenleyen kuruluşa veya kursa
katılan personele ödenecek ders ücretlerinin bir kısmının şirketiniz tarafından
karşılanması halinde, yapılan bu ödemelerin ücret ödemesi kabul edilerek
vergilendirilmesi gerekir.
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ÖZELGELERDE GİDERLER
•

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen sigorta
primleri (fark işçilikleri dahil), fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider
olarak dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri
nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve
faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
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• ÖZELGELERDE GİDERLER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ŞİRKET ORTAKLARININ SOSYAL GÜVENLİK
PRİMLERİNİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK İNDİRİLİP
İNDİRİLEMEYECEĞİ
5510 sayılı Kanun gereğince ödenen sosyal güvenlik primlerinin yıllık gelirden veya
kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, anonim şirketlerin
kurucu ortakları adına anılan Kanun çerçevesinde ödenen sosyal güvenlik primleri,
anonim şirkete ortaklık nedeniyle elde ettikleri menkul sermaye iratlarının beyanında
yıllık gelirden indirilebileceğinden, söz konusu sosyal güvenlik primlerinin kurum
kazancının tespitinde ayrıca gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. Öte
yandan, anonim şirketin ortak statüsünde bulunmayan ve ücret geliri elde eden
yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları adına ödenen sosyal güvenlik primleri ise
ödenmiş olmak şartıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB’nın 01/07/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-220 sayılı
muktezası.
16

• ÖZELGELERDE GİDERLER
ECRİMİSİL ÖDEMESİNİN GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI
"Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin" "Tanımlar" başlıklı 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; "Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin
izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle,
İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına
bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminattır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, Hazineye ait arsanın tarafınızca kullanılması yoluyla
sağlanmış olan menfaatin parasal karşılığı olarak tahakkuk ettirilen ve anılan
Yönetmelikte her ne kadar tazminat olarak tanımlanmışsa da kira ödemesi niteliği
taşıyan ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim
konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, ecrimisil bedeline ilişkin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun hükümlerine göre ödenen gecikme zammının kurum kazancınızın
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB’nın 07/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-1485 sayılı
muktezası.

İSTİSNALAR (KVK.md.5)
a- İştirak kazançları istisnası
b- Yurt dışı iştirak kazançları istisnası
c- A.Ş.’lerin yurt dışı işt.his. satış kazancı istisnası
ç- Emisyon primi kazancı istisnası
d- Yatırım fon ve ort. kazançlarına ilişkin istisna
e- Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası
f- Bankalara veya TMSF’ye borçlu kurumlara tanınan istisna
g- Yurt dışı şube kazançları
h- Yurt dışı inşaat, onarım işlerinden sağlanan kazançlarda istisna

ı- Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna
i- Risturn istisnası
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İSTİSNALAR - II
(Diğer Kanunlarla Düzenlenen İstisnalar)

5811 sayılı Kanun’da Düzenlenen İstisnalar

Yatırım İndirimi İstisnası
Serbest Bölge Kazanç İstisnası
TUGS’ye Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrine İlişkin İstisna

Teknoloji Gel. Bölg. İlişkin İstisna
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (md. 5/1-a)
• Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir
kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle
elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden
müstesnadır.
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
İstisnanın Amacı ve Mantığı
• İştirak kazançları istisnası düzenlemesinin amacı mükerrer
vergilemenin önlenmesidir.
• İstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla kazancın elde edildiği ilk
kurumda kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, kazancın kâr
dağıtımı yoluyla intikali sağlanan diğer kurumlarda da
kurumlar vergisine tabi tutulması mükerrer vergilemeye yol
açacaktır ki yapılan düzenleme ile bu durumun önüne
geçilmek istenmiştir.
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için
iştirak edilen kurumun tam mükellef olması
gerekmekle beraber, kâr payını alan kurumun tam
veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisnanın
uygulanmasında bir önemi bulunmamaktadır.
Başka bir ifadeyle, tam veya dar mükellef ayrımı
yapılmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri
iştirak kazançları istisnasından yararlanabilecektir.
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
Yatırım Fonları Katılma Belgeleri İle Yatırım
Ortaklıklarının Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kâr
Payları İştirak Kazancı İstisnası Kapsamında Mıdır?

HAYIR,
DEĞİLDİR.
Bu kazançlar parantez içi hüküm ile iştirak
kazançları istisnasının kapsamı dışında
tutulmuştur.
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
İştirak Edilen Kurumun Geçmiş Yıl Kârlarını Dağıtması
• Elde edilen kâr paylarının kaynağının, iştirak edilen kurumun
cari yıl veya önceki yıl kârlarından dağıtılmış olmasının, iştirak
kazancını elde eden kurum yönünden istisna uygulamasında
herhangi bir önemi yoktur.
• Başka bir ifadeyle, iştirak edilen kurumun geçmiş yıl kârlarını
dağıtması halinde de iştirak kazancının elde edildiği dönem
itibariyle istisnanın uygulanması mümkündür.

Emre KARTALOĞLU - YMM

İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
İştirak Edilen Kurumun İstisna Kazançlarını
Dağıtması
• Tam mükellef bir kurumdan elde edilen iştirak
kazancının, bu kurumda genel vergi rejimi uyarınca
vergilenmiş veya kurumlar vergisinden istisna edilmiş
kazançlardan oluşması veya kâr dağıtımına bağlı vergi
kesintisinin kapsamı dışında bırakılmış veya düşük
oranda vergi kesintisi yapılmış olması, istisna
uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
İştirak Oranının ve Süresinin Önemi Olup
Olmadığı
• İştirak kazançları istisnası uygulaması açısından, kurumlar
vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef kuruma
hangi oranda iştirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktadır.
İştirak oranına bakılmaksızın tam mükellef kurumlardan elde
edilen kâr paylarının tamamı kurumlar vergisinden istisna
edilecektir.
• Ayrıca, kâr payını elde eden kurumun iştirak edilen tam
mükellef kuruma belli bir süre iştirak etme şartı da
aranılmamaktadır.
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İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
Serbest Bölge Merkezli Kurumlardan Elde Edilen
İştirak Kazançları, İstisna Kapsamında Mıdır?

• EVET !

