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Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’inci Maddesine Eklenen Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi

⬧ 6736 sayılı Kanuna istinaden matrah artırımında bulunulması ve matrah artırımının
özel kanunla belirlenen bildirim formları ile yapılıyor olması nedeniyle bu
kapsamdaki ödemelerin kanuni süresinden sonra yapılması
bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş
olması

şartının ihlali sayılmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’inci Maddesine Eklenen Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi

⬧ Düzeltme beyannamesi verilerek

%5 vergi indirimi

uygulamasından yararlanılması mümkündür.

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’inci Maddesine Eklenen Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi

⬧ Vergi inceleme raporuna istinaden tarh edilen vergilerin ve kesilen cezaların 6736
sayılı Kanundan faydalanılarak ödenmiş olması halinde

vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5'lik vergi indiriminden yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’inci Maddesine Eklenen Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi

⬧ Nevi değişikliği kapsamında;

kıst dönem beyannamesi de dahil olmak üzere

%5 vergi indirimi uygulanabilir.

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’inci Maddesine Eklenen Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi

⬧ Birleşme durumunda;

her iki kurumun da vergiye uyumlu mükellef şartlarını taşımaması halinde

vergi indiriminden faydalanılamaz.

Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi

⬧ Tür değişikliklerinde ortaklara verilen hisse senetlerinin iktisap tarihinin
belirlenmesinde

şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan (hisse senetlerinin
bastırıldığı) tarih esas alınmaktadır.

Kooperatif İktisadi İşletmeleri

⬧ Kooperatiflerin 01/01/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak
kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi
mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları vergilendirilecektir.

Kooperatif İktisadi İşletmelerinin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Türkiye'den Yurt Dışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlere İlişkin Düzenlenen İndirim Uygulaması

⬧Geriye dönük düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle indirimden
faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Türkiye'den Yurt Dışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlere İlişkin Düzenlenen İndirim Uygulaması

⬧ Hizmet ihracına ilişkin yurt dışında ödenen vergilerin %50’lik kısmı

Türkiye’de ödenen kurumlar vergisinden beyan süresi içerisinde mahsup edilebilecektir.

Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

⬧ Birleşme işleminden kaynaklanan sermaye artırımları dolayısıyla

söz konusu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

⬧ Nakdi sermaye artırımı kararından sonra başka bir şirketle birleşilmesi

nakdi sermaye artırımı faiz indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

Taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin
olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetinin ibraz
edilmemesi halinde;

⬧ Banka hesap özetinin süresinde verilmemesi durumunda ikinci derece usulsüzlük
cezasının kesilmesi
⬧ Banka hesap özetinin ibraz edilmediğinin tespit edilmesi halinde ibraz talebine rağmen
ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezasının kesilmesi
⬧ Bu süre içinde de ibraz edilmesi kaydıyla, şartları taşıyan mükelleflerin bu indirimden
yararlanmaları gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi İçin Ödenen Kayıt Bedeli

⬧ 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16'ncı
maddesi doğrultusunda alınan Yapı Kayıt
Belgesi için ödenen kayıt bedeli
⬧ Taşınmazın iktisadi kıymetini artıran giderler
kapsamında değerlendirilecektir.
⬧ Söz konusu taşınmazın
eklenmesi gerekmektedir.

maliyet

bedeline

⬧ Taşınmazın
amortisman
süresinin
tamamlanmamış olması halinde, maliyet bedeline
dahil edilecek söz konusu tutarın taşınmazın kalan
amortisman süresine göre itfa edilmesi;
⬧ Taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmış
olması halinde ise, maliyet bedeline eklenen söz
konusu tutarın taşınmaza ilişkin faydalı ömür ve
amortisman oranı dahilinde aktife alındığı tarihten
itibaren itfa edilmesi icap etmektedir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Emtianın imha nedenleri
 Bozulma
 Çürüme
 Son kullanma tarihinin geçmesi gibi
⬧ İmha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurusuna istinaden
⬧ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate
alınmak suretiyle değerlenebilir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, mükellefin;
 Geçmiş yıllardaki işlemleri
 Fiili üretimi
 Satış ve imha süreçleri
 Sektördeki diğer mükelleflerin durumu
yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir.
⬧ Değerlendirme sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha
oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Mükellefler, imha işlemine ilişkin;

