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AÇIKLAMALAR

KOD 344MV0018

ALAN Muhasebe ve Finansman

DAL/MESLEK Alan Ortak

MODÜLÜN ADI Beyannameler

MODÜLÜN TANIMI
Muhasebe ve finansman alanında VUK’na göre gerekli
beyannameleri düzenleme becerisinin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Beyannameleri düzenlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile; VUK’na göre ilgili beyannameleri

düzenleyebileceksiniz.
Amaçlar

1. VUK’na göre muhtasar beyannameyi
düzenleyebileceksiniz.

2. KDV Kanunu’na göre KDV beyannamesini
düzenleyebileceksiniz.

3. Gelir V. K’na göre geçici vergi beyannamesini
tanıyacak ve düzenleyebileceksiniz.

4. GVK’na göre yıllık gelir vergisi beyannamesini
düzenleyebileceksiniz.

5. 4760 sayılı kanuna göre özel tüketim vergisi
beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

6. KVK’na göre kurumlar vergisi beyannamesini
düzenleyebileceksiniz.

7. 6802 Sayılı Kanuna göre hizmet vergisi
beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

8. BA ve BS bildirim formu düzenleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar, yazıcı, kağıt, internet bağlantısı, formlar, cd,
bilgisayar masası, hesap makinesi.

AÇIKLAMALAR
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen, modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı
uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan
doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı
paraya vergi denir. Devletin vergi toplamasındaki amaç kamu hizmetlerinin maliyetini
karşılamaktır. Vergi, zorunlu ve karşılıksızdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan
devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini
sağlarken kamu fonlarını kullanır.

Bu nedenle ekonominin kayıt altına alınması, planlanması, denetlenip geliştirilmesi,
vergi adaleti ve dengeli gelir dağılımının sağlanması açısından muhasebenin önemi
büyüktür. Bu modülde muhasebenin konusuna giren, beyan (bildirim) usulüne dayanan
vergilerin bildiriminde kullanılan beyannamelerin bazılarını tanıyacak, kullanım amaçlarını,
beyannamelere ilişkin bildirim ve ödeme sürelerini, beyannamelerin nasıl düzenlendiğini
öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ 1

Bu öğrenme faaliyeti ile Vergi Usul Kanununa göre muhtasar beyannameyi
düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya öğretmeninizden bir muhtasar beyanname
örneği temin ederek şeklini inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi durumlarda muhtasar beyanname
verdiğini sorunuz.

 Bir muhasebeciye muhtasar beyanname verme şekillerini, beyanname verme ve ödeme
zamanlarını sorunuz.

1-MUHTASAR BEYANNAME

1.1. Kullanım Amacı

Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname,
işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları
ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).

Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde
vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen
vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

Yani; işçiye veya memura ücret veya maaş ödeyen işveren, daha bu ödemeyi
yapmadan önce, işçi veya memurun aldığı ücret veya maaştan kanunen ödemesi gerekli olan
gelir ve damga vergisini kesecek ve yasal süre içinde kestiği bu vergileri bir muhtasar
beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeyecektir.Anlaşılacağı üzere burada işçi veya
memur kanuni mükelleftir, fakat onların adına ve hesabına vergilerini ödeyen ve muhtasar
beyanname veren işveren, vergi sorumlusu(veya mutavassıt ödeyici) dur. Kesilen vergilerdir.

Vergi tevkifatı (stopaj), gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın
(gelir,kazanç) ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş
oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin
vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi
güvenlik tedbiridir.

ÖĞRENME FAALİYETİ 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Stopajı doğuran işlem, stopaja tabi istihkakın nakden veya hesaben ödenmesidir.

Bu uygulamanın amacı vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde
gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve
vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak, verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre
içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki
psikolojik etkisini gidermektir.

1.2. Beyan Şekli ve Zamanı

Gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh
(vergi hesaplama) edilir.

Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname
doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile
bildirir.

Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile düzenlenip verilebilir.
Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmek için gerekli koşullar
şöyledir:

 Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
 Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat

bulunmamalıdır.
 Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden

bildirilmiş olmalıdır.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları
hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili
muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her
ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar
verebilirler (GVK md.98) . Üç aylık beyanname verme dönemleri;

 Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak,
 Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan ,
 Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz,
 Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına

muhtasar beyanname verilir.

GVK 94. maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde
yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri
vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar(VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu
tebliğ), ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye
mecburdurlar (GVK md.98). Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden
kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.
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Örneğin; Ocak dönemine ait muhtasar beyanname Şubat ayının 23.günü akşamına
kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilir.

Muhtasar beyanname verilecek ay 23. günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk iş
gününe kadar beyanname verilebilir.

Mükellef aynı belediye sınırları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar
ile bunlara ait vergileri bir merkezden bildirilebilir.

Muhtasar beyannameler süresi dahilinde bağlı olunan vergi dairesine elden verilebilir
ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir.

E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda, beyannamenin
kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

Vergi tevkifatı yapacaklar ( Gelir Vergisi Kanunu(GVK) md. 94’e göre):

 Kamu idare ve müesseseleri
 İktisadi kamu müesseseleri
 Ticaret şirketleri
 İş ortaklıkları
 Dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri
 Yatırım fonu yönetenler
 Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
 Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

listede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıklarında, ödeme yaptıkları kişiler
adına belirtilen oranlarda tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1.3.Vergi Tevkifatı Yapılacak Ödemeler ve Vergi Kesinti Oranları

Vergi tevkifat oranları Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir.Ücretler için
uygulanacak gelir vegisi oranları her yıl düzenlenir. Bu nedenle tevkifat oranları yıllara göre
değişiklik gösterebilir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI
TEVKİFAT ORANLARI (2007)

94.Md.İlgili
Bent

Ödemenin Türü
Tevkifat
Oranı%

2/a Telif ödemelerinden 17

2/b Diğer serbest meslek ödemelerinden 20

3
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak
bedellerinden

3
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4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı
dolayısıyla yapılan ödemelerden

20

5/a Kira ödemelerinden 20

5/b
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığın-
da bunlara yapılan kira ödemelerinden

20

5/c
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemelerinden

20

6/a-ii
(B) tipi yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançlarından

10

6/b-i

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere,
gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiler-
den muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının
1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) (Yürürlük 03.02.09)

15

6/b-ii

Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere,
dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir is yeri veya daimi temsilci
aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar

vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan,75.maddenin ikinci
fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar
paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)
(Yürürlük: 23.07.2006)

15

6/b-iii
75. Maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul
sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden

10

7/a,b,c
Devlet tahvili ve hazine boNusu fazileri ile Toplu Konut İdaresi,
Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlere sağlanan gelirlerden, (Yürürlük:03.02.2009)

0

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları
karşılığında yapılan ödemelerden; Hurda mal alımları için

2

2011 ÜCRETLER İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ ORANLARI

9.400 TL’ye kadar %15
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.125 TL, fazlası için %20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 3.425 TL ,fazlası için %27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 9.905 TL ,fazlası için %35

İşverenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden yaptıkları vergi tevkifatını ücret
bordrosunda göstermeye mecburdurlar. Ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi
yapılır.

Ücretler için uygulanacak damga vergisi oranı binde 6,6 (%0,66)’ dır.

Ücret bordrosunda yer alan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri toplamı muhtasar
beyannamede gösterilir.
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1.4. Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi

Muhtasar beyannamenin belli bir formu vardır. Muhtasar beyanname 1003 nu.lu
formdur. 1003 muhtasar beyanname formu bir yaprak ve iki yüzden(ön yüz-arka yüz) oluşur.

Ön yüzde;
 Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu
 Tablo 1 Matrah ve vergi bildirimi
 Tablo 2 Tahakkuka esas icmal

Arka yüzde ise;
 Tablo 3 Ücret ve ücet sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan

ödemelere ait bildirim
 Tablo 4 Ödemelerin türüne göre kod cetveli bulunur.

Vergi dairelerine verilen muhtasar beyannameler, bilgisayarda değerlendirildiğinden
beyannameye yazılan bilgiler açık, okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait
olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır.

Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harflerle
doldurulmalıdır. Tutarlar sağa yanaşık yazılmalıdır.

Beyanname elde veya bilgisayar ortamında düzenlenebilir. Bağlı olunan vergi
dairsine elden verilebilir ya da posta yolu ile; taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak
gönderilebilir. İnternet ortamında (elektronik ortamda) İnternet vergi dairesi aracılığı ile
E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilebilir.

MÜKELLEFE AİT BİLGİLER VE DÖNEM TABLOSU
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Bu bölüm beyannamenin en üst bölümüdür. Bu bölümde;
 Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin adı
 Bağlı olduğu il ve ilçe
 Vergi sorumlusunun vergi kimlik numarası, e-posta adresi, adı soyadı veya ünvanı,

telefon numarası
 Muhtasar beyannamenin ait olduğu yıl yazılır,
 Muhtasar beyanname her ay veriliyorsa aylık, üç ayda bir veriliyorsa üç aylık ile

hangi ay ya da aylara aitse o aylar işaretlenir.

TABLO 1 MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

Bu bölüm ücret ödemeleri ile menkul sermaye iratlarına ait ödemelere ait bölümdür.

 Ödemelerin tür kodu(beyannamenin arka yüzündeki tablo4 ödemelerin türüne göre
kod cetvelinden kod bulunarak yazılır),

 Ödemelerin brüt(gayrisafi) tutarları (kesintiler ücretler hariç olmak üzere brüt tutar
üzerinden hesaplanır) 17 toplam a hücresine bu tutararın toplamı yazılır.

 Gelir vergisi kesintisi tutarları,17 toplam b hücresine ise kesinti toplamları yazılır.

 Terkin edilen tutar varsa 18 nu.lu hücreye yazılır.(5084 sayılı kanun gereği)

Örneğin; 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin, en az otuz işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları
işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri
bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni,
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden edilir. Tahakkuk eden
vergi terkin edilen tutar kadar azalmış olur.
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 19 nu.lu hücrede kesinti toplamından terkin tutarı çıkarılarak kalan tutar (17 b-18)
yazılır.

 20,21,22 nu.lu hücrelere var ise mahsup edilecek vergiler ve 23 nu.lu hücreye
bunların toplamı (20+21+22) yazılır. Örneğin çalışanlara ait asgari geçim indirimi
tutarları mahsup edilen vergiler bölümünde yer alır.

 Çalıştırılan işçi sayısı bölümünde asgari ücretli ve diğer ücretli çalıştırılan işçilerin
kaçar kişi olduğu ayrı ayrı aylara göre yazılır.

 18 nu.lu hücre doldurulmuş ise yapılan terkinin hangi tebliğ kapsamında olduğu
işaretlenir.

TABLO 2 TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ
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 1 nu.lu hücreye tablo 1- 17 a hücresindeki matrahlar toplamı yazılır.
 2 nu.lu hücreye tablo 1- 19 nu.lu hücredeki tahakkuk eden (terkin sonrası kalan gelir

vergisi tutarı) vergi tutarı yazılır.
 3 nu.lu hücreye tablo 1- 23 nu.lu hücredeki mahsup edilecek gelir vergisi toplamı

yazılır.
 Eğer tahakkuk eden vergi mahsup edilen vergi tutarından fazla ise 4 nu.lu hücreye (2

nu.lu hücredeki tuardan 3 nu.lu hücredeki tutar çıkarılarak bulunan) ödenecek gelir
vergisi tutarı yazılır.

 Eğer mahsup edilen vergi tahakkuk eden vergi tutarından fazla ise aradaki fark 5
nu.lu hücreye iade edilecek tutar olarak yazılır.

 Tevkifata ilişkin damga vergisi toplamı 6 nu.lu hücreye yazılır.

Beyannameye ait damga vergisi ( her yıl değişmek üzere 2011 yılı için muhtasar
beyanname damga vergisi 19,90 TL.dir) 6 nu.lu hücreye yazılır.

Tablo 2 nin altında yer alan bölümlere vergi sorumlusu ve varsa beyannameyi
düzenleyen SM veya SMMM ‘ ye ait bilgiler doldurulur.

TABLO 3 ÜCRET VE ÜCET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE
İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM

Bu bölümde gayrimenkul kira, SMMM ödemeleri gibi ücret ve menkul sermaye
iratları dışında kalan ödemeler gösterilir. Eğer burada yer alan satırlar yeterli gelmezse aynı
bilgileri içeren bir liste beyannameye eklenir.

 Ödeme yapılan kişiye ait bilgiler, tür kodu, gayrisafi tutar ve kesilen gelir vergisi
tutarı ilgili bölümlere yazılır.
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TABLO 4 ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ

Bu cetvelden ödemenin kodu bulunur ve buna göre diğer tablolardaki tür kodu
alanlarına ilgili ödeme tür kodu yazılır.

1.5. Verginin Ödeme Şekli ve Zamanı

Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya
tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi
üçüncü günü akşamına kadar, bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeye ve yirmi altıncı günü
akşamına kadar da ödemeye mecburdurlar. Üç aylık bildirimde bulunanlar da ilgili dönemin
23. günü akşamına kadar bildirimde bulunup üç gün sonra 26. günü akşamına kadar ödeme
yapmak zorundadırlar. (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ)

Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet
bankacılığı dahil) yapılabilir.

E-BEYANNAME:

Maliye Bakanlığı,VUK mükerrer 257. maddenin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak
bazı vergi beyannameleri ve bildirimlerin mükelleflerce internet ortamında gönderilmesi
zorunluluğu getirmiştir.

 Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir
Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı
olmaksızın,

a)Gelir vergisi (ve geçici vergi) beyannameleri,
b)Kurumlar vergisi (ve geçici vergi) beyannamelerini elektronik ortamda göndermek
zorundadırlar.
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 Hiçbir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan diğer
beyannameler ise aşağıdakilerdir.

a)KDV beyannamesi,
b)Muhtasar beyanname,
c)Özel tüketim vergisi beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
d)Özel iletişim vergisi beyannamesi,
e)Şans oyunları vergisi beyannamesi,
f)Hizmet vergisi (banka muameleleri vergisi/sigorta muameleleri vergisi) beyannamesi,
g)Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak 5.3.2007 tarihinden
itibaren verilecek düzeltme beyannameleri.

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyanname, bildirim ve ekleri,
5362 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odaları ve birlikleri tarafından üyeleri adına
gönderilebilmektedir.

 Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin,
istemeleri halinde, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan
kendilerinin göndermesi mümkündür.

 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) mükellefleri, elektronik
ortamda verilebilen tüm beyannamelerini elektronik ortamda göndermek
zorundadırlar.

 Aşağıdaki belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ihtiyaridir. Bu
beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmek istenmesi halinde, kendilerine
aracılık yetkisi verilmiş olan meslek mensupları aracılığıyla elektronik ortamda
gönderilmesi mümkün olacaktır.

a)Damga vergisi beyannameleri,
b)Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan site, apartman
yöneticileri,
c)Vakıflar, dernekler vs. tarafından verilmesi gereken KDV beyannameleri,
d)Basit usule tabi mükelleflere ait yıllık gelir vergisi beyannameleri,
e)Ticari, zirai ve mesleki kazançlar dışındaki gelirler dolayısıyla yıllık gelir vergisi
beyannamesi vermek zorunda olan gelir vergisi mükelleflerine ait gelir vergisi
beyannameleri.

Yukarıda, internet ortamında gönderilmesinin zorunlu olduğu belirtilen beyannameler,
otomasyona geçmiş olan vergi dairelerinin mükellefleri için yürürlüktedir.

ÖRNEK UYGULAMA: Bulut COŞKUNCA Ankara ilinde Seğmenler Vergi
Dairesine bağlı olarak beyaz eşya ticareti ile uğraşmaktadır. Bulut COŞKUNCA TC Kimlik
Nu’su 58133699777 dir. Tel Nu: 312 333 33 33’tür. E-Posta:
bulutcoskunca@hotmail.com’dur. İşyerinde 2 işçi çalıştırmaktadır. Muhtasar beyannameyi
aylık dönemler halinde vermektedir. Bulut COŞKUNCA’nın Mart 2011 dönemi içinde
GVK’nın 94. maddesine göre yapmış olduğu ödemeler aşağıdaki gibidir:



14

a. İş yerinde çalıştırdığı işçilerden birine aylık brüt 1.000 TL, diğerine asgari ücret
ödemiştir.

b. Şahap YILMAZ’dan kiraladığı iş yeri için kira olarak brüt 500 TL ödemiştir. Şahap
YILMAZ TC Kimlik Nu: 56175634490 Vergi Dairesi: Mamak

c. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti olarak Selma KARAGÖZ’e brüt 600 TL
ödemiştir. Selma KARAGÖZ TC Kimlik Nu: 57865166888 Vergi Dairesi: Ulus

Her bir işçi için hesaplanan asgari geçim indirimi 59,74 TL’ dir.

İstenen: Yapılan ödemelere ilişkin vergi kesintilerini hesaplayarak Bulut
COŞKUNCA’ nın Mart 2011 dönemine ait muhtasar beyannamesini düzenleyiniz.

Mayıs 2011 Ücret Bordrosu

Brüt
Ücret

SSK
işv.payı

SSK işçi
payı

GV
Matrahı

GV Damga
Vergisi

Net
Ücret

İşçi 1 1.000,0 140,00 10,00 850,0 127,50 6,60 715,90

İşçi 2 796,50 111,51 7,97 677,02 101,55 5,26 570,21

Toplam 1.796, 50 251,51 17,97 1.527,02 229,05 11,86 1,286,11

Kiradan kesilen vergi 500x 0,20 100,00 - 400,00

Muhasebeciye ödenecek 600 x 0,20 120,00 - 480,00

Toplam beyannamede ödenecek vergiler 449,05 11,86

İşçilere ödenmesi gereken aylık asgari geçim indirim 119,48

Vergi dairesine ödenecek vergi 329,57 11,86

Bulut COŞKUNCA muhtasar beyannamesini 23 Nisan akşamına kadar bağlı olduğu
vergi dairesine vermeli ve 329,57 TL gelir vergisi, (11,86 +19,90 beyannemenin vergisi) =
31,76 TL damga vergisini ödemelidir.

SMMM Selma KARAGÖZ Ücret Bedeli:
Brüt Ücret= 600 TL
Stopaj= 600x 0,20 = 120 TL

Not: 2011 yılı için beyanname üzerine yapıştırılması gereken damga pulu bedeli 19,90 TL
dir.

Beyannamenin elde düzenlenmiş hali aşağıdaki gibidir;
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Şekil 1.1. Muhtasar beyanname (ön yüz)
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Şekil 1.2. Muhtasar beyanname (arka yüz)
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1.6. Asgari Geçim İndirimi Hesabı

2008’den itibaren her yıl gelir vergisinden asgari geçim indirimi indirilecektir.
İndirilen tutar çalışana işveren tarafından ödenir. 16 yaşından küçük çalışanlar da asgari
geçim indirimden faydalanır. İndirime ilişkin oranlar aşağıdaki gibi hesaplanır;

2011yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (796,50X12) 9.558,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı ( kişiye göre dikkate alınan oranlar toplanır.) % ?

Mükellefin kendisi için % 50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için % 10

İlk iki çocukların her biri için % 7,5

Diğer her bir çocuk için % 5

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,8X toplam indirim oranı ile çarpılır) ?

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (İndirime esas tutar X 0,15 ile bulunur.) ?

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (İndirimin yıllık tutarı/12 ay) ?

Örnek: 2011 yılında evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu çalışan için asgari geçim
indirimini ve asgari net ücretini birlikte hesaplarsak;

2011yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (796,50X12) 9.558,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı % 75

Mükellefin kendisi için %50,00

Mükellefin eşi için %10,00

Mükellefin iki çocuğu için (7,5+7,5) % 15

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (9.558,00X 0,75) 7.168,50

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (7.168,50X 0,15) 1.075,28

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (1.075,28/ 12) 89,61

Çalışanın gelir vergisinden her ay 89,61 TL mahsup edilerek kendisine ödenecektir.
Asgari geçim indirimini işçinin ücretinde hesaplanan gelir vergisinden düşmemiz
gerekecektir.

Asgari geçim indirimi muhtasar beyannamede beyan edilen gelir vergisi ödenirken
düşülür. Düşülen indirim işçiye ödenmelidir. Ancak bu tutarın beyannamede gösterilmesi
gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Biten ay içinde tevkifat yapılmış
ödemeleri belirleyerek listeleyiniz.

 Faaliyet içinde verilen kesinti yapılacak
ödemeleri gözden geçiriniz.

 Listelediğiniz ödemelir yanına
kesintileri de ekleyiniz.

 Muhtasar beyannameyi aylık mı yoksa
üç aylık mı verildiğini öğreniniz.

 İşletmenin beyanname verme dönemini
bilmiyorsanız bağlı olduğunuz vergi
dairesinden bunu öğrenebilirsiniz.

 Muhtasar beyanname formu edinerek
beyannameye tevkifat yapanın adı, soyadı
veya unvanı ,adresi,varsa vergi numarasını
yazınız.

 Muhtasar beyannameyi vergi
dairesinden edinebilirsiniz.

 Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay
veya ayları yazınız.

 Beyanname dönemi bir önceki ay ya
da bir önceki 3 aya aittir.

 Ücret bordrosu edinerek hizmet erbabı
sayısı, brüt ücret tutarı,ücretlerden yapılan
kesintileri hesaplayarak muhtasar
beyannamede ilgili alanları doldurunuz.

 Ödemelerin türüne göre ilgili bölüme
yazılmasına özen gösteriniz.

 Diğer ödemelerin türü, hak sahibi
bilgileri, tutar ve kesintileri hesaplayarak
tablo-III‘e yazınız.

 Her ödemenin türüne göre ayrılan
sütunlar mevcuttur.

 Beyannameye vergi sorumlusu ve
düzenleyen SM veya SMMM ile ilgili
bilgileri ve beyanname düzenleme tarihini
yazarak imzalayınız.

 Yetkilinin kim olduğunu işletme
yetkilisinden veya ilgili müdürden
öğrenebilirsiniz.

 Beyannameyi e beyanname programını
kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

 Elde hazırladığınız beyannameyi
bilgisayarda hazırladığınız beyanname
ile kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir.

2. Muhtasar beyanname ile beyan edilen vergi kaynaktan kesilen
vergi türüdür.

3. Muhtasar beyannamede düzenlenme tarihi yazılmaz.

4. Muhtasar beyanname e-beyanname şeklinde düzenlenip
gönderilmek zorundadır.

5. Muhtasar beyannamede kira ve muhasebeci ödemelerine ait
bilgiler Tablo 3’te gösterilir.

6. Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları
ödemeler ile ilgili vergi kesintilerini ertesi ayın yirminci günü
akşamına kadar, bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar
beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

7. Muhtasar beyanname ile bildirilen vergi kesintileri bildirim
yapılan ayın 26.günü akşamına kadar bağlı olunan vergi
dairesine ödenmelidir.

8. Muhtasar beyannameye ait damga vergisi vardır.

9. Hizmet erbabı çalıştıranlar, hizmet erbabına ödedikleri ücretlere
ait gelir ve damga vergileri toplamlarını muhtasar beyanname ile
bildirir, öderler.

10. Muhtasar beyanname sadece aylık olarak düzenlenebilir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: Muhtasar
Beyanname

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NUMARA:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. Tevkifat yapılacak kazanç ve iratları biliyor musunuz?
2. Stopaj hesaplayabiliyor musunuz?
3. Muhtasar beyannamesini elde ve bilgisayarda düzenleyebiliyor
musunuz?
4. Muhtasar beyanname verme aylık ve üç aylık zamanlarını biliyor
musunuz?
5. Muhtasar beyanname ödeme zamanlarını biliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız.
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C. PERFORMANS TESTİ
P

Bulut Elektronik Ltd.Şti. Ankara ili Çankaya vergi dairesine bağlı olarak elektronik
eşya ticareti ile uğraşmaktadır. Bulut Ltd.Şti. Vergi Nu: 6750029932 dir. Tel Nu: 312 222 22
22’dir. İşyerinde 3 işçi çalıştırmaktadır. Muhtasar beyannameyi aylık dönemler halinde
vermektedir. Bulut Ltd.Şti.’nin Haziran 2011 dönemi içinde GVK’nın 94. maddesine göre
yapmış olduğu ödemeler aşağıdaki gibidir:

a. İş yerinde çalıştırdığı işçilerden birine aylık brüt 1.000 TL, diğer ikisine asgari ücret
ödemiştir. İşçilerin alacakları asgari geçim indirimi toplam (işçiler bekar) 179,22 TL olarak
hesaplanmıştır.

b. Fehmi Yerlikaya’dan kiraladığı iş yeri için kira olarak brüt 800 TL ödemiştir. Fehmi
Yerlikaya TC Kimlik Nu: 57276644333 Vergi Dairesi: Ulus

c. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti olarak Engin Coşkunca’ya brüt 700 TL
ödemiştir. Engin Coşkunca TC Kimlik Nu: 58715699777 Vergi Dairesi: Çankaya

İstenen: Yukarıdaki bilgilere göre Bulut Ltd.Şti.’nin Haziran 2011 dönemi vergi kesintilerini
hesaplayarak muhtasar beyannamesini düzenleyiniz. Bu muhatasar beyannameyi ne zamana
kadar vergi dairesine bildirmeli ve ne zaman ödemelidir?

DEĞERLENDİRME

►Düzenlediğiniz beyannameyi modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Hata
yapmışsanız öğrenme faaliyetini tekrar gözden geçiriniz.

Boş muhtasar beyanname örneği aşağıdaki gibidir.
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Resim 1.3: Muhtasar beyanname, ön yüz
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Resim 1.4: Muhtasar beyanname, arka yüz
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2

Bu öğrenme faaliyeti ile; Katma Değer Vergisi Kanununa göre katma değer vergisi
(KDV) beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya öğretmeninizden bir KDV
beyannamesi örneği temin ederek şeklini inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi durumlarda KDV
beyannamesi verdiğini sorunuz.

 Bir muhasebeciye KDV beyannamesi verme şekillerini, beyanname verme ve ödeme
zamanlarını sorunuz.

2.2- KATMA DEĞER VERGİSİ
BEYANNAMESİ

Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, alıcı tarafından ödenen
dolaylı bir vergidir. Alıcıdan bu vergiyi mal veya hizmeti teslimi üzerinden satıcı vergi
dairesi adına tahsil eder. Katma değer vergisinin kısa adı. "KDV" dir.

2.1.Kullanım Amacı

Mal ve hizmet tesliminde tacirler fatura vb. belgeler düzenlemek zorundadır. Belge
üzerinde görünen KDV satıcı için “hesaplanan KDV”, alıcı içinse “indirilecek KDV” olarak
isimlendirilir.

Hesaplanan KDV : Mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir.
İndirilecek KDV : Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir.

Satıcılar müşterilerinden aldıkları KDV’leri bir ay biriktirir, kendi alımları sırasında
ödedikleri KDV’den indirirler. Böylece müşteriden aldıkları fazla KDV’yi vergi dairesine bir
sonraki ay öderler.