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında
sayılmasına karşın, bu bölgelerde faaliyette
bulunan kurumlar tam mükellef kurum olarak
kabul edilmektedir.
Dolayısıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunana
kurumlara iştirak edilmesinden elde edilen
kazançlar da diğer tam mükellef kurumlardan
elde edilen iştirak kazançlarında olduğu gibi
kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır.
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YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (md.5/1-b)
Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket
niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu
iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında
kurumlar vergisinden müstesnadır.

YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI (md.5/1-g)
Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri
aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, belli şartlar altında kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ
SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (md.5/1-e)
• Daha önce mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
geçici maddelerinde düzenlenen “Gayrimenkul ve İştirak
Hissesi Satış Kazançları İstisnası”, 5281 sayılı Kanunla 5422
sayılı KVK’nın 8. maddesine eklenerek 2005 hesap
döneminden itibaren sürekli hale getirilmiştir. Söz konusu
istisnaya, bazı önemli değişikliklerle beraber 5520 sayılı
KVK’da da yer verilmiştir.
• 5520 sayılı KVK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde,
taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara
ilişkin istisna düzenlenmektedir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
Bina satışlarında,
vergiye tabi olan
Kazancın
%25İ’lik kısım için
İSTİSNANIN
AMACI VE GENEL ÇERÇEVES
yenileme fonu
%75’lik
ayrılabilir mi?
kısmı kurumların bağlı değerlerinin
İstisnanın amacı,
ekonomik
istisnadır.
faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak
sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin
güçlendirilmesidir.
Şartların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl
süreyle aktiflerindeEVET:
yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ve
rüçhan haklarının satışından
doğan
kazançların
%75’lik
kısmı
Her iki uygulama
şartlar
ının da birlikte
gerçekle
ştiği bir
kurumlar vergisinden
bina istisna
satışı sözedilmektedir.
konusu olduğunda, satıştan doğan
kazancın %75’lik kısmı özel fon hesabına alınarak
istisna edilecek, kalan %25’lik kısım içinse yenileme
fonu ayrılabilecektir.
Emre KARTALOĞLU - YMM

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

• İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar,
•

Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan hakları satış kazancı istisnasından tam veya dar mükellef ayrımı
yapılmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.

•

Ancak, esas faaliyeti menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması
olan kurumların bu amaçla, diğer bir ifadeyle ticari faaliyet çerçevesinde
iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri
kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

•

Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin
yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri
kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen ve
kiralama veya başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise
istisnaya konu edilmeyecektir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Taşınmazın Kurum Adına Tapuya Tescil
Maden İşletme Haklarının
HAYIR:
Edilmi
ş
Olmas
ı
Zorunlulu
ğ
u
Satışı istisna kapsamında
Türk Medeni Kanuna göre

Türk Medeni Kanuna göre
kurumun adına, tapu
siciline kaydedilmeyen
işletme hakkı
Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacakmaden
kazancın,
bu istisna
taşınmaz niteliğinde
uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın
Medeni
olmadTürk
ığından
istisna
kapsam
ında
değildir.
Kanununun 705. maddesi gereğince kurum
adına
tapuya
mıdır?

tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir
taşınmazın satışından doğan kazanca bu istisna
uygulanmayacaktır.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

TAŞ
TAŞINMAZLAR VE İŞT
İŞTİRAK Hİ
HİSSELERİ
SSELERİ SATIŞ
SATIŞ KAZANCI İSTİ
STİSNASI

Yatırım ortaklıkları
hisse senetlerinin
satışından elde
edilen kazanç
istisna kapsamında
mıdır?

EVET !

Yatırım fonu katılma
belgelerinin
satışından elde
edilen kazanç istisna
kapsamında mıdır?

HAYIR !
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
“İki tam yıl”
ifadesinden 730 günün
Fon
alınma işleminin, satışın
anlahesab
şılmasıına
gerekir.

İstisnasından Yaralanmanın Şartları

yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin
başından itibaren kazancın beyan edildiği
•döneme
Taşınmazlar
ait kurumlar
ve iştirak
vergisihisselerinin iki tam yıl süre ile aktifte
beyannamesinin
verildiği tarihe kadar
bulundurulması,
yapılması gerekir.

• Satıştan doğan kazancın istisnadan yararlanan kısmının,
Örne
ğin, 2013
yılında
ılan birbeşinci
satış için
satışın
yapıldığı
yılıyap
izleyen
yılın sonuna kadar pasifte
kazancın fon hesabına alınma zamanı,
özel bir fon hesabında tutulması,

01.01.2014 tarihinden beyannamenin fiilen
verildiği tarihe kadar olan süre olacaktır.
kellefin
ilgili dönem
beyannamesini
16
•MüSatış
bedelinin
en geç
satışın yapıldığı
yılı izleyen ikinci takvim
Nisan
2014sonuna
tarihinde
verditahsil
ği kabul
yılının
kadar
edilmesi,
edildiğinde, fon hesabına aktarma işleminin
de bu tarihe kadar yapılmış olması gerekir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Satış Bedelinin En Geç Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İkinci Takvim
Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi

Örneğin,
Peşin satışlarda
olduğu gibi vadeli satış halinde de satıştan doğan
Ancak,2009
satışybedelinin
ılında 100.000 TL’ye alınan bir
kazanç kısmının
%75’i,
beş
yıl
süreyle özel bir fon hesabında
tamamarsan
ının, ısat
ışın yap
ıldığı300.000 TL’ye
n 2013
yılında
Bu süre içinde tahsil edilmeyen
lı izleyen
ikinci
takvim istisnadan
yılının satış bedeline isabet eden
satılmas
ı halinde
tutulmakyışartıyla
istisnadan
istisna
sonunayararlan
kadar tahsil
edilmesi
ılabilmesi
için satışnedeniyle
bedeli zamanında tahakkuk
yaralanabilecektir.
şarttır.olan 300.000 TL’nin en geçettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı
31.12.2015 tarihine kadar cezas
tahsilı ve gecikme faizi ile birlikte
edilmesi gerekir. Aksi takdirde,
tahsil istisna
edilecektir.
şartları ihlal edilmiş sayılacaktır.

satışın yapıldığı dönemde
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

İstisna Şartlarının İhlali Halinde Ziyaa Uğratılmış
Sayılan Vergi
Bu kapsamda;
– Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası satışın
İstisnayapıldığı
edilen kazançtan
5 yıl içinde
sermayeye ilave
hesap döneminde
uygulanacaktır.
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen
veya işletmeden çekilen kısım için uygulanan istisna
– İstisnanınzamanında
uygulanmasına
ilişkin bu
durumun gereği
olarak,
dolayısıyla
tahakkuk
ettirilmeyen
vergiler
istisnanın
uygulanmasından
sonra şartların ihlal edilmesi
ziyaa
uğramış
sayılır.
halinde, istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağına dair
Satış hükme
bedelinin
iki yıllık
süre yer
içinde
tahsil edilememesi
madde
metninde
verilmiştir.
halinde, tahsil edilemeyen satış bedeline isabet eden
istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler ziyaa uğramış sayılır.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

İstisna Şartlarının İhlali Halinde Ziyaa
Uğratılmış Sayılan Vergi
EVET !

