DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR İLE GELİR VERGİSİNİN TARHI
Konu Başlığı: Gelire Giren Kazanç ve İratlardan Diğer Kazanç ve İratlar ile Gelir Vergisinin Tarhı
Kavramlar: Değer Artış Kazançları, Arızi Kazançlar.
Kavramlara İlişkin Açıklamalar:
“Aşağıda yazılı olup geçen bölümlerin dışında kalan kazanç ve iratlar bu bölümdeki hükümlere göre
vergiye tâbi gelire dahildir (GVK Madde 80):
- Değer artış kazançları
- Arızî kazançlar.”
Değer Artış Kazançları (GVK Mükerrer Madde 80, Madde 81, Mükerrer Madde 81):
Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.
1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
2. 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden
çıkarılmasından doğan kazançlar.
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında
kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının
(1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde
kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden
çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri
gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).
Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz
karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret
şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile 1.1.2017 tarihinden itibaren 11.000 TL.) Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.
Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî
işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden
çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler
uygulanır. (GVK Mükerrer Madde 80)

Arızi Kazançlar (GVK Madde 82):
Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:
1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde
edilen kazançlar.
2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere
iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.
3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile
peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya
devrinde doğan kazançlar dahil).
4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri
kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).
6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45. maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri
kazançlar.
Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan
ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak
edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık (296 Seri No'lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 24.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.
Bu maddede geçen "hâsılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile
temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.
Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur:
1. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli
ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.
2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen
hâsılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.
3. Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri
uygulanır.
Gelir Vergisinin Tarhı:
“Hilafına hüküm olmadıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh
olunur.” (GVK Madde 83)
Gelir Vergisi beyanları (GVK Madde 84):
-

Yıllık;
Muhtasar

- Münferit
Beyanname ile yapılır.
Konuya İlişkin Mevzuat: Gelir Vergisi Kanunu

KURUMLAR VERGİSİ
Konu Başlığı: Kurumlar Vergisi
Kavramlar: Mükellefiyet Şekilleri, Matrahın Tespiti, Kurumlar Vergisinde Beyanname, Vergi
Kolaylıkları, Kurumlar Vergisinin Oranı ve Tarhı, Ödenmesi
Kavramlara İlişkin Açıklamalar:
Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir (KVK Madde 1):
-

Sermaye şirketleri.
Kooperatifler.
İktisadî kamu kuruluşları.
Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
İş ortaklıkları.

Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.
Mükellefiyet Çeşitleri (KVK Madde 3):
-

Tam mükellefiyet: Kanunun 1. maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi
Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların
tamamı üzerinden vergilendirilirler.
- Dar mükellefiyet: Kanunun 1. maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her
ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden
vergilendirilirler.
Matrahın Tespiti (KVK Madde 6):
Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden
hesaplanır.
Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri
uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 59. maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.
Dikkat: Safi kurum kazancına ulaşabilmek için gayrisafi kazançtan indirilebilecek ve indirilemeyecek
giderlerin ayrıca bilinmesi gerekir.
Kurumlar Vergisinde Güvenlik Müesseseleri:
-

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı (KVK Madde 7)
Örtülü Sermaye (KVK Madde 12)
Transfer Fiyatlandırması yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (KVK Madde 13)

Kurumlar Vergisinde Beyanname (KVK Madde 14):
Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili
bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir
Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği
bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için,
bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir.
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci
gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Kurumlar Vergisinde Vergi Kolaylıkları
Muafiyetler: (KVK Madde 4)
İstisnalar: (KVK Madde 5)
Kurumlar Vergisinin Oranı ve Tarhı (KVK Madde 32):
Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır.
Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı
olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi
Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin %20 geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar
için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.
Dikkat: (KVK Geçici Madde 10)
“Bu Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020
yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan
hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.
Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.”
Ödeme:
Kurumlar vergisi bir defada beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar ödenir.
Konuya İlişkin Mevzuat: Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu

