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5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹
KANUNU UYARINCA DAR MÜKELLEF
KURUMLARDA KURUM KAZANCININ
BEYANI
Serdar AYTEK‹N *

Girifl
520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) üçüncü maddesinde kanuni ve ifl merkezi Türkiye’de bulunmayan ve sadece Türkiye’de elde etti¤i kazanç ve iratlar üzerinden vergilenen kurumlar›n dar mükellef olduklar› belirtilmifltir. Dar mükellef kurumlar, tam mükellef kurumlarda (kanuni ve ifl merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar) oldu¤u gibi Türkiye
içinde ve d›fl›nda elde edilen bütün kazançlar› üzerinden de¤il sadece Türkiye’de elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergilemeye tabi tutulmaktad›rlar. Kanun metninde yer alan Kanuni merkezden kas›t, vergiye tabi kurumlar›n kurulufl kanunlar›nda, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleflmelerinde gösterilen merkezdir. ‹fl merkezi olarak ise ifl bak›m›ndan ifllemlerin bilfiil topland›¤› ve yönetildi¤i merkez dikkate al›nmaktad›r.
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Dar mükellef kurumlarda kurum kazanc›na giren unsurlar›n Türkiye’de elde
edilmesi ve daimi temsilci bulundurulmas› konular›nda Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) ilgili hükümlerinin uygulanaca¤› kanun metninde belirtilmifltir.
Dar mükellef kurumlarda kurum kazanc›n›n konusuna giren kazanç ve iratlar›n beyan› y›ll›k ve özel beyanname olmak üzere iki çeflit beyanname ile yap›lmaktad›r. Kazanç ve iratlar›n türüne göre verilecek beyannameler ve hangi durumlarda beyanname verilece¤i veya verilmeyece¤i oldukça özellikler
içeren bir konudur. Söz konusu nedenle dar mükellef kurumlarda kazanc›n
beyan›n› aç›kl›¤a kavuflturmak genel olarak bu yaz›m›n konusunu oluflturmaktad›r. Bu do¤rultuda öncelikle kurum kazanc›n›n konusuna giren kazanç
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ve iratlar› ve kazanc›n tespitini k›saca
aç›klad›ktan sonra kazanç ve irat türlerine göre verilmesi gereken beyannameler ayr›ma tabi tutularak aç›klanacakt›r.
I.DAR MÜKELLEF KURUMLARDA
KURUM KAZANCININ KONUSU
VE TESP‹T‹
5520 say›l› KVK’n›n 3 maddesi uyar›nca dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazanc› afla¤›da yer alan
kazanç ve iratlardan oluflmaktad›r:
1. Türkiye’de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun ifl yeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabanc› kurumlar taraf›ndan bu yerlerde veya
bu temsilciler vas›tas›yla yap›lan ifllerden elde edilen ticari kazançlar,
Ancak bu flartlar›n mevcut olmas› durumunda dahi ihraç edilmek üzere
Türkiye’de sat›n ald›klar› veya imal ettikleri mallar› Türkiye’de satmaks›z›n
yabanc› memlekete göndermelerinden do¤an kazançlar, Türkiye’de elde edilmifl say›lmaz.
Söz konusu bu uygulama aç›s›ndan
Türkiye’de satmaktan maksat al›c› veya sat›c›n›n veya her ikisinin Türkiye’de olmas› veya sat›fl akdinin Türkiye’de yap›lmas›d›r.
2. Türkiye’de bulunan zirai iflletmeden elde edilen kazançlar,
3.Türkiye’de elde edilen serbest
meslek kazançlar›, 5422 say›l› eski
Kurumlar Vergisi Kanununun 12’nci
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maddesinde say›lan "Türkiye'de elde
edilen ücretler" bendine 5520 say›l›
Kanunda yer verilmemifltir. Bu sayede elde edilen kazanc›n belirlenmesinde serbest meslek kazanc› ve ücret ayr›m›nda yaflanan karmaflaya
son verilmifl ve bu 5520 say›l› Kanundan önce ücret kazanc› grubunda de¤erlendirilen kazançlar›n serbest
meslek kazanc› say›lmas› gerekti¤i ilgili kanun maddesi gerekçesinde
aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
4. Tafl›n›r ve tafl›nmazlar ile haklar›n
Türkiye’de kiralanmas›ndan elde edilen iratlar. Tafl›n›r ve Tafl›nmaz kavramlar› 4721 say›l› yeni Medeni Kanunla (Yeni Medeni, 2001, 24607)
birlikte hukuk literatüründe yerini alm›flt›r. 5520 say›l› kanunda Medeni
kanuna paralel düzenlemeler yap›larak tafl›nmazlar gayrimenkulleri,
tafl›n›r ise menkul kavram›n› ifade
etmek üzere de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.
5. Türkiye’de elde edilen menkul
sermaye iratlar›,
6. Türkiye’de elde edilen di¤er
kazanç ve iratlar.
Dar mükellef kurumalarda kurum kazanc›n›n Türkiye’de elde edilmesi konusunda GVK’n›n ilgili hükümlerinin
uygulanmas› gerekmektedir.
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte kurumlar›n vergilendirilmesinde
birçok de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Söz
konusu de¤ifliklikler özetle; tam ve
dar mükellefiyet esas›nda vergileHakemsiz Yaz›lar
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me esaslar›n›n kendi bütünlü¤ü
içinde düzenlenmesi, di¤er kanunlara yap›lan at›flar›n azalt›larak kanunun bütünselli¤inin güçlendirilmesi, kanun maddelerinin
kendi içinde daha belirli, anlaml›
bir düzenle istiflenmesi ve her
k›sm›n kendi içinde bütünselli¤inin sa¤lanmas› olarak s›ralayabiliriz.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi kanun
metninin Konu ve Mükellefler, Tam
mükellefiyet esas›nda verginin tarh›
ve ödenmesi, Dar mükellefiyet esas›nda verginin tarh› ve ödenmesi, Ortak hükümler ve Geçiçi Maddeler olmak üzere dört ayr› bölümde toplanmakta oldu¤unu ve mükellefiyet flekillerinin her birinin kendi içinde bütünselli¤inin sa¤land›¤›n› görmekteyiz.
Kurumlar vergisi, 5520 say›l›
KVK’n›n 1 inci maddesinde say›lan
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc›
üzerinden hesaplanmaktad›r. GVK’n›n
1 inci maddesinde gelirin tespitinde
takvim y›l› esas›n›n geçerli olmas›na
ra¤men KVK’da hesap dönemi geçerli olmaktad›r. Hesap dönemi 5520
say›l› KVK’n›n 16 ve 24 maddelerinde