Dönemlik toplam hesaplanan KDV fazla ise;

ÖĞRENME FAALİYETİ 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Hesaplanan KDV – İndirilecek KDV Ödenecek KDV (bu tutar vergi
dairesine ödenir)

Dönemlik toplam indirilecek KDV fazla ise;

İndirilecek KDV – Hesaplanan KDV Devreden KDV (bu tutar ertesi aylarda
İndirilmek üzere devreder)

Tek düzen hesap planında;
391.Hesaplanan KDV
191.İndirilecek KDV
360. Ödenecek Vergi ve Fonlar
190.Devreden KDV Hesabıdır

Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile; hesaplanan KDV’ye ilişkin matrah, KDV
oran ve tutarları ile indirilecek KDV toplamları bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir.

Hesaplanan KDV, matrahları ile beyan edildiğinden vergi dairesi kişi ve kurumların o
dönemki gelir takibini de yapmış olur.

Katma Değer Vergisinin Mükellefleri: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
md.8’e göre;

1.Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,

2. İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,

3. Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,

4. PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,

5.Spor-Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat
müdürlükleri,

6. At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler,

7. GVK (Gelir Vergisi Kanunu) 70. maddesinde yer alan mal ve hakları kiraya verenler

Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 1 maddesine göre;

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
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3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon
hizmetleri,

b) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Millî Piyango dahil), at yarışları ve diğer
müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların
katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) (5228 sayılı Kanunun 59/2-a maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1.8.2004) Müzayede
mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,(*)

e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması
işlemleri,

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların
teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait
veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner
sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve
meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve
niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık
bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin
ve tespit edilir.

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması,
bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları,
ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup
olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.

İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından
yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması
vergilendirmeye tesir etmez.

2.2. KDV Oranları

KDV Oranları Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Zaman içerisinde değişiklik
gösterebilir.



27

GÜNCEL KDV ORAN LİSTESİ (2011)

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.

(2) Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde
öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c)
bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar
ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile
işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan
teslimler de perakende teslim sayılır.

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre
özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi
hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli
ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli
ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli
ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli
ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra
düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ"
bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları
1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği
çekirdeği, kabak çekirdeği,

2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,
b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep,
kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler,
kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu
göbeği mantar, şeker pancarı,

3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek,
patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),

4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca,
korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı
meyve fidanları,
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6- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve
bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri
hariç) teslimleri,

7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde
bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile(1) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri
ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın
vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler,
vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde
hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar,
mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış
motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında
yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci
maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

(2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent, Yürürlük : 07/04/2008) Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu
maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan
mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla
aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra
teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar
hariç) teslimi,

11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve
bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut
yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki
konutlara isabet eden kısmı,

12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar
konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

14- Cenaze hizmetleri.

15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri
katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, ( 2)

(II) SAYILI LİSTE

A-)GIDA MADDELERİ

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin;

1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız
tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu)
hayvanlar,
b) 2 no.lu faslında yer alan mallar,
c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00
pozisyonlarında yer alan mallar hariç),
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3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00,
0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,
5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker
kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde
kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),
b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,

15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,

16 - 20 no.lu faslında yer alan mallar,

17 - 21 no.lu faslında yer alan mallar,

18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;
a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,
b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer
alan mallar,

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.

Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların
(astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03
pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan
kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların
karışımlarından elde edilenler.),

4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten,
ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların
karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb.
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şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat,
dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç
ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık,
yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda
kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat,
eldiven ve benzerleri dahil),

b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin "4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış
ve aprelenmiş kürkleri, ( 3)

7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü
maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı
teslimleri,

13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02
pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların
tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya
kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma
servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler,
kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,( 4)

20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner
kozmetikleri hariç),

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya
hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına
yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin;( 5)
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2520.20.90.10.00
Dişçilikte kullanılan alçılar

2520.20.90.90.11 Tıpta kullanılan alçılar

2804.40.00.00.00 Oksijen

2844.40.20.00.11 Radyoaktif iyot

2844.40.20.00.12 Radyoaktif fosfor

2844.40.20.00.13 Radyoaktif karbon

2844.40.20.00.14 Radyoaktif kobalt

2844.40.20.00.19 Diğerleri

2844.40.30.00.00 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)

30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin
veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya
korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya
hayvan menşeli diğer maddeler

30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya
perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri
maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)

30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları

33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit
tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel
kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş

3307.90.00.90.11 Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

3407.00.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar

3407.00.00.90.11 Dişçi mumu

3407.00.00.90.13 Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3407.00.00.90.14 Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3701.10.10.00.00 Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar

3701.20.00.90.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar

3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya
idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun
olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer
alanlar hariç); standart (referans) maddeleri

39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler,
her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
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40. Fasıl Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi
eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

7015.10.00.00.00 Numaralı gözlük camları

8419.20 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri

8421.29.00.00.11 Diyalizör

8509.80.00.00.19 Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları
dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)

90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni
teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)

9020.00 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu
maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara
mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur
veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer
cihazlar(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

9022.12.00.00.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları

9022.13.00.00.00 Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

9022.14 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)

9022.21 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9027.80 Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar
ve eliza cihazları)

9402.10.00.00.11 Dişçi koltukları

9402.90 Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)

9506.91.90.00.00 Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)

9603.21.00.00.00 Diş fırçaları

( 6)

9001.30.00.00.00
Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.40 Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.50 Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
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90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya
kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile
bunların aksam ve parçaları hariç)

9004.10.10.00.00 Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama
metallerden olanlar hariç)

9004.90 Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,
23- Küspe, (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00
pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç) ( 7) tam yağlı soya (fullfat), kepek,
razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-
köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve
slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların
pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları
dahil),

24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri
yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta
yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta,
kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf lokanta
ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin
bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı
hariç),

25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun
hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye
aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen
geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara
verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine
ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti
kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer
almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer
vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) ( 8)

26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,

27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

28- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;( 9)

8424.81 Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize
etmeye mahsus mekanik cihazlar)

8428.2030.90.00 Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)

8428 90.71 00 00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)

8428.90.95.90.11 Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar

8432.10 Pulluklar

8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar)

8432 29 Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları)
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8432.30 Ekim ve dikim makinaları

8432.40 Gübreleme makina ve cihazları

8433 20 Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)

8433.30 Ot hazırlama makina ve cihazları

8433 40 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus
olanlar dahil)

8433.51.00.00.00 Biçer döverler

8433.52 Diğer harman makina ve cihazları

8433.53 Kök ve yumru sökme makinaları

8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)

8433.59.19.00.00 Diğerleri (silaj makinası)

8433.59.30.00.11 Orak makinaları (biçerler)

8433.59.30.00.12 Biçer toplarlar

8433.59.30.00.13 Biçer bağlarlar

8433.59.80.00.11 Pamuk hasat makinası

8433.59.80.00.12 Mısır hasat makinası

8433.59.80.00.13 Mısır toplama ve daneleme makinaları

8433.59.80.00.19 Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)

8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) ( 10)

8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları

8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

8436.80.91.00.00 Otomatik yalaklar

8436.80.99.00.11 Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar

8436.80.99.00.12 Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

8436.80.99.00.13 Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)

8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları

8701.10.00.00.00 Motokültörler

8701.90.11.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
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8701.90.20.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.25.00.00 Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.31.00.00 Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)

8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin;( 11)

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)

84.29.59.00.10.11 Beko loder

84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve
kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları

84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası
açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna
tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar”

2.3. 1 Nu.Lu Kdv Beyannamesi

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler 1 nu.lu KDV beyannamesini düzenlerler. 1 nu.lu beyanname 1015A formudur.

1 nu.lu KDV Beyannamesi 3065 sayılı KDV Kanunu md.39’a göre aylık ya da üç
aylık dönemler itibari ile düzenlenir. Bu kanuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu
tutulanlar için vergilendirme dönemi bir aydır.

1 NU.LU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
─GENEL AÇIKLAMA

Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı
bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun yanındaki bölümlerde beyannamenin
verildiği döneme ait yıl, beyannamenin aylık mı, üç aylık mı olduğu ve ilgili ay ismi,
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kutulara (X) işareti konulmak suretiyle doldurulur. En sağdaki vergi dairesi kodu boş
bırakılır.

Mükellefin vergi numarası bu satıra yazılır. T.C. vatandaşı olan gerçek kişi
mükellefler T.C. kimlik numaralarını bu satıra yazarlar. Kurumlar boş
bırakırlar.

E- posta adresi bu satıra yazılır.

Varsa mükellefin telefon numarası bu satıra yazılır.

Mükellefin soyadı ve adı (mükellef gerçek kişi değilse 4. ve 5. satırlara
mükellefin ünvanı yazılır.

─ MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ
TABLO 1- TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

Bu satırlarda, beyannameye konu dönem içinde KDV
hesaplanarak yapılmış olup KDV’si tevkifata(kesintiye) uğramamış mal ve hizmet
teslimlerinin KDV hariç tutarları (KDV matrahları), hizalarındaki KDV oranlarına göre
ayrımlı olarak gösterilir.

KDV’nin konusuna girmeyen işlem bedelleri, KDV istisnası uygulanan işlem
bedelleri, 43 ve 61 nu.lu KDV Genel Tebliğlerine göre Türkiye’de ikmet etmeyenlere
yapılmış olan teslim bedelleri ile 42.satırda gösterilecek olan özel matrah şekline tabi işlem
bedelleri bu satırlarda yer almaz. Özel matrah şekline tabi işlemlerin KDV hesaplamasına
konu olan kısmı bu satırlarda gösterilir.

Bu satırlarda sırasıyla %1, %8, %18 oranlarında
hesaplanmış ve kesintiye uğramamış olan teslim veya hizmet KDV’leri yazılır. Halen
yürürlükte olan KDV oranları üç adet olduğundan; 12 ve 13 nu.lu satırlar boş bırakılır.

TABLO 2- KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

Bu satırlarda kısmi tevkifata uğramış olan işlemlere
ait KDV matrahları, hizalarında işlemin tabi olduğu KDV oranı( %1, %8, %18) ve
hesaplanan KDV’nin kaçta kaçının kesintiye uğradığı (1/2, 1/3, 2/3, 9/10 gibi) gösterilir.
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Bu satırlarda kısmi tevkifata konu işlemlere ait olarak
hesaplanan KDV’nin tevkifata uğramamış tutarı gösterilir.

Örnek: O dönemde 150 TL tevkifata tabi fason iş yapılmış ise 18. satıra 150, hizasına 18 ve
2/3, 19. satıra ise 9 yazılacaktır. Tevkifat yapılan tutardan sonra kalan tutar üzerinden KDV
hesaplanır. Bu örnekte de 150 TL nin tevkifata uğramış tutarı 100 TL dir. Kalan 50 TL
üzerinden %18 KDV hsaplanarak 9 TL KDV bulunmuştur.

TABLO 3- DİĞER İŞLEMLER

43 Nu.lu KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’ de ikamet etmeyenlere
yapılan teslim bedelleri toplamı 22.satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda
hesaplanmış olan KDV’ler toplamı (oran ayrımına girmeksizin) 23. satırda gösterilir.

61.Nu.lu KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere
yapılan teslim bedelleri toplamı 24.satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif

oranlarda hesaplanmış olan KDV’ler toplamı (oran ayrımına girmeksizin) 25. satırda
gösterilir. Teslim ve Hizmet Bedeli sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim
bedellerinin toplamı, Hesaplanan KDV sütununa bu teslim bedelleri üzerinden hesaplanan
KDV toplamı yazılır.

Bu satırlar ihtiyaten (önlem olarak) açılmış olup, bugün için işlevi yoktur.

Bu satıra; üzerinden KDV hesaplanmış olan 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24 ve 26 nu.lu satırlardaki matrahların toplamı yazılır.

Bu satıra; 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ve 27 nu.lu satırlarda yer alan KDV
tutarlarının toplamı yazılır.

Daha önce KDV’si indirilmiş malın iadesi (alış iadesi), daha önce yapılan KDV
indiriminin sonradan indirim yasağına girmesi(md.30/c) indirim hakkı tanınmayan

işlem yapılması nedeniyle daha önce yapılmış olan KDV indiriminin gerekli olması, faturada
fazla veya yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri hehangi bir nedenle, bu döneme ait
hesaplanan KDV’ye ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu satırda gösterilir.

29 ve 30 nu.lu satırlardaki rakamlar toplanır ve bu satıra yazılır.

TABLO 4- İNDİRİMLER

Varsa bir önceki dönemden devren gelen KDV( 190.Devreden KDV hesap bakiyesi)
bu satıra yazılır. Şayet daha önceki bir beyannamede doğmuş olan ihraç kayıtlı
teslimle ilgili olarak ihracat gerçekleşmişse ve mükellef söz konusu iade hakkını

nakden ya da mahsuben iade yoluyla değil indirim yoluyla gidermek isterse, ilgili ihraç
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kayıtlı teslim nedeniyle doğan KDV iade hakkını da dilekçe verip gümrük beyannamelerinin
Noter veya YMM (Yeminli Mali Müşavir) onaylı örneklerini ekleyerek bu satıra ilave
edebilir.( 39 nu.lu KDV Genel Tebliği D Böülümü)

Beyannamenin ait olduğu dönemde indirilen KDV’lerin toplamı bu satıra yazılır.

Satılan ve KDV’si daha önce beyan olunan mal ve hizmetin iadesi(fatura iptali
veya iade fatura gelmesi) nedeniyle, indirim suretiyle düzeltilmesi gereken KDV
tutarı bu satıra yazılır.

43. nu.lu Tebliğ çerçevesinde Türkiye’de ikamet etmeyen kişilere yapılan ve
KDV’si beyan olunan satışlarla ilgili olarak, bu kişilerin malı yurtdışına çıkarmaları
üzerine(aynı anda veya daha sonra) söz konusu alıcılara mükelef tarafından yapılan

KDV iadeleri, bu satırda indirim olarak gösterilir. Yurtdışına çıkışın teşvik edilmesi halinde,
indirim yapıldığı ayda indirimle giderilemeyen KDV varsa ve istenirse, Tablo 9’da
gösterilmek suretiyle iade talebine konu edilebilir.