İstisna
şartlarının ihlal
edilmesi
halinde ziyaa
uğratılan vergi
pişmanlıkla
beyan edilebilir
mi?
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Taşı
nmaz ve iş
Taşınmaz
iştirak hisseleri satış
satış
kazancı
kazancı istisnası
istisnasından yararlandı
yararlandıktan
sonra, özel fonda tutma veya satış
satış
bedelinin izleyen ikinci takvim yı
yılı
sonuna kadar tahsil edilmesi şartı
artının
ihlal edilmesi halinde, istisnadan
yararlanı
yararlanılan dö
dönem itibariyle ziyaa
uğramış
ramış sayı
sayılan verginin piş
pişmanlı
manlıkla
beyan edilmesine herhangi bir engel
bulunmamaktadı
bulunmamaktadır. Dolayı
Dolayısıyla, şartları
artları
ihlal eden mü
mükelleflerin, bu nedenle
ziyaa uğ
uğrayan kurumlar vergisini
piş
pişmanlı
manlıkla beyan etmeleri halinde
gerekli vergi tarhiyatı
tarhiyatı yapı
yapılacak ve
piş
pişmanlı
manlık zammı
zammı ile birlikte tahsil
edilecek, ancak vergi ziyaı
ziyaı cezası
cezası
kesilmeyecektir.

TAŞ
TAŞINMAZLAR VE İŞT
İŞTİRAK Hİ
HİSSELERİ
SSELERİ SATIŞ
SATIŞ KAZANCI İSTİ
STİSNASI

• Sahip Olunan Arsanın
Kat Karşılığı Olarak
Devredilmesi Halinde
İstisnadan
Yararlanılabilir Mi?

• Kazancın
Hesaplanmasında Kur
Farkı ve Vade Farkları
Dikkate Alınacak
Mıdır?
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HAYIR !
Taşı
nmazlarıın para karşı
Taşınmazlar
karşıllığı olmaksı
olmaksızın devir ve
temliki, trampası
trampası gibi iş
işlemler istisna
kapsamı
kapsamına girmemektedir.
Kat karşı
karşıllığı arsa devri iş
işleminin, bir malı
malın baş
başka
bir mal ile değ
değiştirilmesini ifade eden trampa
niteliğ
niteliğinde olması
olmasından dolayı
dolayı, bu gibi
işlemlerden elde edilen kazanç
kazançlara sö
söz
konusu istisnanı
istisnanın uygulanması
uygulanması mümkü
mkün
değ
değildir.

HAYIR !
İstisna kapsamı
ndan
kapsamındaki değ
değerlerin satışı
satışından
kaynaklanan alacaklar iç
için alı
alınan faiz,
komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancı
kazancın
tespitinde dikkate alı
alınmayacaktı
nmayacaktır. Aynı
Aynı
şekilde, satış
satış bedelinin dö
döviz cinsinden
belirlenmesi durumunda ortaya çıkan kur
farkları
farklarının da istisna kazancı
kazancın tespitinde
dikkate alı
alınması
nması mümkü
mkün bulunmamaktadı
bulunmamaktadır.

YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK
HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA (md.5/1-h)

• Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj
işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan
kazançlar, başkaca bir koşula bağlanmaksızın
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
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KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA ve İNDİRİMLER
Mük.S. Tutarı (TL)
Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)
Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşaatına İlişkin Bağış ve
Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)

933
2.533

140.905.775,96
440.093.882,66

637

2.335.197.626,08

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d)

47

54.432.339,03

Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b)
Yatırım İndirimi İstisnası
BKK Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve
Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e)
Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
(KVK Mad. 10/1-f)
Diğer İndirimler

215
786

34.961.650,06
4.315.729.678,76

39

3.262.226,03

245
544

112.610.074,60
1.929.100.427,69

55

4.490.240,89

1.348

3.815.020.237,78
13.185.804.159,54
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ZARAR MAHSUBU
• Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
• Devralınan veya Bölünen Kurumlara Ait Zararların Mahsubu
• Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ
MAHSUBU
Kurumlar vergisi mükellefleri;
•beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla,
•geçmiş yıllara ait kurumlar vergisi
beyannamelerinde yer alan zararları,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum
kazancından indirebilirler.
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GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ
MAHSUBU

• Geçmiş hesap dönemlerinde oluşan
zararların mahsubunda, söz konusu
zararların en önceki hesap dönemi
zararından başlayarak sırasıyla
mahsup edilmesi gerekmektedir.
• Geçmiş yıllara ait zararların
mahsubunun, yıl atlanmaksızın,
mahsup imkânının doğduğu hesap
döneminde yapılması
gerekmektedir.
• Mahsup imkânının olduğu
dönemlerde mahsup edilmeyen
zarar tutarlarının sonraki
dönemlere ait kazançlardan
düşülmesi mümkün olmayacaktır.
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İstanbulVergi
VergiDairesi
DairesiBaşkanlığı
Başkanlığı
İstanbul
tarafındanverilen
verilen11.05.2011
11.05.2011tarih
tarihve
ve
tarafından
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK9-491
9-491sayılı
sayılı
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK
özelge: :
özelge
Buhüküm
hükümve
veaçıklamalar
açıklamalar
……Bu
çerçevesinde,2005
2005ve
ve2006
2006yılı
yılı
çerçevesinde,
kurumlarvergisi
vergisibeyannamelerinde
beyannamelerinde
kurumlar
indirimimkanı
imkanıolduğu
olduğuhalde
haldekurum
kurum
indirim
kazancındanindirilmeyen
indirilmeyen2004
2004yılı
yılı
kazancından
zararının,2008
2008yılı
yılıkurumlar
kurumlarvergisi
vergisi
zararının,
matrahınıntespitinde
tespitindeindirim
indirimkonusu
konusu
matrahının
yapılmasımümkün
mümkünolmayıp
olmayıp2005
2005ve
ve
yapılması
2006yılı
yılıkurumlar
kurumlarvergisi
vergisi
2006
beyannamelerinindüzeltilmesi
düzeltilmesiyoluyla
yoluyla
beyannamelerinin
daindirimi
indirimimümkün
mümkündeğildir.
değildir.
da

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
Örnek:
(A) Kurumunun 2011 hesap
dönemine ait mali zararı
500.000 TL’dir.