belirtildi¤i üzere normal hallerde takvim y›l› olmas›na ra¤men VUK’nun
174 maddesinde belirtildi¤i üzere faaliyet ve iflletmelerinin niteli¤i bu döneme uygun olmayan mükelleflerin
talebi üzerine Maliye Bakanl›¤›, ken-
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dilerine yine 12’fler ayl›k özel hesap
dönemleri tayin etmektedir.
Kurum kazanc›n›n tespitinde GVK’n›n
ticari kazanç hakk›ndaki hükümleri
uygulanmaktad›r. Kurumlar Vergisine konu kazanç ise gelir vergisine konu kazançlardan oluflmakla birlikte
Gelir Vergisi Kanununda yer ald›¤› gibi ayr› ayr› kazanç ve irat olarak adland›r›lmamakta, kurum kazanc› olarak tek çat› alt›nda toplanmakta ve
sabit oranl› bir vergiye tabi tutulmaktad›r. Her kurum vergiye tabi safi kurum kazanc› üzerinden ayn› oranda
vergi ödemektedir.(Beyanname, 2006,
469) Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergileme yap›labilmesi için safi kurum kazanc›n›n tespit edilmesi gerekmektedir. Safi kurum kazanc›, mükelleflerin has›latlar›ndan bu Kanuna
göre indirebilecekleri gider veya maliyet unsurlar› ile di¤er indirimleri düflmeleri ve indirimi kabul edilmeyen giderleri ilave etmeleriyle bulunur. Kurum kazanc›, ticari kazanç niteli¤i tafl›d›¤›ndan elde etmede tahakkuk
esas› geçerli olmaktad›r.
Kurumlar›n safi kurum kazanc› tespit
edildikten sonra, kurumlar vergisi
mükellefin veya vergi sorumlusunun beyan› üzerine tarh olunmaktad›r. VUK’nun 8.maddesinde belirtildi¤i üzere Vergi sorumlusu, verginin
ödenmesi bak›m›ndan, alacakl› vergi
dairesine karfl› muhatap olan kiflidir.
Kurumlar Vergisinde vergi sorumlula-
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r›, yasal temsilciler, dar mükellefiyete tabi olanlara kazanç ve irat
sa¤layanlar, tasfiye memurlar› ve
kurumlar vergisi tevkifat› yapanlard›r.(Beyanname, 2006, 469, 625)
Kurumlar vergisi beyannamesi ilgili
bulundu¤u hesap döneminin sonuçlar›n› kapsamakta ve her mükellef kurum vergiye tabi kazanc›n›n tamam›
için bir beyanname vermektedir. Kurumlar vergisi beyannamesi, tam ve
dar mükellefiyete tabi kurumlar›n bir
hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kazanc›n bildirilmesine özgüdür.
Vergileme bu beyanname ile bildirilen toplam kurum kazanc› üzerinden
yap›lmaktad›r. (Özbalc›, 578) Kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumlular›,
kurumlar vergisine iliflkin olarak y›ll›k
kurumlar vergisi, Özel beyanname,
ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisinin
30.maddesinde yapt›klar› tevkifat nedeniyle muhtasar beyanname vermek zorundad›rlar. 5520 say›l› KVK’da
y›ll›k beyanname tam ve dar mükellef ayr›m› yap›lmaks›z›n, hesap
döneminin kapand›¤› ay› izleyen
dördüncü ay›n birinci gününden
yirmi beflinci günü akflam›na kadar
verilmekte ve beyannamenin verildi¤i
ay›n sonunda ödenmektedir. Ancak
Kurumlar Vergisinde yer alan tam
mükellef kurumlar ile dar mükellef
kurumlarda kazanc›n beyan›, kazanç
ve irad unsurlar›n›n türlerine göre verilmesi gereken beyanname konusunda farkl›l›klar göstermektedir.
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Tam mükellef kurumlarca bir hesap
dönemi içinde elde edilen kurum kazançlar›n›n vergilendirilmesinde genel olarak y›ll›k beyan esas› geçerli
olmakla birlikte GVK’ n›n 94. maddesi uyar›nca tam mükellef kurumlarca
elde edilen bir k›s›m kazanç ve iratlar
tevkifata tabi tutulmaktad›r. An›lan
Kanunun 15 inci maddesine göre,
tam mükellef kurumlar›n, birden fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile ilgili hakedifllerinden, her
nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri
ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirlerinden,
mevduat faizlerinden, kat›l›m bankalar› taraf›ndan kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kâr paylar›ndan, kâr ve
zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar›ndan, repo kazançlar›ndan ve kooperatiflere ait tafl›nmazlar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara
yap›lan kira ödemelerinden vergi kesintisi yap›lmakta ve muhtasar beyanname ile bildirilmektedir.
Dar mükellef kurumlarda ise Türkiye’de elde edilen kazanç ve iratlar›n
vergilendirilmesinde; “y›ll›k beyan”,
“özel beyan” ve “tevkifat” olmak
üzere 3 farkl› vergilendirme esas› geçerlidir. Bu kapsamda olmak üzere
5520 say›l› KVK’n›n 24 maddesinde
y›ll›k beyan, 26 maddesinde özel beyan ve 30. maddesinde tevkifat müessesi hüküm alt›na al›nm›flt›r. (Tekin,
Kaürtalo¤lu, 238)
Hakemsiz Yaz›lar
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Dar mükellef kurumlarca Türkiye’de
elde edilen kazanç ve iratlar›n vergilendirilmesinde de y›ll›k beyan esas›
mevcut olmakla birlikte bir k›s›m kazanç ve iratlar›n ise KVK’n›n 26’nc›
maddesi hükmü uyar›nca özel beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Di¤er yandan 5520 say›l›
KVK’n›n 30. maddesi uyar›nca dar
mükellef kurumlarca elde edilen bir
k›s›m kazanç ve iratlar ise söz konusu
kazanç ve irad› sa¤layanlarca tevkifata tabi tutulmak suretiyle vergilendirilmektedir. Dar mükellef kurumlarca
elde edilen ve KVK’n›n 30. maddesi
uyar›nca tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlar›n y›ll›k veya özel beyanname ile beyan edilmesi ya da verilecek beyannamelere ithal edilmesi
ihtiyari olmakla birlikte tevkifata tabi
tutulmufl olan bir k›s›m iratlar›n verilecek beyannamelere dahil edilmesi
mecburidir.
Bu do¤rultuda dar mükellef kurumlar›n vermek zorunda oldu¤u beyannameleri her bir kazanç unsurunu ele
alarak beyanname çeflitlerine ve beyan zamanlar›na göre flekil ve usul
hükümlerine göre inceleyelim.
III.DAR MÜKELLEF KURUMLARDA
YILLIK BEYANNAME VER‹LECEK
HALLER
Dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilecek kurumlar›n gelirlerine bak›ld›¤›nda, Gelir Vergisi Kanunundaki ka-