61.nu.lu Tebliğe göre yapılan satışlarda özel fatura kullanılmakta ve özel faturalar
KDV’siz düzenlenmektedir. Özel faturalarda KDV gösterilmemesine rağmen bu
faturalar KDV’li düzenlenmiş gibi ilgili oranları üzerinden hesaplanan KDV beyan

edilmektedir. Başka bir deyişle; bu satışa ait olan faturada gösterilmemiş bulunan KDV,
beyannamenin 25.satırında gösterilir. Satıcı onaylı fatura ve DAB’ı (döviz alım belgesi)
temin ettiğinde , daha önce bir anlamda gereksiz beyan ettiği bu KDV tutarını, 36. satırda
indirim olarak gösterir. Beyanname verilinceye kadar olan sürede onaylı fatura ve DAB’ı
temin edilen satışalara ait olup, 25. satırda fuzulen gösterilmiş bulunan KDV tutarı, aynı aya
ait beyannamenin 36. satırında gösterilerek (+/- ) birbirini götürür. Ancak onaylı fatura ve
DAB daha sonra ele geçiririldiğinde bu gösterim şekli KDV ödemesine yol açabilir, onaylı
fatura ve DAB’ın temin edilmesine bağlı olarak daha sonraki aylara ait beynnamenin 36.
satırında gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılır, bu ayda indirimle giderilemeyen KDV
varsa ve istenirse 9 nu.lu tablo doldurulmak suretiyle iade talebine konu edilebilir.

32, 33, 34, 35 ve 36 nu.lu satırlardaki indirim unsurlarının toplamı bu satıra
yazılır.

TABLO 5- SONUÇ HESAPLARI

31. satırdaki toplam hesaplanan KDV’den 37. satırdaki indirimler toplamı
düşüldüğünde bulunan fark pozitif ise bu fark 89. satırda yazılı rakam ile
karşılaştırılır. Bunlardan küçük olan rakam(31-37 farkı veya 89 dan hangisi

küçükse) 38. satıra yazılır.

31 nu.lu satırdaki rakamdan 37 ve 38 nu.lu satırlardaki rakamlar çıkarıldığında
bulunan sonuç pozitif ise bu tutar ödenecek olan KDV tutarı olarak bu satıra yazılır.
Yani (31–37) – 38= Pozitif ise 39’a yazılır, negatif ise 39. satır boş bırakılır.
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37. satırdaki indirimler toplamı, 31. satırdaki hesaplanan KDV toplamından büyükse
(indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle giderilemeyen KDV,
önce 82 nu.lu satırdaki tutarla karşılaştırılır, bunlardan küçük olana, varsa 83 nu.lu

satırdaki rakam ilave edilerek bulunan tutar 40. satıra yazılır. Yani 40. satır ihraç kayıtlı
teslimlerle ilgili iade tutarları ile diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade
tutarının toplamını ifade eder.

Bu satıra yazılacak rakamı bulabilmek için 37. satırdaki indirimler toplamına 83.
satırdaki rakam ilave edilir, bulunan tutardan 31. ve 40. satırlardaki rakamlar
çıkarılır.

41= (37+83) – (31+40) Böylelikle bulunan rakam pozitif ise sonraki döneme Devreden KDV
olarak 41. satıra yazılır.

TABLO 6- DİĞER BİLGİLER

KDV’si perakendeci karını da kapsayacak şekilde daha önce ödenmiş olan sigara,
gazete-dergi, gibi özel matrah şekillerine tabi (md.23/a ve b kapsamındaki) işlemleri
yapan perakendeci bayiler, bu işlemlerden sağladıkları hasılatı bu satırda bilgi

olarak gösterirler. Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dahil
olmayan tutar bu satırda, bedelin matraha dahil edilmiş olan kısmı ise tablo 1 de
( 10.satırda) gösterilecektir.

Bu satıra yazılacak tutar, 28, 42, 56, 68 nu.lu satırlardaki rakamlar toplamıdır. Bu
toplam o dönemdeki KDV’nin konusuna giren istisna edilmiş veya özellik taşıyan
tüm işlem bedelleri toplamını ifade etmektedir.

Bu satır takvim yılı başından ilgili ayın sonuna kadar olan süreye ait 43. satırlar
toplamını gösterir. Ocak ayında 43. ve 44. satırlardaki rakamlar eşittir.

İlgili ayda kredi kartı slipi imzalatılmak suretiyle tahsil edilen satış bedelleri ile kart
sahiplerinin imzası olmaksızın onların kredi kartı hesabından düşülen tutarlar; kart

türü, banka ve farklı vergi oranlaı itibariyle herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan tek bir
rakam olarak bu satırda gösterilir.

İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ
KAYDIYLA TESLİMLER
─ İstisna kapsamında işlemleri,
─ İhraç kayıtlı teslimi ve
─ İade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili iade talebi bulunmayanlar, bu tabloyu

(49dan 91’ e kadar satırları) boş bırakırlar.

TABLO 7- KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

Bu satırlarda; kısmi istisna kapsamına girdiği için
KDV hesaplanmaksızın yapılan işlem bedelleri gösterilir. Kısmi istisna kapsamındaki
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işlemler KDV indirim ve iade hakkı vermeyen fakat KDV hesaplanmaksızın yapılan
işlemlerdir.

Bu satırlara 46, 48, 50, 52, 54 nu.lu satırlarda
tutarları belirtilmiş olan kısmi istisna kapsamındaki işlemler için yüklenilmiş olan KDV
tutarları yazılır.

46, 48, 50, 52 ve 54 nu.lu satırlardaki kısmi istisna kapsamına giren işlem bedelleri
toplamı bu satıra yazılır.

47, 49, 51, 53 ve 55 nu.lu satırlardaki kısmi istisna kapsamına giren işlemlerle
ilgili olarak yüklenilmiş KDV toplamı bu satıra yazılır.

TABLO 8- TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

Bu satırlarda tam istisna kapsamına giren yani;
indirim ve iade hakkı bulunan istisnalar uygulanmak suretiyle yapılan işlem bedelleri
gösterilir.

Bu satırlara, hizasındaki istisna işlemle ilgili
olarak yüklenilmiş olan ve İadesi İstenen KDV tutarı yazılır. İade istemek mecburi değildir.
İade ile uğraşmak istemeyenler bu satırların tamamına ya da bazılarına sıfır veya 0
yazabilirler. Böylelikle KDV iade haklarını devreden KDV yoluyla kullanacaklarını beyan
etmiş olurlar.

58, 60, 62, 64 ve 66 nu.lu satırlardaki tam istisna kapsamına giren işlem bedelleri
toplamı bu satıra yazılır.

59, 61, 63, 65 ve 67 nu.lu satırlardaki tam istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili
olarak yüklenilmiş olup iadesi istenen KDV tutarları toplamı bu satıra yazılır.

TABLO 9- DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

Bu satırlarda iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili teslim
bedelleri ve bu bedellere ait kod numaraları ile ilgili madde numaraları gösterilir.

Bu satırlara, iade hakkı doğuran diğer
işlemlerle ilgili olarak İadesi İstenen KDV tutarları yazılır. İade hakkını devreden KDV
yoluyla kullanmak isteyenler bu satırlara 0(sıfır) yazarlar.
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70, 72, 74, 76 ve 78 nu.lu satırlardaki diğer iade hakkı doğuran işlem bedelleri
toplamı bu satıra yazılır.

71, 73, 75, 77 ve 79 nu.lu satırlardaki diğer iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili
olarak iadesi istenen KDV tutarlar toplamı bu satıra yazılır.

Bu satıra 69 ve 81. satırlardaki iadesi istenen rakamlar toplamı yazılır.

İhraç kaydıyla teslime konu edilmiş olup, tecil (erteleme) edilmemiş bulunan ve
dolayısıyla ihracat gerçekleştiğinde iadesi gereken KDV’den, bu dönemde iade

edilebilir hale gelmiş yani; ihracı teşvik edebilen kısım bu satıra yazılır.

TABLO 10- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

İhraç kayıtlı teslim,ihracatı yapan bir firmaya yapılan teslimdir. Yani mükellef ürettiği
malı doğrudan yurt dışına satmıyor, arada başka bir firmanın ihraç edeceği malı tedarik
ediyorsa ihraç kaydıyla teslim yapmış demektir.

Bu satırlarda KDV Kanununa göre ihraç kaydıyla yapılan teslim
bedelleri KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilerek, hizalarında hesaplanan(fakat
müşteriden tahsil edilmeyen) KDV tutarları yazılır.

%1 veya %8 orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde tecil(erteleme)
edilecek KDV çıkmışsa iade tutarı teslim KDV’si %1 veya %8 oranla hesaplanan tutardan
ibaret olur. Satıcının bu teslimle ilgili yüklendiği KDV, %1 veya %8 oranla hesaplanan
teslim KDV’sinden fazla ise bu fazlalık da iade konusu olabilir. Bu fazlalık 85 ve 87 nu.lu
satırlara yazılır.

84, 86 ve 88 satırlarda yazılı olan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak hesaplanmış
(fakat müşteriden tahsil edilmemiş) KDV tutarlarının toplamı bu satıra yazılır.

89. satırdaki rakamdan 38. satırdaki rakam çıkarıldığında bulunan fark bu satıra
yazılır.

Bu satır bu dönemde ihraç kaydıyla teslim edilmiş olan mallarla ilgili olarak,
ihracat gerçekleştiğinde yüklenim vergi farkı olarak ne kadar iade yapılacağını
gösterir. 91. satıra yazılacak rakamı bulabilmek için bu beyannamedeki 85. ve 87.

satırlardaki rakamlar toplanır, bundan 84. ve 86. satırlardaki rakamların toplamı indirilir.

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (X)
işareti konularak belirtilir. Beyannameyi verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi
yazılır.
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Beyannameyi Düzenleyen SM veya SMMM: Varsa beyannameyi düzenleyen veya
düzenleyen veya imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve tarih yazılır. Eğer firma
YMM’ye tam tasdik yaptırıyorsa veya

SM veya SMMM imzasına tabi olamayacak büyüklükte ise bu bölüm boş bırakılır.
YMM ile tam tasdik sözleşmesi var ise buna dair Nut yer alır. YMM imzası gerekmez. Eğer
YMM ile sürekli danışmanlık anlaşması var ise YMM imzası olmalıdır.

İnternet ortamında (elektronik ortamda) İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-
Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilir.

. Beyan Şekli Ve Zamanı

3065 sayılı KDV Kanunu md. 39’a göre Vergilendirme Dönemi;

1. Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer
aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi
hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi
tespit etmeye yetkilidir.
2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:
a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,
b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük
bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.
3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için
vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer
aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.

Beyanname Verme Süresi: 3065 sayılı KDV Kanunu md. 41’e göre;

1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına
kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ).
2. Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile
yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili
gümrük idaresine verilir.
3. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen
ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verilir. .

 .E-Beyanname uygulamasında elektronik ortamda, beyannamenin kanuni
olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

2.5.Verginin Ödeme Şekli ve Zamanı

1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri
ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar (VUK 17/04/2007 371 sıra
nu.lu tebliğ).
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2. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.
3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt
dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında
yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi, bu işlemlere ait özel
beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.
4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi, tarh
süresi içinde ödenir.
Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun
götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri
çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde
ödenir.
5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer
Vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.

Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet
bankacılığı dahil) yapılabilir.

ÖRNEK UYGULAMA: Birinci sınıf tacir olan bay Bircan BULUT inşaat malzemeleri
alım-satım işi ile uğraşmaktadır. Bircan BULUT T.C. Kimlik Nu: 58245699888, E-Posta
adresi: bbulut@hotmail.com , tel Nu: 312 333 33 33, Vergi dairesi : Yeğenbey ‘dir.
Bircan BULUT’un Haziran 2011 dönemi hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

600.Yurt içi Satışlar 2.000,00 TL
391.01 Hesaplanan Satış KDV 360,00 TL (2.000,00x%18)
391.02 Alışlardan İade KDV 15,00 TL
191.İndirilecek KDV 150,00 TL
190.Devreden KDV 25,00 TL

Bircan BULUT Haziran 2011 dönemi 1 nu.lu KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi
600.Yurt içi Satışlar 2.000,00 TL10 nu.lu satıra yazılır.
391.01 Hesaplanan Satış KDV 360,00 TL (2.000,00x%18) 11.nu.lu satıra yazılır.
391.02 Alışlardan İade KDV 15,00 TL 30 nu.lu satıra yazılır.
191.İndirilecek KDV 150,00 TL 33 nu.lu satıra yazılır.
190.Devreden KDV 25,00 TL 32 nu.lu satıra yazılır.

(360,00+15,00)- (150,00+25,00)= 200,00 TL Ödenmesi Gereken KDV
KDV Tahakkuk kaydında 200,00 TL 360. Ödenecek vergi ve fonlar hesabında yer alır.

Bircan BULUT KDV beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.
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Şekil 2.1. KDV beyannamesi (ön yüz)
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Şekil 2.2. KDV beyannamesi (arka yüz)
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İşletmenin bir ay boyunca
müşterilerinden aldığı “indirilecek KDV”
miktarını belirleyiniz.

 Kullanılan yazar kasadan aldığınız
aylık z raporunda bu tutarı oranları ile
bulabilirsiniz.

 İşletmenin bir ay boyunca ödediği KDV
miktarını belirleyiniz.

 İşletmenin kullandığı defterlerin
toplamlarını alarak bu tutara
ulaşabilirsiniz.

 1 Nu.lu KDV beyannamesi örneğini
inceleyiniz.

 http://www.gib.gov.tr sitesinden
1 Nu.lu KDV beyannamesi formunu
bulunuz.