Buverilere
verileregöre
göre(A)
(A)Şirketinin
Şirketinin2013
2013
Bu
hesapdönemi
dönemikurum
kurumkazancından
kazancındanmahsup
mahsup
hesap
edebileceğigeçmiş
geçmişyıl
yılzararı
zararı300.000
300.000
edebileceği
TL’dir.
TL’dir.
Şöyleki;
ki;
Şöyle
2011 dönemine ait 500.000 TL zararın

dönemine ait 500.000 TL zararın
Şirket, 2012 döneminde 200.000 2011
200.000TL’lik
TL’likkısmı
kısmıiçin
için2012
2012hesap
hesap
200.000
TL kurum kazancı beyan etmiş
dönemindemahsup
mahsuphakkı
hakkıolduğu
olduğuhalde
halde
döneminde
olmasına karşın, bu tutardan
kullanılmamıştır.Dolayısıyla
Dolayısıyla200.000
200.000TL
TL
kullanılmamıştır.
geçmiş yıl zararı mahsubu
içintercih
tercihkullanılmıştır.
kullanılmıştır.
için
yapmamıştır.

Şirketin 2013 hesap dönemine
ait kurum kazancı ise 1.000.000
TL’dir.
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Kalan300.000
300.000TL
TLtutarındaki
tutarındakimahsup
mahsup
Kalan
hakkınınise
ise2013
2013dönemine
dönemineait
aitkazançtan
kazançtan
hakkının
indirilmesineengel
engelyoktur.
yoktur.
indirilmesine
Bunagöre
göre2013
2013dönemine
dönemineait
aitkurumlar
kurumlar
Buna
vergisimatrahı
matrahı(1.000.000
(1.000.000––300.000=)
300.000=)
vergisi
700.000TL
TLolarak
olarakhesaplanır.
hesaplanır.
700.000

6111 Sayılı Kanun’a Göre Matrah Artırımında
Bulunulan Yıllara Ait Zararların Mahsubu
25.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (9) numaralı
fıkrasında,
“Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları
yıllara ait zararların %50’si, 2010 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, mükellefler, matrah
artırımında bulundukları yıllara ait olup
indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl
zararlarının yarısını, 2010 ve müteakip yıl
karlarından mahsup edemeyeceklerdir.
Söz konusu zararların diğer yarısı ise,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili
maddelerinde yer alan esaslar
çerçevesinde mahsup edilmeye devam
edilecektir.
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6111 ALDATMACASI !!!
• Kasa (ve ortaklar cari) düzeltmesinden oluşan ticari
zararın önceki yıllara ait karlara mahsubunun olanaklı
değildir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21/05/2013
tarih ve 62030549-125[9-2012/125]-748 sayılı özelgesi.)
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DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN
KURUMLARA AİT ZARARLARIN MAHSUBU
Devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar,
devralınan veya bölünen kurumların zararlarını kurum kazançlarından
mahsup etme imkânına sahiptirler.
Devredilen veya bölünen kurumları devralan kurumlar,
•Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını
geçmeyen zararları ile,
•Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin
devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı
zararları,
kurum kazançlarından indirebileceklerdir.
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DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARA AİT
ZARARLARIN MAHSUBUNUN ŞARTLARI
Bu kapsamda bir zarar mahsubundan bahsedilebilmesi için öncelikle, yapılan devir
veya bölünme işleminin, KVK’da tanımlanmış olan devir veya bölünme niteliğinde
olması ve KVK’nın 20. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş
olması gerekir.
Bunun yanı sıra, Kanunun 9. maddesinin (1-a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerine
göre aranılan şartlar ise şunlardır:
1.Devralınan veya bölünen kurumların son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması,
2.Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı faaliyete
devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl
süreyle devam etmesi.
Zarar mahsubu ile ilgili olarak yukarıda yer alan şartların ihlali halinde zarar mahsubu
olanağı ortadan kalkacağından, gerekli düzeltme işlemi yapılacak; yersiz zarar
mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş
sayılacaktır.
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YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU
• 5520 sayılı K.V.K.’nın 9. maddesinin (1/b) bendinde
kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması
halinde, beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla belirli
şartlar altında yurt dışı zararların kurum kazancından
indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Türkiye’de kurumlar
vergisinden istisna olan
kazançlardan doğan zararlar
ile ilgili olarak zarar mahsubu
uygulamasından
yararlanılması mümkün
değildir.
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YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU
• Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı faaliyetlerinden
doğan zararlarını, Türkiye’de beyan ettikleri kazançlardan
indirebilmeleri için faaliyette bulundukları ülkenin vergi
kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını (zarar
dahil), her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz
kuruluşlara incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporun
aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneğini Türkiye’deki
ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır.
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AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİSEL
TEŞVİKLER

AR-GE İNDİRİMİ
GELİR VE KURUMLAR
VERGİSİ KANUNU’NA
GÖRE AR-GE İNDİRİMİ

5746 SAYILI
KANUN
UYGULAMASI

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre ArGe İndirimi
• KVK’nın, diğer indirimleri düzenleyen 10. maddesinin, (1-a) bendine
göre, mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik
araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri
bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü kurum kazancının
tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.
• Gerek aktifleştirilerek üzerinden amortisman hesaplanan Ar-Ge
harcamaları, gerekse doğrudan gider olarak dikkate alınan Ar-Ge
harcamaları üzerinden %100 oranında hesaplanacak olan Ar-Ge
indirimi, ilgili dönem kurum kazancından indirilecek, kurum kazancının
yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutar bulunması halinde ise,
bu tutar sonraki hesap dönemlerine devredilecektir.
• İlgili olduğu dönemde indirilemeyen Ar-Ge indiriminin
sonraki yıllara devredilmesinde süre sınırı bulunmamaktadır.
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Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı
Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge
faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmekte olup, aşağıda belirtilen amaçlara
yönelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir:
•Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak
amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde
edilmesi,
•Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler,
sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler
üretilmesi,
•Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,
•Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi,
•Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni
tekniklerin /teknolojilerin araştırılması.
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Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı
Aşağıda sayılan faaliyetler ise Ar-Ge faaliyetleri kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
•Pazar araştırması ya da satış promosyonu,
•Kalite kontrol,
•Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
•Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
•İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
•Biçimsel değişiklikler (Yukarıda Ar-Ge faaliyetleri olarak sayılan amaçlara
yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler),
•Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri
toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen
prototiplerin rutin ayarlamaları),
•İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
•Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının
korunmasına yönelik çalışmalar,
•Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve
reklam amaçlı tüketici testleri.
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KVK Uyarınca Yararlanılan Ar-Ge İndirimi Kapsamında
Gerçekleştirilen Ar-Ge Harcamalarının Aktifleştirilmesi
veya Doğrudan Gider Kaydedilmesi
• Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik
yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını
aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayrimaddi hakka yönelik
olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde
aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider
yazılabilecektir.
• Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri
sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya
çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi
gerekecektir.
• Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde,
aktifleştirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa
edilecektir.
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KVK Uyarınca Yararlanılan Ar-Ge İndirimi Kapsamında
Gerçekleştirilen Ar-Ge Harcamalarının Aktifleştirilmesi
veya Doğrudan Gider Kaydedilmesi - II
• Aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi gereken Ar-Ge
harcamaları Tekdüzen Hesap Planında 263 numaralı Araştırma ve
Geliştirme Giderleri hesabında izlenmektedir.
• Doğrudan gider yazılabilecek Ar-Ge harcamaları ise, 630 numaralı
Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına kaydedilecektir.

İşletmede yeni bir ürün veya teknoloji oluşturulması veya yeni bir üretim
yöntemi geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri kapsamında yapılan Ar-Ge
harcamalarının aktifleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, söz konusu
harcamalar belli bir süreci kapsayan, beklenilen faydaları harcama
yapılırken değil projenin bitmesi ve üretimde kullanılması ile ortaya çıkan
harcamalardır.
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5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanuna Göre Ar-Ge İndirimi
5746 sayılı Kanun’un 3/1. maddesi uyarınca;
•Teknoloji merkezi işletmelerinde,
•Ar-Ge merkezlerinde,
•Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya
uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
•Rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve
•Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca,
gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, KVK’nın 10.
maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu
yapılabilmektedir.
Ayrıca 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden ArGe merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla
göre artışının yarısı da indirim konusu yapılabilir.
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5746 sayılı Kanuna Göre Ar-Ge
İndiriminin Uygulanması
• Daha önce de belirtildiği gibi, 5746 sayılı Kanun kapsamında
Ar-Ge indiriminden yararlanan mükellefler, KVK’nın 10/1-a
maddesi hükmünden ayrıca yararlanamazlar.
• 5746 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan Ar-Ge indirimi de
kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi
beyannamelerinin ilgili satırına yazılmak suretiyle indirim
konusu yapılacaktır
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Kazancın Yeterli Olmaması Nedeniyle
Yararlanılamayan Ar-Ge İndiriminin Sonraki
Dönemlere Devredilmesi
•

KVK’nın 10. maddesinde düzenlenmiş olan “Diğer İndirimler” maddede yer
alan sırasıyla kurum kazancından indirilecektir. Öte yandan, 10. maddede
sayılan diğer indirimlerden Ar-Ge indirimi dışındaki indirimler, ilgili hesap
döneminde kurum kazancının yeterli olması halinde indirilecek, ilgili
olduğu dönemde indirilemeyen kısımlar ise sonraki yıllara
devredilmeyecektir.

•

Söz konusu maddenin Ar-Ge indirimi ile ilgili (1-a) bendinde; matrahın
yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan ArGe indirimi tutarının, sonraki hesap dönemlerine devredeceği
belirtilmiştir.

•

Öte yandan, 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinde de, kazancın yetersiz
olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan
tutarların, sonraki hesap dönemlerine devredileceği hükmüne yer verilmiş;
buna ilaveten, devredilen tutarların, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna
göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate
alınacağı da ayrıca belirtilmiştir.
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5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge ve Yenilik
Faaliyetlerine İlişkin Olarak Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Kanunla Kurulan Vakıflar İle
Uluslararası Fonlardan Alınan Destekler
•

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve
kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan
alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer
alan tutarlar, Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi
kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde
Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan
karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldığı yere göre
doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak
muhasebeleştirilir.

•

Bu hesabın elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde
sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba
nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi zıyaı cezası ve gecikme
faiziyle birlikte tahsil edilir.

Emre KARTALOĞLU - YMM

AR-GE İNDİRİM İLE İLGİLİ YAYGIN
OLARAK KARŞILAŞILAN UYGULAMA
HATALARI
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Ar-Ge İndiriminden Yararlanıldığı Halde YMM Tasdik
Raporunun Olmaması :
•

•

•

•

02.01.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin
Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Ar-Ge indirimi” ile ilgili işlemler
yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.
Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi
beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve
uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre
içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.
5746 sayılı Kanun uygulamasında Ar-Ge merkezleri ve rekabet öncesi
işbirliği projeleri kapsamında yararlanılan Ar-Ge indirimi için YMM tasdik
raporu gerekmektedir.
Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş olması
durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu
düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Emre KARTALOĞLU - YMM

ATİK alımlarında Ar-Ge indirimi tutarının
yanlış hesaplanması
•

•

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,
ister aktifleştirilsin ister doğrudan gider yazılsın ilgili
dönemde yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamı
üzerinden %100 oranında Ar-Ge indiriminin
hesaplanacağı ve indirim konusu yapılacağı
belirtilmiştir.
Tebliğde yer alan “ister aktifleştirilsin ister doğrudan
gider yazılsın ilgili dönemde yapılan Ar-Ge
harcamalarının tamamı üzerinden %100 oranında ArGe indiriminin hesaplanacağı” şeklindeki açıklamayı,
ATİK alımı için yapılan harcamaların tamamı
üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanacağı şeklinde
algılamamak gerekir. Yapılan bu açıklama ile
kastedilen, yapılan bir Ar-Ge harcamasının (Örneğin
personel gideri) ister doğrudan gider yazılsın, isterse
263 nolu hesaba aktarılarak aktifleştirilsin, her iki
durumda da harcama tutarı üzerinden Ar-Ge
indirimine tabi olduğudur.
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Örnek :
Yürütülmekte olan bir Ar-Ge
projesi kapsamında
gerçekleştirilen;
ATİK alım bedeli = 100.000 TL
ATİK faydalı ömrü = 5 yıl
Ar-Ge İndiriminin hesabında
dikkate alınacak tutar = 20.000
TL

Aktifleştirilmesi gereken Ar-Ge harcamalarının
doğrudan gider olarak dikkate alınması :
1 seri numaralı Kurumlar Vergisi genel Tebliği’nin “Ar-Ge
harcamalarının kayıtlarda izlenmesi” başlıklı 10.2.6. numaralı
bölümünde;
“Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik
yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını
aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayrimaddi hakka
yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar
doğrudan gider yazılabilecektir.”
açıklamalarına yer verilmiştir.
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Aktifleştirilmesi gereken Ar-Ge harcamalarının doğrudan gider olarak
dikkate alınması -II

Buna göre, yapılan bir Ar-Ge
harcamasının doğrudan gider
olarak dikkate alınabilmesi için,
• Gayrimaddi hakka yönelik
olmayan
VE
• Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde aktifleştirilmesi
gerekmeyen,
bir harcama olması
gerekmektedir.
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Aktifleştirilen Ar-Ge
harcamaları
amortisman yoluyla
itfa edilecektir.
İtfa süresi 5 yıldır
(VUK GT. 333, 389 :
Amortisman Listesi 57. sıra)

Aktifleştirilmesi gereken Ar-Ge harcamalarının doğrudan gider olarak
dikkate alınması -III

5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasında,
• Ar-Ge harcamalarının Vergi Usul Kanununa göre
aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa
edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise
doğrudan gider yazılacağı,
hükmüne yer verilmiştir.
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Aktifleştirilmesi gereken Ar-Ge harcamalarının doğrudan gider olarak
dikkate alınması -IV
ÖRNEK:

•

(A) Kurumunun 2013 yılında, yeni
bir ürün geliştirilmesine yönelik (X)
Projesi kapsamında gerçekleştirmiş
olduğu Ar-Ge harcamalarının
toplam tutarı 1.000.000 TL’dir.

•

Kurum yaptığı harcamaların
tamamın doğrudan gider olarak
dikkate almıştır.

•

İlgili dönemde başka Ar-Ge
harcaması yoktur.

•

(X) Projesinin bitiş tarihi 2015 yılıdır.
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2010 yılında sonuçlanan bir proje
kapsamında değerlendirildiği halde
doğrudan gider olarak dikkate alınan
1.000.000 TL’nin, aktifleştirilmesinin
gerekip gerekmediğinin (doğrudan
gider yazılmasının mümkün olup
olmadığının) çözümlenmesi gerekir.

Söz konusu harcamaların aktifleştirilmesi
gerektiği ortaya konduğunda;
1.000.000 TL’nin ilgili dönem gider
hesaplarından çıkarılması ve proje
sonuçlandığında oluşan değer üzerinden
amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekir.
Örnekte, proje bitiş tarihi 2015 yılı olarak
kabul edildiğinden, 2013 ve 2014
yıllarında amortisman gideri söz konusu
olmayacaktır.

5520 sayılı KVK uygulamasında, alınan
proje desteklerinin kurum kazancına
eklenmemesi
İlgili mevzuat çerçevesinde geri ödeme koşuluyla sermaye
desteği olarak sağlanan destekler, borç mahiyetinde olup
ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu değildir.
Ancak, hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer
kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek
tutarları, 5520 sayılı KVK uygulamasında ticari kazancın bir
unsuru olarak kazanca dahil edilecektir.
Maliyetleri, bu tür desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları
da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır.
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5746 sayılı Kanun uygulamasında, alınan proje
desteklerinin özel fona eklenmesi, ancak Ar-Ge
indiriminden düşülmemesi :
•

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla
kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında
tutulur.

•

Bu fonda yer alan tutarlar, Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın
tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak
dikkate alınmaz.

•

Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldığı yere göre
doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir.
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Ar-Ge indirimi sırasının yanlış uygulanması :
DİĞER İNDİRİMLER (KVK md.10)

Sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar,
KKEG niteliğindedir. Dolayısıyla öncelikle KKEG
olarak ticari bilanço kârına eklenmesi, daha
sonra da belirtilen nispetler dahilinde indirimler
arasında
gösterilerek
Kazancın yetersiz olması nedeniyle
indirime
konu matrahtan düşülmesi
gerekir.
edilemeyen AR-GE indirimi tutar
ı süre sınırı olmaksızın
sonraki yıllara devredilebilecektir.
Sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar,
kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili olduğu
yılda indirime konu edilemedikleri takdirde
sonraki yıllara devredilemezler.

Ar-Ge indirimi sırasının yanlış uygulanması – II :
•

Beyannamede, Ar-Ge
indiriminin KVK’nın 10.
maddesinde belirtilen sıraya
uygun şekilde uygun olarak
indirilmesi gerekmektedir.

• 1. Ar-Ge İndirimi
• 2. Sponsorluk Harcamaları
• 3. Bağış ve Yardımlar
Örnek :

(A) Kurumunun bilgileri
aşağıdaki gibidir:
İndirime Esas Tutar: 100.000 TL
Bağış-Yardım
: 80.000 TL
Ar-Ge İndirimi
: 200.000 TL
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Çözüm :
İndirim Esas Tutar
Bağış ve Yardım
Kalan Tutar
Yararlanılan Ar-Ge İnd.
Kur.Ver. Matrahı
Sonr.Dön.Dev.Ar-Ge İnd.

: 100.000
: 80.000
: 20.000
: 20.000
:
0
: 180.000

İndirim Esas Tutar
Yararlanılan Ar-Ge İnd.
Kur.Ver. Matrahı
Sonr.Dön.Dev.Ar-Ge İnd.