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zanç ve iratlarla paralellik içerdi¤i görülmektedir. Tam mükellefiyet ile dar
mükellefiyet aras›ndaki kazanç unsurlar› aras›ndaki paralellik vergileme
ilkelerinin do¤as› gere¤i tespit aflamas›ndan sonra ayr›lmaktad›r. Tam
mükellefiyet esas›ndaki kurumlar Türkiye içinde ve d›fl›nda elde ettikleri
tüm gelirler üzerinden vergilendirilirken, dar mükellefiyet esas›ndaki kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmektedirler.
Dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilen kurumlar›n ifl yeri veya daimi
temsilci vas›tas›yla elde ettikleri ticari kazanç kapsam›nda safi kurum kazanc›n›n tespitinde KVK’n›n 22 maddesi uyar›nca tam mükellef kurumlar
için geçerli olan hükümlerin uygulanmas› gerekmektedir. Bu kazançlar
kurumlar vergisi uygulamas›nda ticari kazanç veya zirai kazanç olarak vergilendirilmektedir. Bu durumda dar
mükellef kurumlar ticari ve zirai kazanç ve iflyeri veya daimi temsilci vas›tas›yla ticari kazanç elde etmeleri
durumunda y›ll›k beyanname vermek
zorundad›rlar.
Dar mükellef kurumlar›n elde ettikleri zirai kazançlar›n vergilendirilmesinde de KVK’n›n 22’nci madde hükmü
uygulanmaktad›r. Çünkü bir dar mükellef kurumun Türkiye'de zirai kazanç elde edebilmesi için zirai iflletmesinin Türkiye'de bulunmas› gerek-
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mektedir. Bu zirai iflletme de Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre ifl yeri oluflturaca¤› için belirtilen hükmün
uygulamas›, zirai kazançlar için de
geçerlilik kazanacakt›r.
KVK’n›n 22 maddesi uyar›nca dar
mükellef kurumlar›n Türkiye’de bir
hesap dönemi içinde ticari ve zirai faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar›n›
y›ll›k beyanname ile beyan etmeleri gerekti¤i sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de iflyeri veya daimi temsilcileri vas›tas›yla elde etmifl olduklar› kazanç
ve iratlar ise ticari kazanç olarak de¤erlendirilmek suretiyle kurumlar vergisine tabi tutuldu¤undan ticari veya
zirai faaliyet çerçevesinde elde edilmemifl olmakla birlikte ticari iflletmeye ba¤l› olarak elde edilen ticari
veya zirai kazanç d›fl›ndaki kazançlar›n da y›ll›k beyanname ile beyan
edilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte KVK’n›n 3. maddesinin üçüncü f›kras›n›n a bendinin parantez içinde yer alan özel düzenleme nedeniyle dar mükellef kurumlar›n ihraç etmek üzere Türkiye’de sat›n ald›¤› veya imal etti¤i mallar› Türkiye’de satmaks›z›n yabanc› memleketlere göndermelerinden do¤an ticari kazançlar Türkiye’de elde edilmifl
say›lmayaca¤›ndan bu kazançlar Türkiye'de vergilendirilmeyecek ve beyanname verilmeyecektir. Ancak,
mallar›n bozulmas›n› engelleyen (ilaçlama, dondurma, y›kama vb.) veya
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nakliyesi için zorunluluk arz eden ifllemler (çuvallama, kolileme vb.) gibi
mal›n niteli¤inde herhangi bir de¤ifliklik yapmayan, mal› baflka bir ürüne
dönüfltürmeyen ve katma de¤er yaratmayan ifllemler d›fl›nda bir iflleme
tabi tutulduktan sonra yurt d›fl›na
gönderilmesi halinde bentte yer alan
ihracat muafl›¤›ndan yararlan›lmas›
mümkün olmayacakt›r.
KVK’n›n 30. maddesi uyar›nca dar
mükellef kurumlarca Türkiye’de elde
edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (5), (7) ve (14) numaral› bentlerinde yer alan her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri, Toplu Konut ‹daresi ile Özellefltirme ‹dare-since ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan
gelirler, mev-duat faizleri ile fonlar›n
kat›lma belgelerinden ve yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinden elde
edilen kâr paylar›n›n, baflka gelirler
nedeniyle verilecek y›ll›k beyannamelere dahil edilmesi zorunludur.
Dar mükellef kurumlar›n ticari ve/veya zirai kazançlar› mevcut olmamas›
durumunda y›ll›k beyanname vermeyeceklerinden, dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci f›kras›n›n (5), (7) ve (14) numaral› bentlerinde yer alan için y›ll›k
beyanname verme mecburiyetleride
bulunmamaktad›r. Ancak elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar nedeniyle
Hakemsiz Yaz›lar
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özel beyanname verilmesi durumunda söz konusu iratlar›n özel beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda yukar›da say›lan gelirlerin beyan› sadece y›ll›k veya
özel beyanname verilmesi durumunda zorunlu olmaktad›r. Di¤er taraftan, KVK’n›n an›lan 30. maddesi uyar›nca dar mükellef kurumlarca elde
edilen tevkifata tabi tutulmufl kazanç
ve iratlardan yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda kalanlar›n y›ll›k beyanname ile
beyan edilmesi mükelleflerin ihtiyar›ndad›r.
Dar mükellef kurumlar›n ticari ve zirai kazanç d›fl›ndaki kazanç ve
iratlar› için Gelir Vergisi Kanununun
bu kazanç ve iratlar›n tespitine iliflkin
hükümleri uygulanmas› gerekmektedir. Örne¤in dar mükellef bir kurumun menkul sermaye irad› elde etmesi halinde, bu kazanca iliflkin safi
kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir
Vergisi Kanununun ilgili kazanç hükümleri uygulanacakt›r.
Ancak, bu kazanç ve iratlar›n Türkiye'de yap›lmakta olan ticari veya zirai
faaliyet kapsam›nda elde edilmesi halinde, kazanc›n tespitinde ticari veya
zirai kazanç hükümleri geçerli olmaktad›r. Örne¤in dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilen yabanc› bir kurumun Türkiye'deki flubesinin aktifine
kay›tl› gayrimenkulün vergilendirilmesinde ticari kazanç hükümleri geçerli
olacakt›r. Söz konusu gayrimenkul
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

yabanc› kurumun ana merkezinin aktifine kay›tl› olsayd›, bu takdirde Gelir
Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye irad›na iliflkin hükümleri uygulanacakt›r.
Dar mükellef kurumun Türkiye'de ticari veya zirai bir faaliyeti var ise,
safi kurum kazanc›, ilke olarak tam
mükellefiyette uygulanan esaslara
göre hesaplanmakta ve beyan› y›ll›k
beyanname ile yap›lmaktad›r. KVK’n›n
25. maddesi uyar›nca beyanname
hesap döneminin kapand›¤› ay›
takip eden dördüncü ay›n birinci
gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar, tarhiyat›n muhatab›n›n Türkiye'yi terk etmesi halinde ise
ülkeyi terk etmesinden önceki onbefl gün içinde verilmesi gerekmektedir. Dar mükellef kurumlar bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kazanç ve iratlara iliflkin y›ll›k kurumlar
vergisi beyannamesini, Türkiye’de ifl
yerinin veya daimi temsilcisinin
bulundu¤u yerin ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ancak dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de ifl yeri veya daimi
temsilcisinin bulunmamas› durumunda y›ll›k beyannamenin kuruma kazanç sa¤layanlar›n ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Aç›klamalar ›fl›¤›nda dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar›n türlerine göre y›ll›k
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b e y a n n a m e i l e b i l d i r m e k - zFonlar›n
o r u n dkat›lma
a o l - belgelerinden ve
d u k l a r › g e l i r l e r i , b e y a n nyat›r›m
a m e or-takl›klar›n›n
v e r i l m e - hisse senetles i i h t i y a r i a n c a k b a fl k a grinden
e l i r lelde
e r i edilen
s e b kâr
e - paylar› (GVK
biyle verilecek y›ll›k beyannamelere mad. 75/1)
dahil edilmesi zorunlu gelirleri, y›ll›k - Her nevi tahvil ve Hazine bonosu fabeyanname verilmesi durumunda ve- izleri ile Toplu Konut ‹daresi, Kamu
rilecek beyannamelere dahil edilmesi Ortakl›¤› ‹daresi ve Özellefltirme ‹daihtiyari olan gelirlerin s›n›fland›rmas›- resince ç›kar›lan menkul k›ymetlern› yaparak özetleyelim;
den sa¤lanan gelirler (GVK 75/5)
• Y›ll›k Beyanname ‹le Bildirmek
Zorunda Olduklar› Gelirler;