 1 Nu.lu KDV beyannamesinin baş
tafaındaki mükellefe ilişkin bilgileri
doldurunuz.

 Kişiler ve Kurumlar için hangi
bilgilerin gerektiğine dikkat ediniz.

 1 Nu.lu KDV beyannamesindeki matrah
ve vergi bildirimi bölümündeki tabloları
doldurunuz.

 Yazar kasa Z raporundan bilgileri
alınız.

 İstisnalar ve iade hakkı doğuran işlemlere
ilişkin tabloları doldurunuz.

 İşletmenin istisna ve iade hakkını
ilgililere sorarak kontrol ediniz.

 İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin tabloları
 tabloları doldurunuz.

 İhraç edilen ürün olup olmadığını
sorunuz.

 Beyannameye eklenecek belgeleri
düzenleyiniz.

 Aylık Z raporunu ekleyiniz.

 Beyannamenin düzenleme tarihini yazıp
imzalatınız.

 KDV beyannamesini muhasebeci veya
yetkili müdüre imzalatınız.

 Beyannameye 19,90 TL damga pulu
yapıştırınız.

 Beyannameyi vergi dairesine götürerek
veya e beyanname yolu ile teslim edip
tahakkuk fişini alınız.

 Beyannamenin verilme zamanına
dikkat ediniz.

 Tahakkuk fişinde yazan tutarı ilgili
bankaya ödeyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış

1. Katma Değer Vergisi dolaysız bir vergidir.

2. KDV Oranları %1, %8 ve %18’dir.

3. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç ve serbest meslek
kazancı elde eden mükellefler 2. nu.lu KDV beyannamesini
düzenlerler.

4. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar
Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini
takibeden ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ilgili vergi
dairesine vermekle yükümlüdürler.

5. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve
aynı zamanda ödenir.

6. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi
kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait
katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı

günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar.
7. Bir dönemde hesaplanan KDV indirilecek KDV tutarından fazla

ise aradaki fark kadar ödeme çıkar.

8. KDV Beyannamesi isteğe bağlı olarak e-beyanname şeklinde
internet ortamından vergi dairesine beyan edilebilir.

9. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin
bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına
kadar verilir.

10. Kısmi istisnalarla ilgili işlemlerle ait KDV’ler için iade hakkı
doğmaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: KDV
Beyannamesi

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NU:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. KDV beyannamesi kullanım amacını biliyor musunuz?
2. KDV beyannamesi düzenlemek zorunda olanları biliyor

musunuz?
3. Başlıca KDV oranlarını biliyor musunuz? (Türkiye’de kaç çeşit

oran uygulandığını biliyor musunuz?)
4. 1 nu.lu KDV beyannamesini elde ve bilgisayarda

düzenleyebiliyor musunuz?
5. Bilgisayarda düzenlenen KDV beyannamesini internet

ortamında vergi dairesine gönderebiliyor musunuz?
6. KDV beyan şekillerini ve zamanlarını biliyor musunuz?
7. Katma değer vergisi ödeme zamanlarını biliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışları uygun seçeneklere göre işaretleyiniz.
Cevaplarınızın hesi “Evet”se bir sonraki faaliyet geçiniz. Cevaplarınız “Hayır”sa tekrar ilgili
konuyu gözden geçiriniz.
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C. PERFORMANS TESTİ

Birinci sınıf tacir olan Semra Coşkunca halı alım-satım işi ile uğraşmaktadır. Semra
Coşkunca T.C. Kimlik Nu: 57338788666, E-Posta adresi: semrac@hotmail.com , tel Nu: 312
333 33 33, Vergi dairesi : Kızılay
Semra Coşkunca Temmuz 2011 dönemi hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

600.Yurtiçi Satışlar 3.000,00 TL
391.01 Hesaplanan Satış KDV 540,00 TL (3.000.00x%18)
391.02 Alışlardan İade KDV 20,00 TL
191.İndirilecek KDV 550,00 TL
190.Devreden KDV 70,00 TL

İstenenler:

Semra Coşkunca’nın Temmuz 2011 dönemine ait KDV beyannamesini elde ve bilgisayar
ortamında düzenleyiniz.Bilgisayar ortamında düzenlemek için http://www.gib.gov.tr
adresinden 1.nu.lu KDV beyannamesini indiriniz.

Semra Coşkunca KDV beyannamesini en geç hangi tarihte vergi dairesine vermelidir?

Temmuz 2011 dönemine ait ödeme çıkıyorsa bu tutarı hangi tarihte ödemelidir?

DEĞERLENDİRME

Düzenlediğiniz beyannameyi modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Hata
yapmışsanız öğrenme faaliyetini tekrar gözden geçiriniz. KDV beyannamesi örneği
aşağıdaki gibidir.
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Şekil 2.3. KDV beyannamesi (ön yüz)
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Şekil 2.4. KDV beyannamesi (arka yüz)
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3

Bu öğrenme faaliyeti ile; Gelir Vergisi Kanununa göre Geçici Vergi Beyannamesini
düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya öğretmeninizden bir geçici vergi
beyannamesi örneği temin ederek şeklini inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi durumlarda geçici vergi
beyannamesi verdiğini sorunuz.

3-GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

"Geçici vergi" gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme
dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden
hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici vergi ülkemizde Maliye Bakanlığı’mızın iş dünyasından almış olduğu kazanç
vergileridir. Kazançların vergilendirilmesiyle ilgili süreçlerden birini oluşturmaktadır.

Devlet, bir takvim yılı boyunca işletmelerin elde etmiş oldukları kazançlardan bir yıl
sonra vergi alacağını tahsil eder. Enflasyon ortamında paranın satın alma gücündeki değer
kaybından dolayı almış olduğu verginin de değeri azalacaktır. Bundan ötürü devlet; kazanç
vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde edildiği takvim yılına yaymayı
amaçlayan geçici vergiyi uygular. Ve vergi kanunlarınca belirlenen dönemlere göre
hesaplanan ve ödenen vergilerin toplamı, yıllık olarak hesaplanan kazanç vergilerinden
mahsup edilmek suretiyle düşülür.

3.1. Kullanım Amacı

Kazanç vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde edildiği takvim yılına
yaymayı amaçlayan geçici vergi; Geçici Vergi Beyannamesi düzenlenmek suretiyle beyan
edilir ve bu beyana istinaden ödenir. Geçici Vergi Beyannamesi 1032 formudur.

ÖĞRENME FAALİYETİ 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kimler Geçici Vergi Öder?

 Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve
kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ödemek zorundadırlar.

 Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir
veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi de
değildirler. Ancak, adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit
şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya
mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir.

 Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellefiyete tabi kurumlar, bu
faaliyetleri dolayısıyla geçici vergi ödeyeceklerdir.

Hangi Kazançlar Geçici Vergi Kapsamına Girmez ?

 Senelere sari (yıllara yaygın) inşaat ve onarma işi yapan mükellefler,
 Noterler ve noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter

yardımcıları geçici vergi ödemezler. Ancak bu işler dışındaki ticari kazançları için
geçici vergi söz konusu olacaktır.

 Zirai kazançlar, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar
geçici vergi kapsamı dışında bırakılmıştır.

3.2. Beyan Şekli Ve Zamanı

3.2.1. Geçici Vergi Dönemleri

 Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerde

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için geçici vergi dönemleri aşağıdaki
gibidir:

Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart,
İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,
Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül,
Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın
hesaplanmasında 3,6,9 ve 12 aylık mali tablolar esas alınacaktır. Yani 1.vergi döneminde ilk
3 ayın, 2. vergi döneminde ilk altı ayın, 3. vergi döneminde ilk 9 ayın, 4. vergi döneminde 12
ayın kazancı dikkate alınacaktır. Bu nedenle de beyannamede geçici vergi hesaplanırken
önceki dönemlerde ödenen geçici vergilerden en büyük olan tutar düşülür.

 Özel Hesap Dönemi Farklı Takvim Yılı Olan Mükelleflerde

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için geçici vergi dönemleri,
özel hesap döneminin başlangıç tarihinden itibaren üçer aylık dönemler olacaktır.
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 İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi

İşe başlama, işi bırakma veya hesap döneminin değişmesi gibi üç aydan kısa olan
vergilendirme dönemlerinde;

İşe başlamada, işe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan
süre,

İşi bırakma veya tasfiye hallerinde işin bırakıldığı veya tasfiyeye girildiği tarihe kadar
olan süre, hesap döneminin değişmesi halinde yeni hesap döneminin başladığı tarihe kadar
olan süre, ayrı bir geçici vergi dönemi kabul edilecektir.

Örnek: Öteden beri hesap dönemi takvim yılı olan bir mükellefe, isteği üzerine 1
Mayıs-30 Nisan özel hesap dönemi olarak tayin edilmiştir. Geçici vergi uygulamasında, bu
mükellefin ilk özel hesap döneminin başına kadar olan dört aylık sürenin ilk üç ayı bir
vergilendirme dönemi, kalan bir aylık süre (1 Nisan- 30 Nisan) ise ayrı bir vergilendirme
dönemi olarak kabul edilecektir.

Buna göre, özel hesap döneminin başladığı 1 Mayıs tarihinden 31 Temmuz tarihine kadar
olan süre, özel hesap dönemine ilişkin ilk geçici vergi dönemi olacaktır.

3.2.2. Beyanname Verme Süresi

Geçici vergi üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.

Örneğin; Ocak-Şubat-Mart dönemi (1.dönem) geçici vergi beyannamesi 14 Mayıs
akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilir. 14 Mayıs tatil gününe denk gelirse,
tatilden sonraki ilk iş günü beyanname verilir.

E-Beyanname uygulamasında elektronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim
etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

Kurumlar vergisi mükellefleri ile hadleri aşan gelir vergisi mükellefleri geçici vergi
beyannamelerini elektronik ortamda e-beyanname düzenleyerek, intenet vergi dairesi
aracılığı ile göndermek zorundadırlar.

3.3. Beyannamenin Düzenlenmesi

3.3.1. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde Uyulacak Esaslar

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen
hususlara uymak zorundadırlar.

 Ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda
yer alan hükümler.
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 Kurumlar vergisi mükelleflerince, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakkındaki hükümlerinin yanı sıra safi(net) kurum kazancının tespitine ilişkin
olarak Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan hükümler.

 Geçici vergiye ilişkin kazanç üçer aylık dönemler itibariyle ve kümülatif
esasta hesaplanacaktır.

 Vergi Usul Kanununda yer alan değerlemeye ilişkin hükümler.
 Geçici vergiye ilişkin kazançların hesaplanmasında da, dönemsellik esasına

uyulacaktır. Örneğin, ilk üç aylık kazancın tespitinde 1 Ocak tarihinde ödenen
1 yıllık kira bedelinin, sadece ilk üç aya isabet eden kısmı dikkate alınacaktır.

 Geçici vergi döneminde kazanç hesaplanırken Vergi Usul Kanunlarındaki
esaslara göre değerleme esasları dikkate alınarak yeniden değerleme yapılır.

3.3.2. Hangi İndirim Ve İstisnalar Dikkate Alınacaktır?

 Yılık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yararlanılabilen
istisnaların tamamından geçici vergi beyannamesinde de yararlanılabilecektir.

 İndirim ve istisnalardan yararlanma belli şartlara bağlanmışsa, bu şartların
yerine getirilip getirilmediği, ilgili geçici vergi döneminin son günündeki
duruma göre belirlenecektir.

 Geçmiş yıl zararları genel hükümler çerçevesinde indirilebilecektir (geçmişe
dönük beş yıl).

Beyannamenin şekli aşağıdaki gibidir:
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Resim 3.1: Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi, ön yüz
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Resim 3.2: Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi, arka yüz
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Resim 3.3: Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi, ön yüz
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Resim 3.4: Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi, arka yüz

3.3.3. Geçici Vergi Beyannamesine Eklenecek Belgeler

 Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri geçici vergi
beyannamelerine sadece gelir tablosunu ekleyeceklerdir.

 İşletme defteri tutan mükellefler işletme hesabı özeti ekleyeceklerdir.
 Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler ise serbest meslek kazancı

bildirimini ekleyeceklerdir.
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3.3.4.Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı

Geçici vergi; beyan dönemini izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir (5035
Sayılı Kanun md.48) Örneğin 2011 1. dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait geçici vergi 14
Mayıs 2011 akşamına kadar beyan edilir ve 17 Mayıs 2011 akşamına kadar ödenir.

Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet
bankacılığı dahil) yapılabilir.

ÖRNEK: Vergilendirme dönemi takvim yılı olan Sema Burnaz ticari kazanç mükellefidir.
Birinci sınıf tacirdir. Sema Burnaz Yıldız Caddesi Nu:17 Beşiktaş/İstanbul adresinde hazır
giyim ticareti yapmaktadır. Sema Burnaz T.C.Kimlik Nu: 67300388933 Vergi Dairesi:
Beşiktaş Tel.Nu: 212 333 33 33
2011 yılı birinci geçici vergi döneminde 4.000,00 TL geçici vergi matrahı beyan etmiş ve bu
matrahın % 15’i oranında hesaplanan geçici vergiyi ödemiştir.
Mükellefin 2011 yılı 6 aylık bilançosuna göre;
Ticari kazancı 9.000,00 TL

Yukarıdaki bilgilere göre Sema Burnaz’ın ikinci dönem geçici vergi beyannamesini
düzenlenmesi ve bu döneme ait geçici vergisinin hesaplanması:

Ticari Kazanç+Kanunen Kabul Ed.Gid.= Geçici Vergi Matrahı
9.000,00+0= 9.000,00 TL Geçici Vergi Matrahı
9.000,00x%15= 1.350,00 TL Hesaplanan Geçici Vergi
4.000,00x%15= 600,00 TL Birinci dönemde ödenen geçici vergi
1.350,00-600,00= 750,00 TL Ödenecek Geçici Vergi tutarıdır.

Beyannamede aşağıdaki tutarlar görülecektir:

Ticari Kazanç 9.000,00

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 0

Geçici Vergi Matrahı 9.000,00 (8.900,00+100,00)

Hesaplanan Geçici Vergi 1.350,00 (9.000,00x%15)

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 600,00 (4.000,00x%15)

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 750,00 (1.350,00-600,00)

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 0

Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat 600,00

Ödenecek Geçici Vergi 750,00
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Geçici Vergi Beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Şekil 3.5. Geçici vergi beyannamesi (ön yüz)
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Şekil 3.6. Geçici vergi beyannamesi (arka yüz)
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Geçici vergi beyannamesini vergi
dairesinden temin ediniz veya
internet ortamında ilgili siteye
giriniz.

 Vergi dairesinden ya da
çevrenizdeki bir SMMM’de geçici
vergi beyannamesi edininiz.

 http://www.gib.gov.tr adresinden
geçici vergi beyannamesini
bilgisayarınıza indiriniz.

 Mükellefle ilgili bilgileri yazınız.  Geçici vergi beyanı düzenlemek
için bir örnek uygulama yazınız.

 Gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının vergi kimlik numarası
olarak kullanıldığına dikkat ediniz.

 Matrah bildirimi tablosunu
düzenleyiz.

 Ticari kazancı yazınız.
 Kanunen kabul edilmeyen giderleri

yazınız.
 İstisna ve indirimleri yazınız.
 Gerekli hesaplamaları yaparak

geçici vergi matrahını hesaplayarak
yazınız.

 Beyannameyi ilgililere imzalatınız..  Geçici vergiyi kimlerin imzalaması
gerektiğini öğreniniz.

 Geçici Vergi beyannamesi vergi
dairesine verildiğinde alınan
tahakkuk fişi örneğini inceleyiniz.

 Beyannamenin verildiğinin kanıtı
olan belgeyi ödeme için saklayınız.

 Tahakkuk eden vergiyi zamanında
ödeyiniz.

 Ödenecek vergi miktarını ve
zamanını ajandanıza yazınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. Geçici vergide ikinci dönemde altı aylık kazanç dikkate alınır.

2. Önceki dönemde ödenen geçici vergiler varsa en büyük olan
tutarın mahsubu yapılır.

3. Geçici vergi oranı gelir vergisi mükllefleri için %15, kurumlar
vergisi mükellefleri için %20’dir.

4. Geçici vergi; beyan dönemini izleyen ikinci ayın onbeşinci günü
akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir.

5. Geçici vergi; beyan dönemini izleyen ikinci ayın onyedinci günü
akşamına kadar ödenir.

6. Geçici vergi mükellefi geçici vergi beyannamesinde, kendi adına
yapılan vergi tevkifatlarının mahsubunu yapar.

7. Mahsup edilecek vergi tevkifatları ödenmesi gereken geçici
vergiden düşülür.

8. Kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter
tutan gelir vergisi mükellefleri geçici vergi beyannamelerine
bilançolarını eklerler.

9. Yılık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
yararlanılabilen istisnaların tamamından geçici vergi
beyannamesinde yararlanılamaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: Geçici Vergi
Beyannamesi

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NU:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. Geçici vergi dönemlerini biliyor musunuz?
2. Geçici vergiye esas kazancı hesaplayabiliyor musunuz?
3. Geçici vergi beyannamesini elde ve bilgisayarda

düzenleyebiliyor musunuz?
4. Geçici Vergi ödeme zamanlarını biliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Hepsi “EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz.
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C. PERFORMANS TESTİ

Vergilendirme dönemi takvim yılı olan Bulut Coşkunca Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirdir. Bulut Coşkunca, Bayar Caddesi Nu:13 Abidinpaşa/Ankara adresinde faaliyetini
sürdürmektedir.
Bulut Coşkunca: T.C.Kimlik Nu: 57344166771
Vergi Dairesi: Mamak Tel.Nu: 312 333 33 33

2011 yılı birinci geçici vergi döneminde 1.000,00 TL geçici vergi matrahı beyan etmiş ve bu
matrahın % 15’i oranında hesaplanan geçici vergiyi ödemiştir. 2011 yılı ikinci döneminde
4.000,00 TL geçici vergi matrahı beyan etmiş ve bu matrahın % 15’i oranında hesaplanan
geçici vergiyi ödemiştir.
Mükellefin 2011 yılı 9 aylık kayıtlarına göre;
Serbest meslek kazancı 8.000,00 TL
S.Meslek kazançlarından Bulut Coşkunca adına kesilen ve ödenen stopaj tutarı : 1.600,00 TL

İstenen:

SMMM Bulut Coşkunca’ nın;

2011 yılı III. dönemine ait geçici vergi matrahını ve ödenecek geçici vergiyi hesaplayınız.

2011 üçüncü dönem geçici vergi beyannamesini elde ve bilgisayarda düzenleyiniz.

Beyanname verme ve ödeme zamanlarını yazınız.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız yevmiye kayıtlarını modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Hata
yapmışsanız öğrenme faaliyetini tekrar gözden geçiriniz.
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Resim 3.7: Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi, ön yüz
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Resim 3.8: Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi, arka yüz
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4

Bu öğrenme faaliyeti ile; Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık gelir vergisi
beyannamesini tanıyacak ve düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya vergi dairesinden ya da internet
sitesinden bir Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi örneği temin ederek şeklini
inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi durumlarda Yıllık Gelir
Vergisi beyannamesi verdiğini sorunuz.

 Bir muhasebeciye Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verme şekillerini, beyanname
verme ve ödeme zamanlarını sorunuz.

4.YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Gelir; bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net(safi)
tutarıdır (GVK md.1).

Gelir Vergisinin Konusu: (GVK) 2 nci maddesine göre bir gerçek kişinin bir takvim
yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarıdır. Bunlar;

 Ticari kazanç,
 Zirai kazanç,
 Ücret,
 Serbest meslek kazancı,
 Gayrimenkul sermaye iradı,
 Menkul sermaye iradı,
 Diğer kazanç ve iratlardır

Gelir Vergisinin Esasları:

 Şahsidir.
 Yıllıktır (bir takvim yılı 1Ocak-31Aralık).
 Net gelir üzerinden hesaplanır.
 Gerçektir ; mükellefin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerindendir,
 Geneldir ; bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve

iratların toplamı dikkate alınır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Elde edilmiştir; elde etme vergiyi doğuran olaydır. Gelir; fiilen veya hukuken kişinin
tasarruf edebildiği zaman elde edilmiş sayılır.

Mükellef: (GVK md.3)

Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların
tamamı üzerinden vergilendirilirler:
 Türkiye'de yerleşmiş olanlar;
 Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve

teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri
dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (bu gibilerden,
bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle gelir
vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve
iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler) .

Oran:

(273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 takvim yılı gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki tutarlar belirlenmiştir.) Gelir vergisine
tabi gelirler;

8.800 TL'ye kadar % 15
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası % 20
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası % 27
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası % 35

Gelir Vergisi yönünden Şahıs Şirketleri:

Bilindiği üzere şahıs şirketleri;
1.Adi şirketler 2. Kolektif şirketler 3. Komandit şirketler ‘dir.

Şahıs şirketlerinin ortakları gelir vergisi mükellefidir (KDV ve GV Stopaj açısından
ise ortaklık sorumlu tutulur).

Adi Şirketler: Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda ortakların paylarına düşen
kazançlar ayrı ayrı ticari kazanç sayılır. Ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ayrı ayrı
beyan etmek zorundadırlar.

Kolektif Şirketler: Kolektif şirketler tüzel kişiliğe sahip ayrı varlıklar olmalarına
rağmen gelir vergisi yönünden bu tüzel kişilik dikkate alınmamış, doğrudan doğruya şirketin
ortağı olan gerçek kişiler vergiye muhatap tutulmuşlardır. Kolektif şirketler 1.sınıf tüccar
sayılırlar ve şirket ortaklarının aldıkları kar payları ticari kazanç sayılır. Her ortak ticari
kazancı üzerinden ayrı ayrı beyan vermek zorundadır.

Adi Komandit Şirketler: Birinci sınıf tüccar sayılırlar. Kazancın saptanmasında
GVK’na tabidirler. Bu şirketlerde sınırsız sorumlu olan komandite ortakların şirket
kazancından aldıkları payları ticari kazanç, sınırlı sorumlu olan komanditer ortakların payları
ise menkul sermaye iradı (vergisi kesinti yoluyla alınmamış) dır.
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4.1. Kullanım Amacı

Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve
iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine
bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).

Mükellef çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği vergiye tabi kazanç ve
iratlarını yıllık beyannamede birleştirir. Gelir Vergisi Kanununa göre beyanı gereken
gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.

Gerçek kişi tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabları; ticari, zirai, ve meslek
faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler.
Gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden; yıllık beyanda bulunmak zorunda olanlar da
yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler.

4.2. Beyan Şekli Ve Zamanı

Gelir vergisi; mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur(GVK
md.83). Beyan esasında; beyan edilecek gelir; mükellef veya vergi sorumlusu tarafından bir
beyanname ile beyan edilir.

Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu, bazı durumlarda beyanın mükellef ve vergi
sorumlusu dışında kimseler tarafaından beyan edilebileceğini öngörmüştür. Bu kimseler;
kanuni temsilciler ve mirasçılardır.

Yıllık beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tayin ve
tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde
yazılı bilgilere mütenazır(istinaden) olarak bildirmeye mecburdurlar (GVK md.91).

Yıllık gelir vergisi vergilendirme dönemi; ilgili geçmiş takvim yılıdır. Takvim yılı 1
Ocakta başlayan 31 Aralıkta sona eren dönemdir. Sene içinde işe başlayan bir tacir içinse; işe
başlama tarihinden 31 Aralık tarihine kadar olan süre dikkate alınır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi diğer beyannamelerde olduğu gibi, Maliye ve
Gümrük Bakanlığı tarafından matbu şekilde basılmakta ve mükelleflere, vergi daireleri
aracılığı ile iletilmektedir.

Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi; (GVK md.92)
 İzleyen yılın Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar (VUK 17/04/2007 371

sıra nu.lu tebliğ)

 Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde
izleyen yılın (5035 Sayılı Kanunun 48/4-c maddesiyle değişen ibare.) Şubat ayının
yirmibeşinci günü akşamına kadar,
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 Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke
takaddüm eden 15 gün içinde,

 Ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

Tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de
vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa
iş yerinin, iş yeri birden fazla ise bu iş yerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi
dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.(GVK md.92)

E-Beyanname uygulamasındaki mükellefler eloktronik ortamda, beyannamenin
kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

Gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamesini elektronik ortamda e-
beyanname düzenleyerek gödermek zorundadırlar.

4.3. Beyannamenin Düzenlenmesi

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ve ekleri mükelleflere göre değişiklik gösterir.
Mükellef gruplarına göre çeşitli formla mevcuttur. Her mükellef kendisine ait olan doğru
formu doldurmalıdır.

Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler;

 001A formu,
 Yıllık gelir beyannamesi eki (gelirlerini mart ayında beyan edenler)
 Gerçek usülde vergilendirilenlerden bilanço esasına göre defter tutan mükellefler;

2010 yılına ait mizanlarını 31 marta kadar elektronik ortamda verirler.

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar;
 1001B formu düzenlerler.

Beyana tabi geliri sadece basit usülde tespit edilen ticari kazançlaran ibaret olanlar;
 1001C formu düzenlerler.

Gelirlerini mart ayında beyan eden mükellefler önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
Ekini düzenlerler. Düzenledikleri beyanname ekinden faydalanarak Yıllık Gelir Vergisi
beyannamesini doldururlar.

4.3.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki

Gelirlerini mart ayında beyan edenler için beyanname ekinde önce mükellefe ait
bilgiler doldurulur. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ekinde kazanç türlerine göre tablolar
düzenlenmiştir. Bu tablolar doldurulur ve bulunan tutarlar yıllık gelir vergisi beyannamesine
aktarılır. Mükellef yıl içinde elde ettiği kazanç türleriyle ilgili tabloları doldurur. Tablolarda
kazançlar, indirimler, istisnalar ilgili satırlara yazılır.
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Resim 4.1: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi eki
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Resim 4.2: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi ek 2
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Resim 4.3: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi ek 3
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Resim 4.4: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi ek 4
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Resim 4.5: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi( ön yüz)
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Resim 4.6: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi (arka yüz)
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1001A FORMUNUN(YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ) DÜZENLENMESİ

Beyannamenin üst bölümünde;

1. ve 2. nu.lu bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir.

3. nu.lu satıra vergilendirme dönemi yazılır. Örneğin; 01 31 2010 gibi.

4.Mükellefin vergi kimlik nu.su yazılır.

5. Mükellefin T.C. kimlik nu.su yazılır. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası vergi kimlik
numarası olarak kullanılmaktadır.

6. Mükellefin Bağ-Kur nu.su yazılır.

Tablo1 üzerinde mükellefin kimlik ve adres bilgileri yazılır.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nu.lu satırlara gelir unsurlarından kar ya da zarar tutarları
yazılır. Zararlar sol tarafa, karlar sağ tarafa yazılır.

24. nu.lu satırın sol tarafına zarar toplamı, sağ tarafına kar toplamı yazılır.

25. 24 nu.lu satırdaki zarar fazla ise; fazlalık kısım bu satıra, kar fazla ise fazlalık 26. nu.lu
satıra kar olarak yazılır.

Beyannamede Bildirilecek Diğer İndirimler

Bu indirimler; dönem içinde gider olarak kaydedilemeyen, beyanname üzerinde
kardan mahsup edilebilen indirimlerdir.