: 100.000
: 100.000
:
0
: 100.000

Stoklarda olup henüz Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmayan ilk
madde ve malzemenin indirimin hesabında dikkate alınması
• Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge
faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge
harcaması kapsamındadır.
• Bu nedenle, henüz Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmamış olan
hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının
stoklar hesabında izlenmesi gerekmektedir.
• Stoktaki ilk madde ve malzeme için Ar-Ge indirimi
hesaplanması mümkün değildir.
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Proje onay tarihinden önceki harcamalar için Ar-Ge
indirimi hesaplanması
•

5520 sayılı KVK uygulamasında, Ar-Ge indiriminin uygulanmaya
başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe
kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan
formata uygun olarak hazırlanacak rapor, Gelir İdaresi Başkanlığına
gönderilecektir.
Örneğin;

Ancak, bu süre içinde başvurusu
Ar-Ge harcamalarına başlama tarihi :
yapılmayan projeler ile ilgili olarak,
14.02.2013
çalışmalara başlanıp harcama yapılmakla
Proje onayı başvuru tarihi : 21.07.2013
birlikte projenin herhangi bir aşamasında
başvuruda bulunulması ve uygun
bulunması halinde, başvuru tarihinin içinde
ise, ikinci geçici vergilendirme
bulunduğu geçici vergilendirme döneminin
dönemi başından (01.04.2013)
başlangıcından itibaren yapılan Ar-Ge
itibaren yapılan harcamalar
harcamaları Ar-Ge indiriminden
indirimin hesabında dikkate
yararlanabilecek, Ar-Ge projesi bittikten
alınabilir.
sonra yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
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Bu tarihten önceki harcamalar
dikkate alınamaz.

SPONSORLUK HARCAMALARI
• Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin 1.
fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenleme ile
ülkemizdeki sportif faaliyetleri teşvik etmek amacıyla
sportif faaliyetlere dönük sponsorluk harcamalarının
kazançtan indirimine olanak verilmektedir.
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SPONSORLUK HARCAMALARI
• 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile
• 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü
edilen kanunlar uyarınca tespit edilen,
• Amatör spor dalları için tamamı,
• Profesyonel spor dalları için % 50'si,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde, ilgili oldukları
hesap döneminde beyan edilen kurum kazancından
indirilebilecektir.
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Sponsorluk Harcamaları Ve Reklâm
Harcamaları Ayrımı
• Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan
ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan
harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili
olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir. Yukarıda da
belirtildiği üzere, sponsorluk harcamaları esasen kanunen kabul
edilmeyen gider niteliğinde olup, KVK’nın 10. maddesinin (1-b)
bendinde yer alan düzenleme uyarınca, bu bentte yer alan usul ve
esaslar çerçevesinde beyanname üzerinde indirim konusu
edilebilmektedir.
• Reklam harcamaları ise, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan
ilgili olduğundan genel hükümler dahilinde gider olarak kurum
kazancından indirilmektedir.
• Sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren
işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve
emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları
olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür.
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BAĞIŞ VE YARDIMLAR
• Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin (c), (ç), (d) ve
(e) alt bentlerine göre, kurumlar vergisi mükellefleri hesap
dönemi içerisinde yapmış oldukları belli bağış ve
yardımların bir kısmını veya tamamını ilgili dönem kurum
kazancından beyannamede göstererek indirebileceklerdir.
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BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar şunlardır:
c) Kurum kazancının %5’i ile sınırlı genel nitelikli bağış ve yardımlar,
ç) Eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde
yaygın din eğitimi verilen tesisler ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri
ile gençlik ve izcilik kamplarına* ilişkin bağış ve yardımlar,
d) Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar,
e) Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar,
f) Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan
nakdi bağış veya yardımlar.

* Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarına yapılan bağış ve yardımların
kurum kazancından indirilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 27.02.2014’tür.
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%5’lik Sınıra Tabi Bağış ve Yardımlar
Bağış ve Yardımların Yapılacağı Kurum ve
Kuruluşlar:
•Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
•İl özel idareleri ve belediyeler,
•Köyler
•Kamu yararına çalışan dernekler,
•Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar,
•Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
bulunan kurum ve kuruluşlar
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%5’lik Sınıra Tabi Bağış ve Yardımlar
Bağış ve Yardımın Üst Sınırı :
«Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)»

Örnek:
(A) Kurumunun 2013 hesap dönemi faaliyet
sonuçları aşağıdaki gibidir:
- Ticari bilanço kârı : 1.000.000 TL
- İştirak Kaz. İstisnası : 200.000 TL
- Geç.Yıl Zararı
: 100.000 TL
- Bağış ve Yardım
: 150.000 TL
(kayıtlara gider olarak yansıtılmış)
- KKEG
: 50.000 TL
- Taşınmaz Sat.Kaz.İst.
: 250.000 TL

Emre KARTALOĞLU - YMM

İndirilecek Bağış
Bağış ve
ve Yardım
Yardım Tutarının
Tutarının Üst
Üst
İndirilecek
Sınırının Tespiti
Tespiti ::
Sınırının

A- Ticari bilanço kârı
B- İştirak kazançları
istisnası
C- Geçmiş yıl zararı
D- Oran uygulamasına
esas tutar (A-B-C)
Üst Sınır (D x 0,05)

1.000.000
200.000
100.000
700.000
35.000

%5’lik Sınıra Tabi Bağış ve Yardımlar
Bağış ve Yardımın Üst Sınırı : (Örneğin Devamı)
Elde edilen verilere göre, kurumlar vergisi beyannamesinde yer
alması gereken bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır.
Ticari bilanço kârı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
-Bağış ve yardım : 150.000
-Diğer KKEG
: 50.000
Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar
-İştirak kazançları istisnası : 200.000
-Taşınmaz Sat.Kaz.İst.
: 250.000
Kâr (A+B-C)
Geçmiş yıl zararı
İndirime esas tutar (D-E)
İndirilecek Bağış ve Yardımlar
Kurumlar Vergisi Matrahı (F-G)
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1.000.000
200.000

450.000

750.000
100.000
650.000
35.000
615.000

%5 Oranı İle Sınırlı Olmaksızın Tamamı
İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar
• Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına yapılan bağışlar
• Kültür ve tabiat varlıklarının korumasına yönelik olarak yapılan
bağışlar
• Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon
merkezlerine yapılan bağış ve yardımlar
• Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar
• İbadethanelere, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislere yapılan bağışlar
• Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve
izcilik kamplarının yapılan bağışlar
• Eskişehir 2013 Türk Dünyası Başkenti Hakkında Kanun uyarınca
kurulan ajansa yapılan bağış ve yardımlar
• EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan bağış ve yardımlar
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%5 Oranı İle Sınırlı Olmaksızın Tamamı İndirilebilecek
Bağış ve Yardımlar (Diğer Kanunlara Göre)
• Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fonuna
veya bu fona ilişkin vakıflara yapılan bağış ve yardımlar
• 7269 sayılı kanun uyarınca afetzedelere yapılacak bağış
ve yardımlar
• TÜBİTAK’a yapılan bağış ve yardımlar
• Üniversitelere ve ileri teknoloji enstitülerine yapılan
bağış ve yardımlar
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan
bağışlar
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılacak
bağış ve yardımlar
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GİRİŞİM SERMAYESİ
FONU
•

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar
vergisi mükelleflerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak
konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla,
ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir.