- Mevduat Faizleri (GVK mad.75/7)

Dar mükellef kurumlar›n kazanç ve
iradlar›ndan y›ll›k beyanname ile beyan edilmesi zorunlu olanlar afla¤›daki gibidir;

• Y›ll›k Beyanname Verilmesi
Durumunda Verilecek Beyannameye
Dahil Edilmesi ‹htiyari Olan Gelirler

- Ticari Kazançlar (GVK Madde 37)
- Zirai Kazançlar (GVK Madde 52)
- Daimi temsilci veya bir iflyeri vas›tas›yla elde edilen kazançlar
• Beyanname Verilmesi ‹htiyari
Ancak Baflka Gelirleri Sebebiyle
Verilecek Y›ll›k Beyannamelere
Dahil Edilmesi Zorunlu Gelirler ;
Dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de
elde etmifl oldu¤u kazanç ve iratlardan beyan edilmesi ihtiyari olan ancak baflka gelirler nedeniyle verilecek
y›ll›k beyannamelere dahil edilmesi
zorunlu olan afla¤›daki kazanç ve
iratlardan GVK’n›n Geçici 67 maddesi kapsam›nda olanlar› tevkifata tabi
tutularak vergilendirilmektedir. Söz
konusu kazanç ve iratlar afla¤›daki gibidir;
O c a k
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- Repo Gelirleri (GVK mad.75/14)

Dar mükellef kurumlar taraf›ndan elde edilen kazanç ve iratlardan
KVK’n›n 30 maddesi uyar›nca tevkifata tabi tutulan gelirlerin gerek beyan
edilmesi gerekse verilecek beyannamelere dahil edilmesi ihtiyari olan kazanç ve iratlar afla¤›daki gibidir;
- Telif, imtiyaz, ihtira, ifllet-me, ticaret
unvan›, marka ve benzeri gayrimaddî
haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan bedeller. (GVK Mük.mad.80)
- Kurumlardan elde edilen kâr paylar›
(GVK mad.75/1–3)
- Ücretler (GVK mad.61)
- Serbest Meslek Kazançlar› (GVK.mad.65)
- Gayrimenkul sermaye iratlar› (GVK
mad. 70)
- Hükümetin Müsaadesi ile Aç›lan
Sergi ve Panay›r Ticari Kazançlar›
(GVK mad. 30/1),
Hakemsiz Yaz›lar
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- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar› ile kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar› (GVK mad. 75/12),

zanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n sorumlularca kurumlar vergisi kesintisine tabi tutularak vergilendirilmektedir.

