
  

   
 

Sirküler No  : 364/2014-5 

Sirküler Tarihi : 07.04.2014 

Konusu  : BDP Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hk. 

  

A) GİRİŞ : 

 

 Bilindiği gibi 367 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri, kurumlar 

vergisi beyannamelerini 2006 yılı hesap döneminden bu yana (devir, bölünme, birleşme, tasfiye gibi 

durumlar hariç) elektronik ortamda, beyanname düzenleme programı (BDP) vasıtası ile vermektedirler. 

 

 2013 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi de BDP aracılığı ile düzenlenecek olup bu hesap 

dönem için 15 numaralı versiyon kullanılacaktır. 15 numaralı kurumlar vergisi beyannamesinde 14 

numaralı kurumlar vergisi beyannamesinden farklı olarak aşağıdaki belirttiğimiz ek tablolar ilave 

edilmiştir. Bu tabloların doldurulmasına ilişkin açıklamalarımız bu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 

 

B) KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TABLOSU : 

 

15 numaralı kurumlar vergisi beyannamesi versiyonuna, ticari kara ilave olunan tek satır ile 

kanunen kabul edilmeyen giderler için beyanname ekine aynı adla ek bir tablo oluşturulmuştur. Anılan 

tablo ile 14 numaralı KV beyannamesi versiyonunun ekler kısmı aşağıda olduğu gibidir. 
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Anılan tabloda yer alan kanunen kabul edilmeyen giderler aşağıda olduğu gibidir. 

 

B.1) KVK 11.Madde Hükümlerine Göre Kabul Edilmeyen Giderler : 

 

 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 (Türk Ticaret Kanununa, 

kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî 

kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların 

ayırdıkları genel karşılıklar dahil). 

 

 Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, 

gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. 

 

 Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak 

kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu 

menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. 

 

 Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi 

motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet 

konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. 

 

 Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, 

ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar 

tazminat giderleri. 

 

 Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve 

manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

 

 Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri. 

 

 Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri 

dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır 

olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara 

ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve 

maliyet unsurları toplamının % 10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 

kısmı. (Bakanlar Kurulu henüz bir belirleme yapmamıştır. Bu nedenle bu fıkra işlerlik 

kazanmamıştır.) 
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B.2) VUK Hükümlerine Aykırı Olarak Ayrılan Karşılıklar : 

 

 Fiilen ödenmediği halde ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları, garanti gider karşılıkları gibi 

karşılıklar. 

 

 İlgili dönemde yasal takibe geçilmeyen şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıklar. 

 

 Vergi usul kanunu hükümlerine göre ayrılmayan stok değer düşüklüğü karşılıkları. 

 

 Vergi usul kanununda olmadığı halde ayrılan diğer karşılıklar. 

 

B.3) VUK Hükümlerine Aykırı Olarak Ayrılan Reeskontlar : 

 

 Vergi usul kanunu değerleme hükümlerinde yer almayan senetsiz borç ve alacaklar için 

hesaplanan reeskontlar ve diğer benzeri aktif varlıklar için hesaplanan reeskontlar. 

 

B.4) VUK Hükümlerine Aykırı Olarak Ayrılan Amortismanlar : 

 

 Özellikle bağımsız denetime tabi şirketlerce TMS/TFRS standartlarına göre faydalı ömrü farklı 

alınan veya kıst amortisman sistemine göre amortisman hesaplanmasından kaynaklanan 

amortisman farkları. 

 

 Ayrıca önceki yıllarda amortisman ayrılmamasından kaynaklanan ve ilgili yılda yapılan 

düzeltme kayıtlarından kaynaklanan amortisman farkları da buraya yazılacaktır. 

 

B.5) 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesi Kapsamındaki Kanunen Kabul Edilmeyen  

Giderler : 

 

 Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 

yazılamaz. Dolayısıyla ödenmemiş SGK primleri bu satıra yazılacaktır. Aralık ayına ait olup 

Ocak ayı sonuna kadar ödenen SGK primleri fiilen ödenmiş sayılır. 

 

B.6) 6111 sayılı Kanun (özel kanunlar uyarınca) Yazılan Kanunen Kabul Edilmeyen  

Giderler : 

 

 Kamuoyunda Vergi Barışı olarak bilenen 6111 sayılı kanun kapsamında özellikle matrah 

artırımı ve stok artırımı sebebi ile ilave yapılan beyanların taksit ödemeleri ile diğer özel 

kanunlara göre gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazılmayacağı belirtilmiş 

giderler bu satıra yazılacaktır. 
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B.7) Bağış ve Yardımlar : 

 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesine göre, 

bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için yasal şartları sağlasa bile mutlaka önce 

KKEG olarak gösterilip daha sonra beyannamenin ilgili indirim satırında ayrıca gösterilmek 

suretiyle indirim yapılması gerekmektedir. Dönem içinde yapılan her türlü bağış ve yardım 

tutarı bu satıra yazılacaktır. 

 

B.8) GVK 75. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Kâr Payları : 

 

 Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesi uyarınca, idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kâr 

payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bu itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının 

tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

 

 Öte yandan, kurum personeline ödenen temettü ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanununun 61. 

maddesine göre ücret sayıldığından bu ödemeler kurum kazancının tespitinde ücret gideri 

olarak dikkate alınmaya devam edilecektir. Söz konusu temettü ikramiyelerinin bilanço günü 

itibarıyla ödenecek toplam tutarı kesinleştiğinden, çalışanlara o yıla ilişkin kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu 

yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 

B.9) KDV Kanununun 30/d Maddesi Uyarınca İndirilemeyen KDV Tutarı : 

 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen 

giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi bu satıra yazılacaktır.  