 Her türlü kayıt
 Belge ve evrakı

VUK hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ İmha Oranı

Yurtiçinde satışa konu edilen emtianın, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi
nedenlerle imha edilmek üzere gerçekleşen iade miktarlarının

İlgili yıldaki toplam yurtiçi satış miktarına oranını ifade eder.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Uygulama kapsamındaki mal grupları
 Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi)

 Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak, tereyağı, gibi)
 Yumurta
 Taze sebze ve meyve
 Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller
 İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan
her türlü ilaç,
 Ve benzeri emtia

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler
 Münhasıran kazançları bilanço usulüne göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
 Yapacakları başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan;
❖ Net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10.000.000 TL’nin veya
❖ Özsermaye büyüklüğünün 5.000.000 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.
üzerinde olması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Başvuru ve İdareye sunulacak bilgi ve belgeler

 Yazılı olarak başvuru esastır.
 496 Sıra No.lu VUK Tebliği eki Başvuru formu kullanılacaktır.
 Asgari mezkûr form içeriği bilgilere yer verilmek suretiyle söz konusu başvuru formu kullanılmayabilir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Başvuruların değerlendirilmesi
 Ön değerlendirme neticesinde, başvuruya ilişkin müspet bir kanaatin hasıl
olmasına bağlı olarak
 Başvuru ve eki belgeler, imha oranının belirlenebilmesine yönelik gerekli
araştırmanın yapılarak sonuçlarının bir görüş ve öneri raporuna bağlanmasını
teminen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.
 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından başvuruya ilişkin değerlendirmeyi
içerecek şekilde görüş ve öneri raporu hazırlatılarak İdareye intikal ettirilir.
 Raporda, başvuruda bulunulan her bir ürün itibariyle mezkûr madde
uygulamasında uygun görülebilecek imha oranına ilişkin değerlendirmeye/kanaate
de yer verilir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri
⬧ İmha oranının tayin olunması
 Görüş ve öneri raporunun İdareye intikalini müteakiben İdare bünyesinde üç kişilik bir komisyon
tarafından yapılan nihai değerlendirme neticesinde başvurunun uygun görülmesi halinde,
 Bu komisyon tarafından her bir ürün için tespit edilen imha oranı mükellefin kabulüne sunulur.
 Mükellef tarafından kabul edildiği yazılı olarak bildirilen bu imha oranları, mükellefin kabul tarihinden
itibaren uygulanmaya başlar.

 Tayin olunan imha oranı mükellefin kabul beyanında bulunduğu hesap dönemi ve bu hesap dönemini
izleyen beşinci hesap döneminin sonuna kadar (imha oranının iptali durumu saklı kalmak üzere) geçerlidir
 Mükelleflerin işe başladıkları ilk yılda madde hükmünden faydalanmak için başvuru yapmaları halinde,
tayin olunan imha oranı, kabul beyanında bulunulan tarihi takip eden üçüncü hesap döneminin sonuna
kadar geçerlidir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ Bildirim
 Mükelleflerce, her yıl, ilgili olduğu yıla ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi
içinde

 Örneği 496 Sıra No.lu VUK Tebliği ekinde yer alan (EK 2) formata uygun şekilde ve her bir ürün
itibariyle hazırlanacak imha oranı yıllık takip raporu bir dilekçe ekinde İdareye ibraz edilir.

 Her bir ürün itibariyle hazırlanacak imha oranı yıllık takip raporu bir dilekçe ekinde İdareye ibraz edilir.

Vergi Usul Kanununun 278/A Maddesi Kapsamında İmha İşlemleri

⬧ İmha oranının yenilenmesi veya revize edilmesi
 Yeni bir ürün grubu için imha oranı tespitine yönelik başvurular da imha oranının revize edilmesi
kapsamında değerlendirilir.

 İmha oranının yenilenmesi talebi, en geç mevcut imha oranının geçerlilik süresinin bitiminden (9)
dokuz ay önce İdareye yapılır.
 Başvurunun incelenmesi sonucunda, mevcut imha oranının geçerlilik süresinin bitim tarihini izleyen
beşinci hesap dönemini aşmayacak şekilde, uygun göreceği süre kadar daha mevcut imha oranlarının
devam ettirilmesine karar verilebilir.
 İdarenin revize talebini kabul etmediği durumda mevcut imha oranları aynen devam eder.