- Her Nevi Alacak Faizi (GVK mad.
75/6),

Örne¤in; dar mükellef (E) Kurumunun Türkiye’de (A) saklama bankas›ndaki hesab›nda bulunan hisse senetlerini, gerçek kifli (B)’nin veya (C)
Kurumunun ayn› saklama bankas›ndaki veya (D) Saklama Bankas›ndaki
hesab›na aktarmas› sonucu elde etti¤i de¤er art›fl kazançlar›, Türkiye’de
vergiye tabi bulunmaktad›r.

- Her çeflit senetlerin ‹skonto Bedelleri (GVK mad. 75/10),
- Repo Gelirleri (GVK Md. 75/14)
- Birden fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan dar
mükellef kurumlara yap›lan hakedifl
ödemeleri (GVK mad 42)
IV.DAR MÜKELLEF KURUMLARDA
ÖZEL BEYANNAME VER‹LECEK
HALLER
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Özel
beyan zaman›” bafll›kl› 26. maddesinde özetle; dar mükellef kurumlar›n
vergiye tabi kazanc›n›n Gelir Vergisi
Kanunu’nun 80. maddesinde yaz›l›
di¤er kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›,
alameti farika ve benzeri gayrimaddi
haklar›n sat›fl›, devir ve temliki mukabilinde al›nan bedeller hariç) ibaret
bulunmas› hâlinde, söz konusu kazanç ve iratlar›n özel beyanname ile
beyan edilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Dar mükellef kurumlara, telif,
imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka ve benzeri gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda yap›lan ödemeler üzerinden bu
kazanç ve iratlar›n ticari veya zirai kaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Kanun metnini dikkatle inceledi¤imizde dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar›n
GVK’n›n 80. maddesinde yer alan di¤er kazanç ve iratlardan ibaret olmas› durumunda dar mükellef kurumlar›n söz konusu bu kazançlar› için özel
beyanname vermeleri gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bununla birlikte
dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de
ticari veya zirai faaliyette bulunmalar› veya iflyeri ve daimi temsilci bulundurmalar› durumunda KVK’n›n 22
madde hükmü uyar›nca hesap dönemi sonunda y›ll›k beyanname vermeleri gerekti¤inden söz konusu dönemde elde etmifl olduklar› di¤er kazanç ve iratlar› için ayr›ca özel beyanname vermelerine gerek bulunmamaktad›r. Bu durumda Di¤er kazanç
ve iratlar›n›da y›ll›k beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.
Dar mükellef kurumlarca Türkiye’de
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elde edilen kazançlar›n, Gelir Vergisi
Kanunu'nun 80. maddesinde yaz›l› di¤er kazanç ve iratlardan ibaret bulunmas› durumunda (telif, imtiyaz,
ihtira, iflletme, ticaret unvan›, alameti farika ve benzeri gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda
al›nan bedeller hariç) elde edilen di¤er kazanç ve iratlar›n dar mükellef
yabanc› kurum veya Türkiye'de ad›na
hareket eden kimse taraf›ndan özel
beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Özel beyanname yabanc› kurum veya Türkiye'de ad›na hareket eden
kimse taraf›ndan bu kazançlar›n elde
edilme tarihin-den itibaren onbefl
gün içinde KVK’n›n 27’inci maddesinde belirtilen vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. Dar mükellef
kurumlar taraf›ndan elde edilen di¤er kazanç ve iratlar›n türüne göre kurumlar vergisi beyannamesinin
verilece¤i vergi dairelerini afla¤›da yer
ald›¤› flekilde s›ralayabiliriz;
Tafl›nmazlar›n elden ç›kar›lmas›ndan
do¤an di¤er kazanç ve iratlarda tafl›nmaz›n bulundu¤u,
Tafl›n›rlar›n ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç ve
iratlarda mal ve haklar›n Türkiye'de
elden ç›kar›ld›¤›,
Ticarî veya ziraî bir iflletmenin faaliyetinin durdurulmas› veya terk edilmesi
karfl›l›¤›nda elde edilen di¤er kazanç
ve iratlarda iflletmenin bulundu¤u,
Ar›zî olarak ticarî ifllemlerin yap›lmaO c a k
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s›ndan veya bu nitelikteki ifllemlere
arac›l›ktan elde edilen kazançlar ile
ar›zî olarak yap›lan serbest meslek faaliyetleri dolay›s›yla elde edilen kazançlarda faaliyetin yap›ld›¤›,
Ar›zî olarak Türkiye ile yabanc› ülkeler aras›nda yap›lan tafl›mac›l›k faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda
yolcu veya yükün tafl›ta al›nd›¤›,
Zarar yaz›lan de¤ersiz alacaklarla karfl›l›k ayr›lan flüpheli alacaklar›n tahsili
dahil olmak üzere terk edilen ifllerle
ilgili olarak sonradan elde edilen di¤er kazanç ve iratlar ile ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç giriflilmemesi veya ihale, art›rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi karfl›l›¤›nda