 

B.10) 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu Uyarınca Gider Yazılan Özel İletişim Vergisi : 

 

 6802 sayılı kanunun 39. maddesine göre, bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil 

edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden 

mahsup edilmez. Haberleşme faturalarında yer alan özel iletişim vergileri bu satıra 

yazılacaktır. 

 

B.11) MTV Kanununun 14. Maddesi Uyarınca Gider Kaydedilen MTV’ler : 

 

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14. maddesine göre (I) sayılı tarife (Otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Motosikletler) ve (IV) sayılı tarifede (Uçak ve 

helikopterler) yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt 

kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan 

vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde 

gider olarak kabul edilmez. Binek oto ve hava araçlarına ait MTV tutarları bu satıra 

yazılacaktır. 
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B.12) İstisna Faaliyetlerden / İşlemlerden Doğan Zararlar : 

 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 5/(3). Maddesine göre kurumlar vergisinden istisna tutulan 

kazanç ve işlemler sebebi ile zarar doğması halinde söz konusu zarar indirim konusu 

yapılamaz. Bu nitelikteki zarar ve giderler bu satıra yazılacaktır. 

 

B.13) Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  : 

 

 Yukarıda yer alan sınıflamalara dahil edilemeyen; yuvarlama farkları,  belgesiz giderler, 

önceki dönem giderleri, vefat ilanları ve çelenk masrafları vb. kanunen kabul edilmeyen 

giderler bu satıra yazılacaktır. 

 

C) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU : 

 

15 numaralı kurumlar vergisi beyannamesi versiyonuna, beyannamenin vergi bildirimi kulakçığına 

toplam matrah ve buna ilişkin olarak hesaplanan indirimli orandaki kurumlar vergisi hesabı için 

beyanname ekinde yatırım teşvik belgesi bazında müfredatı indirimli kurumlar vergisi tablosu eklenmiştir. 

 

Anılan tablo ile 14 numaralı KV beyannamesi versiyonun ekler kısmı aşağıda olduğu gibidir. 

 

 
 

-5- 

 

 



  

   
 

 

 

Yatırım indirimi uygulaması 5479 sayılı Kanun ile 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten 

kaldırılmıştır. Ancak yeterli kazanç elde edilmemesi nedeniyle safi kurum kazancından indirilemeyen 

yatırım indirimi tutarlarının safi kurum kazancından indirim konusu yapılmasına devam edilmektedir. 

 

5838 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na indirimli kurumlar vergisi başlıklı 

32/A maddesi eklenmiştir. Düzenlemeye paralel olarak 2009/15199 sayılı Karar ile 2006/10921 sayılı 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararla yürürlükten kaldırılmış olup yeni kararda yatırım 

indirimi yerine indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yer verilmiştir. Yeni uygulama yatırımın başarısız 

olma riskini tamamen yatırımcı kurumda bırakmıştır. Devlet, kar elde etmeyen katma değer yansıtmayan 

hiçbir yatırımın desteklenmemesi kararını almıştır. 

 

Yeni yatırım teşvik mevzuatı ile; komple yeni yatırımlardan yatırımın tamamlanmasından, tevsi 

yatırımlarda ise yatırımın kısmen veya tamamen tamamlanıp kazanç sağlamaya başlamasından sonra bir 

kısım teşvik unsurlarından yararlanılmasını amaçlamıştır. 

 

2012/3305 sayılı Karar ile 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkındaki Karar 

yürürlükten kaldırılmış ancak yatırımların teşviki ilkesi değişmemiştir. Bu değişikliğe paralel olarak 6322 

sayılı Kanunla KVK 32/A maddesinde yapılan değişiklik ile yatırımdan kazanç elde edilmese dahi belirli 

oranlar ile sınırlı olmak kaydıyla, diğer gelirlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi 

uygulamasına imkan sağlanmıştır. Avans niteliğindeki indirimli kurumlar vergisi uygulaması; büyük 

ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda ikinci bölgeden sonraki bölgelerde ve stratejik yatırımlarda 

uygulama alanı bulmaktadır. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi indirimli kurumlar vergisi, yatırımın tamamlanıp kazanç elde etmesi 

ile uygulama alanı bulmaktadır. Ancak 2012/3305 sayılı Kararın 15. maddesinin 5 fıkrası ile yatırımlarda, 

yapılan yatırımın kısmen veya tamamen elde edilen kazanca katkı sağlamasa da, yatırım döneminde elde 

edilen kazanca orantılama yapmak suretiyle indirimli kurumlar vergisinden yararlanmak mümkün 

bulunmaktadır. 

 

İndirimli kurumlar vergisinde esas olan indirimli kurumlar vergisinin, yapılan yeni yatırımdan elde 

edilen kazanca uygulanmasıdır. Ancak özellikle tevsi yatırımlarda yapılan yeni yatırım harcamasının elde 

edilen kazançtan ayrıştırılması veya ayrı hesaplarda takibi pek mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda 

elde edilen kazancın eski ve yeni yatırım tutarlarına orantılanması yoluyla ayrıştırılması ve belirlenen 

oranın elde edilen gayrisafi (ticari) kazanca uygulanması sonucunda, yeni yatırıma isabet eden kazancın 

hesaplanması gerekmektedir. 

 

2012/3305 sayılı Karar ve 6322 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A 

maddesinde yapılan düzenleme ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması hayli karışık bir hal almış 

bulunmaktadır. 

 

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanmış 

tebliğ ve sirküler de bulunmamaktadır. Uygulamaya özelgeler vasıtası ile yön verilmektedir. 
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Bu nedenle 2009/15199 ve 2012/3305 sayılı BKK’ya istinaden düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi 

sahibi mükelleflerimizin geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasında yeminli mali 

müşavirliğimizden destek almaları önemle duyurulur. 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 