Merkez Bankasında TL Karşılığı Bulunmayan Para Birimlerinin Kayıtlara Alınması

Yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan alınan muteber belgelerin defter kayıtlarında gider olarak
gösterilmesi sırasında, belgelerin düzenlendiği gün için T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış
kuru dikkate alınarak işlemlerin Türk Lirası karşılığının bulunması ve kayıtların yapılması gerekmektedir.

İlgili ülke yerel para biriminin (belgelerde yer alan yabancı para biriminin) T.C. Merkez Bankasınca
döviz/efektif kuru ilan edilen para birimlerinden olmaması halinde, T.C. Merkez Bankasına
başvurularak söz konusu kurum tarafından bildirilecek kurların dikkate alınarak gerekli değerleme işleminin
ve defter kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Döviz Kurlarının T.C. Merkez Bankası Tarafından İlan Edildiği Saatten Sonra veya Resmi Gazete’de İlan Edilmediği
Günlerde Fatura Düzenlenmesi Durumunda Dikkate Alınacak Döviz Kuru

Yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmiş olması durumunda sözleşmede belirlenen döviz kuru

Sözleşmede döviz kurunun belirlenmemiş olması durumunda faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazete’de
yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının
yayımlanmadığı (resmi tatil, hafta sonları ve yarım gün çalışılan ) günlerde düzenlenen faturalarda, söz
konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış
kurunun fatura muhteviyatı döviz cinsinden tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde
Dikkate alınması icap etmektedir.

Yabancı Para Cinsinden Kullanılan Kredi ile İlgili Kur Farkları

 Kullanılan döviz cinsinden krediye ilişkin kalan anapara ve faiz tutarının değerleme günü itibariyle kur değerlemesine
tabi tutulması, bu kapsamda mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlara ait kalan faiz tutarının kur
değerlemesine tabi tutulmasında değerleme gününe kadar hesaplanan faiz tutarının dikkate alınması,
 Söz konusu kredinin amortismana tabi iktisadi kıymetlerin finansmanında kullanılması halinde; krediye ilişkin faiz
gideri ile kur farkının söz konusu iktisadi kıymetin aktifleştirildiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle
ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanın ise kambiyo geliri/gideri olarak değerlendirilmesi veya
maliyetle ilişkilendirmek suretiyle amortismana tabi tutulması,
 Kredinin emtia satın alınmasında kullanılması halinde; emtianın satın alınıp işletme stoklarına
girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi, stokta kalan emtia ile ilgili olarak
daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete
intikal ettirilmesi,
 Genel finansman amacıyla kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile bunların döviz cinsinden
olması durumunda dönem sonu değerlemesi nedeniyle oluşan kur farklarının ise kambiyo geliri/gideri
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Faturaların Döviz Cinsinden Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

İstisnai durumlar haricinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan işlemlere ilişkin
olarak düzenlenecek faturaların, yabancı para birimi kullanılmak suretiyle düzenlenmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, söz konusu istisnai durumlarda ise, faturanın Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla (yurt
dışındaki müşteriler adına düzenlenen faturalarda Türk parası karşılığı gösterilmeden), yabancı para birimine
göre düzenlenebileceği tabiidir.

Bankalarda Açtırılan Altın, Gümüş ve Platin Hesaplarında Artış ve Azalışların Değerlemesi ile Safi Kazancın
Tespitinde Dikkate Alınması

VUK’un 281’inci maddesinde, alacaklar mukayyet değerleriyle değerleneceği, mevduat veya kredi
sözleşmelerine müstenit alacakların değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınacağı
hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer taraftan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 No.lu Tebliğin
1,3,6,7 ve 10’uncu maddelerinde bu hususta gerekli açıklamalar yer almakta olup söz konusu mevzuat
doğrultusunda;
Kıymetli maden mevduat hesapları işletme açısından bir alacak niteliği taşıdığından değerleme ölçüsü olarak
alacaklar için belirlenen ölçünün kullanılması ve VUK’un 281 inci maddesi uyarınca değerlenmesi gerekmektedir.

Bankalarda Açtırılan Altın, Gümüş ve Platin Hesaplarında Artış ve Azalışların Değerlemesi ile Safi Kazancın
Tespitinde Dikkate Alınması

Ayrıca, söz konusu değerleme yapılırken
Bahsi geçen Tebliğin 10’uncu maddesine göre, bankalar altın alış ve satış fiyatlarını serbestçe belirleyebildikleri
için, altının İstanbul Altın Borsasındaki değerinin değil, mevduat hesabının açıldığı banka tarafından tespit
edilmiş olan fiyatının esas alınması,
Bankada açılan kıymetli maden mevduat hesabı, mevduat sözleşmesine dayanan bir alacak niteliği taşıdığından
daha önce de belirtildiği üzere 213 sayılı Kanunun 281 inci maddesi uyarınca mukayyet değerle değerlenmesi,
geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonundaki dönem için altın olarak hesaplanan faizin de mukayyet
değere eklenmesi,
Mevduatın geri ödenmesi sırasında mukayyet değerle geri ödeme tarihinde bankanın
hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmesi,
gerekmektedir.

Hibe Desteğinde Değerleme

Yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur
olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet
bedelinden indirilebilir.
Bu durumda, sabit kıymetin maliyet bedeli; indirilen destekleme priminden sonraki miktar olacağından, bu usulü
seçen mükellefler, sabit yatırımın toplam bedelinden, alınan primin düşülmesinden sonra kalan değeri sabit
yatırımın değeri olarak aktiflerine kaydedecektir. Aktife kaydedilen bu değer üzerinden amortisman ayıracaklardır.
Ancak, isteyen mükellefler, tahakkuk eden destekleme primlerini, sabit yatırımların maliyet bedellerinden
düşmeden doğrudan hasılat olarak da yazabilirler.

Mükellefler bu usullerden birini seçip, uygulayabilirler. Ancak daha sonraki
dönemlerde,
yapılan
söz
konusu
tercihin
değiştirilmesi
mümkün
bulunmamaktadır.

Konkordato Geçici Mühlet Süresinde veya Konkordato Kabul Tarihinden İtibaren Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp
Ayrılamayacağı

Konkordato bir dava veya icra takibi olmayıp, bazen alacağın bir kısmından vazgeçme yerine alacağın
vadesinin uzatılarak tamamının ödenmesi şeklinde de olabilir.

Dolayısıyla, konkordato alacağı şüpheli hale getirmediği gibi aksine, alacağın (tenzilat konkordatosunda
vazgeçilmeyen kısmın) tahsil imkanını kuvvetlendirir.

Konkordato yoluna giden firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması
mümkün bulunmamaktadır.

Konkordato Geçici Mühlet Süresinde veya Konkordato Kabul Tarihinden İtibaren Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp
Ayrılamayacağı

VUK’a göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar,
değersiz alacaklardır.
Kazai bir hükümden anlaşılması gereken, alacağın tahsili için kanun yollarına başvurulmuş olması, icra
takibinin yapılmış bulunması, bu müracaatlar ve takipler sonunda, alacağın ödenmeyeceğine hâkim tarafından
hükmedilmiş olması;
Kanaat verici vesika teriminden ise ödemeyi imkânsız hale getirmiş hal ve sebepler sonucu ortaya
çıkmış belgeler anlaşılmalıdır.

Değersiz hale geldiği ileri sürülen alacağın ciddi olarak takip edildiğine ilişkin çabaların kazai
bir hüküm veya kanaat verici bir vesika ile tevsiki öngörülmüştür.

Konkordato Geçici Mühlet Süresinde veya Konkordato Kabul Tarihinden İtibaren Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp
Ayrılamayacağı

VUK uygulamasında kanaat verici vesikalarda alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması kabul
edilmektedir.
Bu itibarla, borçlu firmanın konkordato talebinin anlaşmayla sonuçlanmasına bağlı olarak, varsa söz konusu
anlaşma kapsamında vazgeçilen alacak kısmının, değersiz alacak olarak kabul edilmesi, konkordato
anlaşmasının onaylanarak kesinleşmesini müteakiben, alacağın değersiz hale geldiği (anlaşmanın kesinleştiği)
yıl hesaplarına zarar olarak yazılması mümkündür.
Ayrıca, kesinleşen konkordato anlaşmasının VUK’da öngörülen süreler boyunca muhafaza ve
gerektiğinde yetkililere ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.
Bunun yanında, VUK’un 322’nci maddesi uygulamasında, alacağın değersiz hale geldiği
yıl hesaplarına zarar olarak yazılması gerekmekte olup, ilgili olduğu yılda zarar
yazılmayan alacağın sonraki yıllarda dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Teşekkürler