elde edilen di¤er kazanç ve iratlarda
ödemenin Türkiye'de yap›ld›¤›,
Di¤er hallerde Maliye Bakanl›¤›nca
belirlenen, yerin vergi dairesine verilmesi gerekmekte ve kazanc›n elde
edilme tarihinden itibaren 15 gün
içinde özel beyannamenin verilmesi
ve beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
Di¤er kazanç ve iratlar›n belirlenmesi
konusunda Gelir Vergisi Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmaktad›r.Ancak, di¤er kazanç ve iratlara iliflkin
hükümlerde yer alan vergilendirilmeme konusunda getirilen kay›t, flart ve
süreler ile istisnalar kur fark›ndan
elde edilen gelirler hariç dar mükellef kurumlarca elde edilen di¤er
kazanç ve iratlar›n belirlenmesinde
dikkate al›nmayacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Aç›klamalar ›fl›¤›nda dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlardan özel beyanname ile bildirmek zorunda olduklar›
gelirlerin, beyanname verilmesi ihtiyari ancak baflka gelirleri sebebiyle
verilecek özel beyannamelere dahil
edilmesi zorunlu gelirlerin, özel beyanname verilmesi ve verilecek beyannamelere dahil edilmesi ihtiyari
olan gelirlerin s›n›fland›r›lmas›n› yaparak özetleyelim;
• Özel Beyanname ile Bildirilmesi
Zorunlu Gelirler
Dar Mükellef Kurumlar›n özel beyanname ile bildirmek zorunda olduklar›
gelirler afla¤›daki gibidir;
- Tafl›nmazlar›n elden ç›kar›lmas›ndan
do¤an di¤er kazanç ve iratlar
- Tafl›n›rlar›n ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç ve
iratlar
- Ticarî veya ziraî bir iflletmenin faaliyetinin durdurulmas› veya terk edilmesi karfl›l›¤›nda elde edilen di¤er kazanç ve iratlar
- Ar›zî olarak ticarî ifllemlerin yap›lmas›ndan veya bu nitelikteki ifllemlere
arac›l›ktan elde edilen kazançlar ile
ar›zî olarak yap›lan serbest meslek faaliyetleri dolay›s›yla elde edilen kazançlar
- Ar›zî olarak Türkiye ile yabanc› ülkeler aras›nda yap›lan tafl›mac›l›k faaliyetlerinden elde edilen kazançlar
- Zarar yaz›lan de¤ersiz alacaklarla
Hakemsiz Yaz›lar
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karfl›l›k ayr›lan flüpheli alacaklar›n
tahsili dahil olmak üzere terk edilen
ifllerle ilgili olarak sonradan elde edilen di¤er kazanç ve iratlar ile ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç giriflilmemesi veya ihale, art›rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi karfl›l›¤›nda elde edilen di¤er kazanç ve
iratlar
• Beyanname Verilmesi ‹htiyari
Ancak Di¤er Kazanç ve ‹rat Elde
Edilmesi Durumunda Verilecek
Özel Beyannamelere Dahil Edilmesi
Zorunlu Gelirler;
Dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de
elde etmifl oldu¤u kazanç ve iratlardan beyan edilmesi ihtiyari olan ancak di¤er kazanç ve irat elde edilmesi nedeniyle verilecek özel beyannamelere dahil edilmesi zorunlu olan
afla¤›daki kazanç ve iratlardan
GVK’n›n Geçici 67 maddesi kapsam›nda olanlar tevkifata tabi tutulmakta kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmektedir. Dar mükellef kurumlar›n di¤er kazanç ve irat elde
edilmesi durumunda verilecek özel
beyannamelere dahil edilmesi zorunlu olanlar afla¤›daki gibidir;
- Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi, Kamu
Ortakl›¤› ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler (GVK 75/5)
- Mevduat Faizleri (GVK Mad.75/7)
- Repo Gelirleri (GVK Mad.75/14)
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• Özel Beyanname Verilmesi
Durumunda Verilecek Özel
Beyannameye Dahil Edilmesi
‹htiyari Olan Gelirler
Dar mükellef kurumlar taraf›ndan elde edilen di¤er kazanç ve iratlar nedeniyle verilecek özel beyannameye
dahil edilmesi ihtiyari olan kazanç ve
iratlar afla¤›daki gibidir;
- Telif, imtiyaz, ihtira, ifllet-me, ticaret
unvan›, marka ve benzeri gayrimaddî
haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan bedeller. (GVK Mük.mad.80)
- Kurumlardan elde edilen kâr paylar›
(GVK mad.75/1–3)
- Ücretler (GVK mad.61)
- Serbest Meslek Kazançlar› (GVK.mad.65)
- Gayrimenkul sermaye iratlar› (GVK
mad. 70)
- Hükümetin Müsaadesi ile Aç›lan
Sergi ve Panay›r Ticari Kazançlar›
(GVK mad. 30/1),
- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar› ile kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar› (GVK mad. 75/12),
- Her Nevi Alacak Faizi (GVK mad. 75/6),
- Her çeflit senetlerin ‹skonto Bedelleri (GVK mad. 75/10),
- Repo Gelirleri (GVK Md. 75/14)
- Birden fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan dar
mükellef kurumlara yap›lan hakedifl
ödemeleri (GVK mad 42)

O c a k

-

fi u b a t

Y›l: 2007 Say›: 79

V.SONUÇ
Dar mükellef kurumlar›n ticari ve zirai kazanç ve iflyeri veya daimi
temsilci vas›tas›yla ticari kazanç kapsam›nda elde ettikleri kazançlar›n
tespitinde, tam mükellef kurumlar
için geçerli olan hükümlerin uygulanmas› gerekmektedir.
Bilindi¤i üzere tam mükellef kurumlar›n, birden fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile ilgili hakedifllerinden, her nevi tahvil
ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme
‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirlerinden, mevduat faizlerinden, kat›l›m bankalar› taraf›ndan kat›lma
hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kâr
paylar›ndan, kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr
paylar›ndan, repo kazançlar›ndan
ve kooperatiflere ait tafl›nmazlar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
vergi kesintisi yap›lmaktad›r.
Bu durumda, tam mükellef kurumlar›n vergi kesintisine tabi tutulan kazanç ve iratlar›n›n, Türkiye’de bir iflyeri veya daimi temsilci bulundurmak
suretiyle ticari faaliyette bulunan dar
mükellef kurumlar taraf›ndan da elde
edilmesi halinde, söz konusu kazanç
ve iratlar üzerinden Kurumlar Vergisi
Kanununun 30 uncu maddesine göre her halükârda vergi kesintisi yap›lacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bununla birlikte dar mükellefiyete tabi kurumlar›n, Türkiye’de bir iflyeri
veya daimi temsilci bulundurmak
suretiyle yapt›klar› ticari ve zirai
faaliyet kapsam›nda, bu iflyerleri veya daimi temsilcileri vas›tas›yla elde
ettikleri serbest meslek kazançlar›,
gayrimenkul sermaye iratlar› (dar
mükellef kooperatiflere ait tafl›nmazlar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara
yap›lan kira ödemeleri hariç) ve
menkul sermaye iratlar› (kâr paylar› ile Kanunun 15 inci maddesinin birinci f›kras›nda vergi kesintisine tabi
tutulan menkul sermaye iratlar› hariç) üzerinden an›lan Kanunun 30 uncu maddesine göre vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
Ancak, dar mükellefiyete tabi kurumlar›n Türkiye’de bir iflyeri veya daimi
temsilcisi bulunmadan veya Türkiye’de bir iflyeri veya daimi temsilci bulunsa da bu iflyerlerinde yürüttükleri
ticari faaliyetle ba¤lant›l› olmamak suretiyle elde ettikleri, birden
fazla takvim y›l›na yayg›n inflaat
ve onar›m iflleri ile ilgili hakedifllerinden, serbest meslek kazançlar›ndan, gayrimenkul sermaye iratlar›ndan ve kâr paylar› hariç menkul sermaye iratlar›ndan her halükârda Kanunun 30 uncu maddesine
göre vergi kesintisi yap›lacakt›r. Söz
konusu tevkifat›n yap›l›p yap›lmayaca¤› eski kurumlar vergisi kanununda
tart›flmal› bir konu olarak yer almaktayd›. Yeni kurumlar vergisi kanunu
ile bu konu aç›kl›¤a kavuflturulmufl ve
Hakemsiz Yaz›lar
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tevkifat yap›lmas› gerekti¤i kanun
gerekçesinde yerini alm›flt›r.
Kanun metninde telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka
ve benzeri gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda
yap›lan ödemeler üzerinden bu kazanç ve iratlar›n ticari veya zirai kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n sorumlularca kurumlar vergisi kesintisi yap›lacakt›r. Kurumlar
Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin di¤er f›kralar›na göre yap›lacak
vergi kesintilerinde ilgili f›kralardaki
hükümlerin dikkate al›naca¤› tabiidir.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi kanunu
ile dar mükellefiyete tabi kurumlar›n
iflyeri ve daimi temsilcisi arac›l›¤›yla
yapt›klar› faaliyetler nedeniyle ticari
ve zirai kazanç kapsam›nda elde edilen serbest meslek kazançlar›ndan, gayrimenkul sermaye iratlar›ndan ve menkul sermaye iratlar›ndan vergi kesintisi yap›lmayaca¤›
aç›kl›¤a kavuflturulmufl ve 5422 say›l›
eski Kurumlar Vergisinde yaflanan
karmaflaya son verilmifltir. Ayr›ca ticari ve zirai kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmakzs›z›n telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›,
marka ve benzeri gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda
yap›lan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yap›laca¤›n›n aç›klanmas› 5422
say›l› eski Kurumlar Vergisinde tam
olarak aç›kl›¤a kavuflturulmam›fl bir
düzenleme olmas› nedeniyle kanuna
aç›kl›k kazand›ran bir yeniliktir.
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