•

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (g)
bendi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu
olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek
şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.
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GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
İndirim şartları :
Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için;
İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon
tutarının ise öz sermayenin %20'sini aşmaması (İki şartın birlikte
gerçekleşmesi gerekmektedir.),
Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan
ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması
Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca
gösterilmesi
gerekmektedir.
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GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
Fon Tutarının Vergilendirilmesi :
Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya
fonlarına yatırım yapılmakla birlikte, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların;
•Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,
•İşletmeden çekilmesi,
•Ortaklara dağıtılması,
•Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,
•Mükelleflerce işin terki,
•İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,
•Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi
yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde aynı
amaçla yeniden kullanılmaması
hallerinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde diğer kazançlarla
ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu fon tutarları,
beyan edildiği döneme ilişkin dönem zararı, geçmiş yıl zararları, indirim ve istisnalar ile
ilişkilendirilmeksizin vergilendirilecektir.
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GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

İndirim tutarının hesaplanması :
[Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl
zararları - tüm indirim ve istisnalar]

Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A)
A.Ş.'nin 2013 yılı dönem sonu öz sermayesi
800.000 TL olup, şirket 2013 yılında 170.000
TL kazanç elde etmiştir. Şirketin ayrıca,
30.000 TL kanunen kabul edilmeyen gideri,
50.000 TL istisna kapsamında serbest bölge
kazancı, 20.000 TL yatırım indirimi tutarı ve
2012 yılından 30.000 TL geçmiş yıl zararı
bulunmaktadır.
Şirket beyan edilen gelirin
[170.000+30.000-50.000-30.00020.000=100.000] %10'u olan 10.000 TL'yi
girişim sermayesi fonu olarak ayırarak özel
bir fon hesabına almıştır.
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Bu durumda
durumda (A)
(A) A.Ş.,
A.Ş., beyan
beyan edilen
edilen
Bu
gelirin %10'unu
%10'unu ve
ve dönem
dönem sonu
sonu öz
öz
gelirin
sermayesinin %20'sini
%20'sini aşmayacak
aşmayacak şekilde
şekilde
sermayesinin
ayırdığı girişim
girişim sermayesi
sermayesi fonunu,
fonunu,
ayırdığı
25/4/2014 tarihine
tarihine kadar
kadar vereceği
vereceği 2013
2013 yılı
yılı
25/4/2014
kurumlar vergisi
vergisi beyannamesinde
beyannamesinde indirim
indirim
kurumlar
konusu yapabilecektir.
yapabilecektir. (A)
(A) A.Ş.'nin
A.Ş.'nin 2014
2014 yılı
yılı
konusu
sonuna kadar,
kadar, ayırmış
ayırmış olduğu
olduğu 10.000
10.000 TL
TL fon
fon
sonuna
tutarıyla girişim
girişim sermayesi
sermayesi yatırım
yatırım
tutarıyla
ortaklıklarına veya
veya fonlarına
fonlarına yatırım
yatırım
ortaklıklarına
yapmaması halinde,
halinde, indirim
indirim konusu
konusu yaptığı
yaptığı
yapmaması
10.000 TL
TL fon
fon tutarı
tutarı nedeniyle
nedeniyle eksik
eksik
10.000
tahakkuk ettirilen
ettirilen (10.000
(10.000 xx %20)
%20) 2.000
2.000 TL
TL
tahakkuk
vergi, gecikme
gecikme faizi
faizi ile
ile birlikte
birlikte tahsil
tahsil
vergi,
edilecektir.
edilecektir.

TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ
VE KURUMLARA VERİLEN
HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN
KAZANÇLARA İLİŞKİN İNDİRİM
• 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi
Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ)
bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş
olmayan kişilerle, Türkiye'de verilen ve
münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı
hizmetlerden elde edilen kazançların belli bir
oranının kurumlar vergisi matrahından indirim
olarak indirilmesine imkan tanınmıştır.
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TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE
KURUMLARA VERİLEN HİZMETLERDEN ELDE
EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İNDİRİM
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HİZMET İHRACATI İNDİRİMİ
İndirim Kapsamındaki Hizmetler :
İlgili şirketler tarafından elde edilen kazancın %50'sinin
beyan edilen kurum kazancından indirilebilmesi için bu
kazancın aşağıda belirtilen faaliyetlerden elde edilmiş
olması gerekmektedir.
Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri
saklama hizmetleri.
İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen
eğitim ve sağlık hizmetleri.
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HİZMET İHRACATI İNDİRİMİ
İndirimden Faydalanma Şartları :
•İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas
faaliyet konusu
•Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için
yapılmış olması
•Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi
•Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama,
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt
dışında yararlanılması
•İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan
kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısının yurt dışında
olması
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KORUMALI İŞYERİ
İNDİRİMİ
• 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14
üncü
maddesi
hükümlerine
dayanılarak
hazırlanan ve 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Korumalı İşyerleri
Hakkında Yönetmelik”te yer alan tanıma göre;
korumalı
iş
yeri,
İşgücü
piyasasına
kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal
engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla
Devlet tarafından teknik ve mali yönden
desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak
düzenlenen işyerini, ifade etmektedir.
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KORUMALI İŞYERİ
İNDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin
1 numaralı fıkrasına 6518 sayılı Kanunla eklenen (h)
bendi hükmüne göre;
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan
korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü
piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya
ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca
karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin
yıllık brüt tutarının % 100'ü oranında hesaplanan
korumalı işyeri indirimi; kurumlar vergisi matrahının
tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
ayrıca gösterilmek şartıyla indirilebilmektedir.

(yürürlük tarihi: 19/02/2014)
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