Gelir Vergisi Kanunu Md. 89’da gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler ve indirim hadleri
belirtilmiştir. Örneğin GVK md.89’a göre;

 Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta
primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak
şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza,
hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel
emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

 Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya
kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak
belgelerle tevsik edilmesi (belgelendirmek) şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük
çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,
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 Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan) gıda,
temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı,

Gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimlerdir
(diğer tutarlar için GVK md.89’a bakabilirsiniz).

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 nu.lu satırlara mahsup edilecek
indirimler(GVK md.89 dikkate alınarak indirim tutarları yazılır) ve geçmiş yıl zararları

yazılır ve bunların toplamı 37 nu.lu satıra aktarılır (geçmişe dönük olarak en fazla 5 yıl
öncesinin Zaraları indirilebilir).

38. 26 nu.lu satırdaki kardan 37 nu.lu satırdaki geçmiş yıl zararları ve indirimler toplamı
çıkarılarak bu satıra yazılır.

39. nu.lu satıra 5746 sayılı Kanuna göre gelecek yıla devreden AR-GE indirimi yazılır.

40. nu.lu satıra vergi matrahı olarak 38 nu.lu satırdaki tutar aktarılır.

41, nu.lu satıra 40 nu.lu satırdaki matrah üzerinden gelir vergisi oranı uygulanarak gelir
vergisi hesaplanır ve bu satıra yazılır.

42, 43, 44, 45 nu. lu satırlara yabancı ülkelerde ve kesinti yoluyla ödenen vergiler ile
geçici vergiler yazılır ve bunların toplamı yazılır.

46 nu.lu satıra mahsup edilecek vergiler toplamı olarak aktarılır. Bu tutar aşağıdaki
satırlarda hesaplanan gelir vergisinden düşülür. Geçici vergilerin mahsubunun yapılabilmesi
için; geçici verginin ödenmiş olması şarttır.

47. nu.lu satıra 41 nu.lu satırdaki hesaplanan vergiden 46 nu.lu satırdaki vergiler toplamı
çıkarılarak mahsup edilir ve bu satıra ödenmesi gereken gelir vergisi olarak yazılır.(41-46)

48. nu.lu satıra eğer mahsup edilecek vergiler toplamı (46 nu.lu satırdaki) hesaplan gelir
vergisinden büyükse aradaki fark bu satıra yazılır. Bu tutar 43+44 ‘nin toplamını geçemez.

49. nu.lu satıra 48 nu.lu satırdaki tutardan 44 nu.lu satırdaki geçici vergiler çıkarılarak
iadesi gereken gelir vergisi bulunur ve bu satıra yazılır.

50. nu.lu satıra 48 nu. lu satırdan 49 nu.lu satır çıkarıldığında iadesi gereken geçici vergi
yazılır. Mahsuplardan sonra kalan kısım için nakden veya mahsuben iade talebinde
bulunulabilir. Mahsuben iadede; iade gelir vergisi tutarı mükellefin diğer borçlarına veya
doğacak borçlarına mahsup edilir. Nakden iade ise para iadesidir.
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51. nu.lu satıra beyannameye ilişkin ödenmesi gereken damga vergisi tutarı yazılır.
(2011 yılında verilecek 2010 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesi için 30,00TL’dir.)

Tablo-4’ü işletme hesabına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabları
doldurur. Performans bilgilerinde yer alan kalemlerde de yıllık tutarlar dikkate alınır.

56. nu.lu satıra varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri,
imza ve tarih yazılır.

57. nu.lu satıra beyannamenin hangi sıfatla verildiği (X) işareti konularak belirtilir.
Beyannameyi verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır.

58. nu.lu satıra varsa beyannameyi imzalayan YMM’nin bilgileri, imza ve tarih yazılır.

4.4. Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı

Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi;

 İzleyen yılın mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar beyan edilir, 1.taksit mart
ayı sonuna, 2. taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu
tebliğ).

 Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen
yılın (5035 Sayılı Kanunun 48/4-c maddesiyle değişen ibare.) Şubat ayının yirmi beşinci
günü akşamına kadar beyan edilir, 1.taksit Şubat ayı sonuna, 2.taksit Haziran ayı sonuna
kadar ödenir.

Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet
bankacılığı dahil) yapılabilir.

ÖRNEK : Mükellef Necip Yıldız Atatürk Caddesi Nu:35 Göztepe/İstanbul adresinde Yıldız
Ticaret adı ile halı ticareti yapmaktadır. Necip Yıldız ikinci sınıf tacirdir.

Necip Yıldız Kimlik Bilgileri:
T.C Kimlik Nu: 58126577888
Vergi Kimlik Nu: 6740002365
Doğum Tarihi: 18/04/1963
Baba Adı: Salih
Ana Adı :Saliha
Doğum Yeri: Düzce
Medeni Hali: Bekar
İkametgah Adresi: Fatih Caddesi Akay Apt. Nu:15 D:6 Üsküdar/İstanbul
Tel.Nu: 216 333 33 33 (İş yeri)
Tel Nu: 216 211 11 11 (Ev)
Vergi Dairesi: Göztepe
Bağ-Kur Nu: 4160523455
Necip Yıldız’ın 31/12/2010 tarihli işletme hesabı özet bilgileri aşağıdaki gibidir:
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Dönembaşı Mal Mevcudu Tutarı …………………………12.000,00 TL
Dönem İçi Mal Alış Tutarı………………………………...25.000,00 TL
Dönem İçi Giderler Tutarı…………………………………..3.500,00 TL
Dönem İçi Mal Satış Tutarı………………………………..38.000,00 TL
Dönem Sonu Mal Mevcudu………………………………..15.000,00 TL

 Mükellef 1.500,00 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.

 2010 yılında ödediği mahsubu gereken Geçici Vergi tutarı 1.875,00 TL’dır.

Mükellefin başka bir geliri yoktur.

Beyannameyi imzalayan SMMM Aydın Özdemir T.C.Kimlik Nu: 57344166771
Vergi Kimlik Nu: 6750027762

Mükellef Necip Yıldız’ın 2010 yılı ticari kazancını hesaplayarak Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi ve ekini düzenleyelim.

Dönem Başı Mal Mevcudu……………..12.000 TL
Dönem İçi Mal Alış…………………….25.000 TL
Toplam………………………………37.000 TL
Dönem Sonu Mal Mevcudu………...15.000 TL
Satılan Malın Maliyeti 22.000 TL (37.000-15.000)
Dönem İçi Satış Tutarı………………38.000 TL
Mal Satış Karı(G.Safi Hasılat)…........16.000 TL (38.000-22.000)
Dönem İçi Giderler…………………....3.500 TL
2010 Yılı Ticari Kazancı(Karı)………12.500 TL (16.000-3.500)

Beyan Edilen Ticari Kazanç………….12.500
Bağ-Kur Primleri………………………1.500
Safi Ticari Kazanç…………………….11.000 (12.500-1.500)
Vergiye Tabi Gelir (Matrah)………….11.000
Hesaplanan Gelir Vergisi……………....1.920 (8.800x%15+3000x%20)

Mahsup Edilecek Vergi……………….......1.875

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi……….45 TL(1.920-1.875)
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Resim 4.7: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi eki
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Resim 4.8: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi ek 2
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Resim 4.9: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi eki 3
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Resim 4.10: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi ek 4
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Resim 4.11: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi (ön yüz)
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Resim 4.12: GelirYıllık gelir vergisi beyannamesi (arka yüz)



89

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem basamakları Öneriler

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
1001 A formunu ve ekini vergi
dairesi veya internet aracılığı ile
edininiz.

 http://www.gib.gov.tr internet
adresinden veya vergi dairesinden
yıllık gelir vergisi beyannamesi
formunu edinebilirsiniz.

 Gelir vergisi matrahını belirleyiniz.

 Yıllık geliri oluşturan kalemlerden
örnekler seçiniz.

 Uygulama örneğini
öğretmeninizden alabilirsiniz.

 Beyannameye mükellef bilgilerini
yazınız.

 Mükellef kimlik ve adres bilgileri
tablosundaki faaliyet kodunu
yazmak için vergi dairesinden kod
listesi edinebilirsiniz.

 Beyannameye gelir bildirimini
yazınız.

 Gelir unsurlarını yazarken
örneğinizi dikkate alınız.

 Geçmiş yıl zararını örneğinize
dahil ediniz.

 Yıllık gelir vergisi beyannamesi ekini
düzenleyiniz.

 Ekte yer alan tablolarda elde edilen
kazanç türlerini dikkate alarak
doldurunuz.

 Beyanname ve ekini imzalaması
gereken kişilere ait bölümleri
imzalayınız.

 Beyannemeyi düzenleyen ve vergi
mükellefinin olduğu örnek
belirleyiniz.

 Vergiyi zamanında ödeyiniz.

 Çevrenizdeki bir SMMM’den yıllık
gelir beyannamesine ilişkin
tahakkuk fişi ve vergi alındı
makbuzu edininiz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. Mükellef çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği

vergiye tabi kazanç ve iratlarını yıllık beyannamede birleştirir.
2. Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi;
İzleyen yılın mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar verilir.

3. E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda,
beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat
24:00’ a kadar gönderebilirler.
4. Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi; izleyen yılın
mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilir ve aynı süre
içinde ödenir.
5. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri mükelleflere göre
değişiklik göstermez.
6. En fazla beş yıl önceki geçmiş yıl zararları dönem karından mahsup
edilebilir.
7. Beyanname küçük harflerle doldurulmalıdır.

8. Yıllık vergisi oranı %30’dur.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: Yıllık Gelir
Vergisi Beyannamesi

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NU:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. Yıllık vergiye tabi kazancı belirleyebiliyor musunuz?
2. Kazançtan zarar mahsubu ve indirimleri yapabiliyor musunuz?
3. Gelir Vergisini hesaplayabiliyor musunuz?
4. Yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenleyebiliyor musunuz?
5. Beyannameyi elden veyinternet ortamında düzenleyebiliyor

musunuz?
6. Yıllık gelir vergisinin ödeme zamanını bilyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Hepsi “EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz.
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C. PERFORMANS TESTİ

Mükellef Semra Coşkunca inşaat malzemeleri alım-satım işi ile uğraşmakta
olup ikinci sınıf tacirdir. 2010 takvim yılına ait bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönembaşı Mal Mevcudu Tutarı …………………………10.000 TL
Dönem İçi Mal Alış Tutarı………………………………...15.000 TL
Dönem İçi Giderler Tutarı…………………………………..1.500 TL
Dönem İçi Mal Satış Tutarı………………………………..18.500 TL
Dönem Sonu Mal Mevcudu………………………………..15.000 TL

 Mükellef 1.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.

 2010 yılında ödediği mahsubu gereken Geçici Vergi tutarı 900TL’dır.

 Mükellefin başka bir geliri yoktur.

İstenen: Mükellef Semra Coşkunca’nın 2010 takvim yılına ait ticari kazancını, gelir vergisi
matrahını ve ödemesi gereken yıllık gelir vergisi tutatrını hesaplayınız.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız hesaplamaları modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Hata
yapmışsanız öğrenme faaliyetini tekrar gözden geçiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5

Bu öğrenme faaliyeti ile 4760 Sayılı Kanununa göre özel tüketim vergisi
beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya vergi dairesinden bir ÖTV beyannamesi
örneği temin ederek şeklini inceleyiniz.

Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi durumlarda ÖTV beyannamesi
verdiğini sorunuz.

5.ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
BEYANNAMESİ

Özel tüketim vergisi; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli dört ayrı listede
yer alan mallar üzerinden bir defaya mahsus olarak alınan bir vergidir. Yasaya ekli listelerde
yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde tanımlanan eşyalardır.

Örneğin; Türk gümrük cetveli (1) iki ayrı cetvel olarak yer alan tanımlamalara göre
belirlenen mallar, benzin, motorin, fuel oil, petrol gazları, doğal gaz, propan, bütan, petrol
koku gibi petrol ürünleridir. (B) cetvelinde yer alanlar ise benzol, toluol, petrol eteri, hafif
mineral yağlar için müstahzar katkılar, vernikler, yağlama yağları, diğer yağlardır.

5.1. Kullanım Amacı

Özel Tüketim Vergisinin Konusu (4760 ÖTV Kanunu md.1)
Bu kanuna ekli;

 sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından
teslimi,

 (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk
iktisabı(kazanma,edinim),

ÖĞRENME FAALİYETİ 5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı
listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

(I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve
tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi (ÖTV Kanunu md.4)

 Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;

 (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan
kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların
müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

 (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç
ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla
satışını gerçekleştirenlerdir.

 Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin
bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi
alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları
verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Özel tüketim vergisine tabi mükellefler; özel tüketim vergilerinin beyanı için Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca düzenlenmiş matbu Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi formlarını
kullanırlar.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan her liste için ayrı bir beyanname formu
kullanılır. Dört adet liste ve bunlara ilişkin adet beyanname formu bulunmaktadır. Bunlar;

 I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin 1
nu.lu Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

 II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin 2A,
 Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin 2B Özel Tüketim Vergisi

Beyannamesi
 III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler için 3A,
 Tütün Mamülleri için 3B,
 Kolalı Gazoz için 3C Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
 IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve diğer Malların Teslimleri için 4 nu.lu

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi kullanılmaktadır.
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5.2. Beyan Şekli Ve Zamanı

Özel Tüketim Vergisi Kanunu md.14’e göre:

Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki,
adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak
üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur.

Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse; vergiyi
tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname
verme süresi içinde ödenir. E-Beyanname uygulamasında eloktronik ortamda, beyannamenin
kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

Vergilendirme dönemi

I Sayılı Listede Sıralanan Mallara İlişkin ÖTV Beyannamesi

I. Dönem (Her
ayın 1-15.
günleri)

Her ayın 25. günü
akşamına kadar

Her ayın 25. günü
akşamına kadar

ÖTV Kanunu
Madde 14

2.Dönem (Her
ayın 16- kalan
günleri)

İzleyen ayın 10. günü
akşamına kadar

İzleyen ayın 10. günü
akşamına kadar

ÖTV Kanunu
Madde 14

II, III ve IV Sayılı
Listelerde
Sıralanan Mallara
İlişkin ÖTV
Beyannamesi

İzleyen ayın 15. günü
akşamına kadar

İzleyen ayın 15. günü
akşamına kadar

ÖTV Kanunu
Madde 14
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5.3. Beyannamenin Düzenlenmesi

IV Sayılı Liste:Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimi İçin Düzenlenen 4.Nu.lu
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

Yukarıda yer alan beyannamenin üst bölümünde mükellefe ait bilgiler ve beyanname
dönemi(bu beyanname için aylık) doldurulur.

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TABLOSU

8. ÖTV’ne tabi IV sayılı listedeki mallardan satış yapıldığında; bunlara ait fatura matrahları
toplamı bu satıra yazılır.

9, 10, 11 nu.lu satırlara varsa ilgili istisnalar ve 12 nu.lu satıra bu istisnaların toplamları
(9+10+11) yazılır.

13. 8 nu.lu satırdaki tutardan 12 nu.lu satırdaki istisnalar toplamı çıkarılarak(8-12) özel
tüketim vergisi matrahı bulunur ve bu satıra yazılır.
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14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nu.lu satırlarda matrahın oranlara göre
dağılımı matrah, oranı ve vergisi şeklinde yazılır.

26. 14’ten 25’e kadar olan satırların vergi bölümleri toplanarak bu satıra hesaplanan özel
tüketim vergisi olarak yazılır.

27. Satılan özel tüketime tabi malların(bu beyannamede matrahları gösterilen) alışları
sırasında ödenen ÖTV; aynı malların satıldığı dönem ÖTV beyannamesinde
İndirilecek ÖTV olarak bu satıra yazılır.

28. 26 nu.lu satırdaki hesaplanan özel tüketim vergisi tutarından 27. satırdaki indirilecek
özel tüketim vergisi tutarı çıkarılarak (26-27) ödenmesi gereken özel tüketim vergisi olarak
bu satıra yazılır.

29. İharaç Kaydıyla Satılan Mallara İlişkin Tecil Edilmesi Gereken ÖTV var ise bu satıra
yazılır.

30. 28. satırdaki Ödenmesi Gereken ÖTV tutarından 29.satırdaki Tecil edilmesi Gereken
ÖTV çıkarılarak (28-29) Ödenecek ÖTV tutarı bulunur ve bu satıra yazılır.

İstisna, ihraç edilen mallar, ihraç kaydıyla yapılan teslimler vb. söz konusu olduğunda
istenen belgeler beyannameye eklenir ve eklenen belgeler adedi bu bölüme yazılır.
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Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (X) işareti konularak belirtilir. Beyannameyi
verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır.

Bu bölüme beyannameyi
düzenleyen, imzalayan SM
veya SMMM’nin bilgileri, imza
ve tarih yazılır. Vergi
dairelerine verilen
beyannameler, bilgisayarda

değerlendirildiğinden
beyannameye yazılan bilgiler
açık, okunaklı ve hatasız

olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır.

ÖTV Beyannameleri (2/a beyannamesi hariç olmak üzere) elektronik ortamda
gönderilmesi zorunlu tutulan beyannamelerdir. Bu nedenle ÖTV beyannamesi elektronik
ortamda İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilir.

5.4. Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı

Özel Tüketim Vergileri, beyanname verme süreleri içinde ödenir.Ödeme vergi
dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet bankacılığı dahil)
yapılabilir.
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Resim 5.1: Özel tüketim vergisi beyannamesi



100

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 ÖTV Kanunu I, II, III, IV sayılı
listelerini temin ediniz.

 http://www.gib.gov.tr internet
adresinden ÖTV Kanununu
inceleyebilir, listelere
ulaşabilirsiniz..

 ÖTV tutarını hesaplayınız.
 Kanunda sayılı listelerden bir örnek

seçiniz.

 Beyannameye mükellef bilgilerini
yazınız.

 Mükellef kimlik ve adres bilgileri
tablosundaki faaliyet kodunu
yazmak için vergi dairesinden kod
listesi edinebilirsiniz.

 Beyannameye matrah ve vergi
bildirimini yazınız.

 Gelir unsurlarını yazarken
örneğinizi dikkate alınız.

 Geçmiş yıl zararını örneğinize
dahil ediniz.

 Beyanname ve ekini imzalaması
gereken kişilere ait bölümleri
imzalayınız.

 Beyannemeyi düzenleyen ve vergi
mükellefinin olduğu örnek
belirleyiniz.

 Beyannameyi elden ve internet
ortamından gönderme yollarını
öğreniniz.

 http://www.gib.gov.tr internet
adresinden ilgili bilgileri
edinebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. Özel tüketim vergisi, bir defaya mahsus olarak alınan bir vergidir.
2. Özel Tüketim Vergisi, bu kanuna ekli dört ayrı listede yer alan
mallar üzerinden alınır.

3. Özel Tüketim Vergisi oranları listelerdeki tüm mallar için aynıdır.

4. Listelere göre özel tüketim vergisi beyannameleri değişir.

5. I sayılı listede yer alan petrol ürünleri ve doğalgaz ile diğer
Malların Teslimleri İçin 1 nu.lu ÖTV beyannamesi düzenlenir.
6. Özel tüketim vergisi beyannamesi mükellefin katma değer vergisi
yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Özel Tüketim Vergisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) 193 GVK b)5422 KVK c) 6802 Gider Vergisi Kanunu d) 4760 ÖTV Kanunu

2. Dayanıklı tüketim mallaı ve diğer malları hangi listede yer almaktadır?
a) I sayılı liste b) IV sayılı liste c)III sayılı liste d)II sayılı liste

3. Benzin, motorin, fuel oil, petrol gazları, doğal gaz, propan, bütan, petrol koku gibi petrol
ürünleri hangi listede yer almaktadır?

a) I sayılı liste b) IV sayılı liste c)III sayılı liste d)II sayılı liste

4. IV nu.lu liste malları için ÖTV beyannamesi en geç ne zaman vergi dairesine bildirilir?
a) Vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar
b) Vergilendirme dönemini izleyen onbeşinci günü akşamına kadar
c) Vergilendirme dönemini izleyen yirminci günü akşamına kadar
d) İktisap işleminin tamamlanmasından önce

5. Özel tüketim vergileri en geç ne zaman ödenir?
a) Her ayın onuncu günü akşamına kadar
b) Her ayın on beşinci günü akşamına kadar
c) Her ayın yirminci günü akşamına kadar
d) İlgili ÖTV beyannamelerinin verme süreleri içinde

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınızBu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: ÖTV
Beyannamesi

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NU:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. Özel tüketime tabi malları biliyor musunuz?
2. Özel tüketim vergisi beyannamesini düzenleyebiliyor musunuz?
3. ÖTV’yi ödeme zamanlarını biliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız
becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsi
“EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz. tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 6

Bu öğrenme faaliyeti ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar
vergisi beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya vergi dairesinden bir Kurumlar Vergisi
beyannamesi örneği temin ederek şeklini inceleyiniz.

Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi nedenle Kurumlar Vergisi
beyannamesi verdiğini sorunuz.

Bir muhasebeciye Kurumlar Vergisi beyannamesini verme şeklini, beyanname verme
ve ödeme zamanlarını sorunuz.

6. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Kurumlar Vergisi (KV), kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Aşağıda sayılan
kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir (KV Kanunu md.1):

 Sermaye şirketleri
 Kooperatifler
 İktisadi kamu müesseseleri
 Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 İş ortaklıkları
Bu kanunun uygulanmasında sendikalar dernek, cemaatler vakıf hükmündedir.

Kollektif ve adi komandit şirketler tüzel kişilikleri olmasına rağmen şahıs şirketi olma
özellikleri dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefleri dışında bırakılmışlardır.

Kurumlar vergisi ayrıca, döner sermaye işletmeleri ve merkezi yurt dışında bulunup
Türkiye’de şube ve acentası olan mükellef kurumların kazançları üzerinden de alınır.

Kurumlar vergisine konu olacak kazanç Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 2 nci
maddesinde yer alan gelir unsurlarından oluşur. Bunlar;

 Ticari kazanç,
 Zirai kazanç,
 Ücret,

ÖĞRENME FAALİYETİ 6

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Serbest meslek kazancı,
 Gayri menkul sermaye iradı,
 Menkul sermaye İradı,
 Diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisi yönünden burada sayılan kazanç ve iratlar ayrı ayrı ele alınmayıp
tamamı kurum kazancı olarak nitelendirilir.

Kanuni Merkez, İş Merkezi: Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların
esas nizamname veya mukavelenamelerinde(ana sözleşme) veya teşkilat kanunlarında
gösterilen merkezdir.

İş merkezinden maksat, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği
merkezdir (KVK md.10).

Mükellefiyet Çeşitleri:

Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasındaki tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet
ayrımı, kurumun kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre
yapılmaktadır.

Tam Mükellefiyet: Birinci maddede yazılı tüzel kişilerden kanuni veya iş merkezleri
Türkiye'de bulunanlar gerek Türkiye'de gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum
kazançları üzerinden vergilendirilirler (KVK md.9). Buna tam mükellefiyet denir.

Dar Mükellefiyet: Birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden
her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanlar, yalnız Türkiye'de elde ettikleri kurum kazançları
üzerinden vergilendirilirler (KVK md.11).

6.1. Kullanım Amacı

Tüzel kişilerin yıllık kurum kazançları Kurumlar Vergisi Kanununa göre
vergilendirilir. Bu vergilendirmeye ilişkin olarak tüzel kişiler kurumlar vergisi beyannamesi
düzenleyerek bağlı oldukları vergi dairesine verirler.

Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin neticelerini ihtiva eder (kapsar). Her
mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir.

6.2. Beyan Şekli Ve Zamanı

Kurumlar Vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.
Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım ve satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya
kendilerine bağlı sair işyerleri için, bunların müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri
olsa dahi, ayrı beyanname verilmez (KV Kanunu md.20).
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Beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve
tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde
yazılı bilgilere uygun olarak bildirmeye mecburdurlar (KV Kanunu md.23).

Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1010 nu.lu formdur.

Tam Mükellefiyette Beyan:

Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar (Nisan ayının 25. günü akşamına kadar) mükellefin
bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Normal hesap dönemi; 1 ocak – 31 aralık olan takvim yılıdır. Bu nedenle hesap
dönemi takvim yılı olan kurumların beyannamelerini 25 nisan akşamına kadar vermeleri
gerekmektedir.

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin
kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar verilir. Örneğin, özel
hesap dönemi 1 Temmuz- 30 Haziran olan bir kurumun beyannamesini 25 Ekim akşamına
kadar vermesi gerekmektedir.

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların beyanname verme süresini uzatmaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Dar Mükellefiyet, Özel Beyan Zamanı:

Dar mükellefiyette vergi muhatabının Türkiye'yi terketmesi halinde Kurumlar Vergisi
beyannamesi memleketi terke takaddüm eden(terk öncesi) onbeş gün içinde verilir.

Yani dar mükellefiyette, yabancı kurumun Türkiye’deki müdür veya temsilcileri,
bunlar yoksa kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar Türkiye’yi terk ederse,
beyanname bunların (vergi muhatabının) memleketi terk tarihinden önceki 15 gün içinde
verilir ve aynı süre içinde de ödenir. Örneğin, faaliyeti durdurulan yabancı kurumun
temsilcisi 30 Eylül 2011 tarihinde Türkiye’yi terk etmişse, kurumlar vergisi beyannamesinin
15-30 Eylül 2011 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir.

Dar mükellefiyete giren yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi
Kanununun 80'inci maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira,
işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki
karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de
namına hareket eden kimse bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde anılan
kanunun 101' nci maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyanname ile bildirmeye
mecburdur.
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Tasfiye ve Birleşme Halinde Beyan

KVK’nun 42 nci maddesine göre, tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya
birleşen kurumlar namına birleşme veya tasfiye kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye
veya birleşme beyannamesini verme süresi içinde ( tasfiyenin kapandığı tarihten itibaren 15
gün içinde) vergi dairesine yatırılır. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların KVK’na göre
tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri gelmemiş olan vergileri de aynı süre içinde ödenir.

Kurumlar vergisi beyannamesi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi:

 Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin,
 Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'deki işyerinin veya daimi temsilcisinin

bulunduğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi olmadığı takdirde yabancı
kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu vergi dairesidir (KVK md.21).

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim ve Belgeler

 Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti,
 Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, ünvanları ve ikamet

adreslerine ait bildirim,
 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kârdan mali kâra ulaşmakiçin

yapılan hesaplamayı gösteren bildirim,
 Beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle ayrıca düzenlenen liste ve ekler.

Kurumlar vergisi beyannamesi internet ortamında (elektronik ortamda) internet vergi
dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilir.

E-Beyanname eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin
bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderilebilir.

6.3. Beyannamenin Düzenlenmesi

Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması: Kurumlar vergisi, birinci maddede
yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden
hesaplanır. Safi kurum kazancı kurumlar vergisi matrahıdır. Kurumlar vergisi matrahı
aşağıdaki gibi hesaplanır.

1. Kurum Kazancı
- Ticari Bilanço kârı / zararı

2. İlaveler (+)
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- Önceki yıl ayrılan finansman fonu
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3. İlaveler Sonrası Kâr/Zarar (1+2)
4. Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler

- İştirak kazançları
- Yatırım fonları ve ortaklıkları portföy işletmeciliği kazancı
- Rüçhan hakkı satışı ve emisyon primi kazancı
- Yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kazançlar
- Eğitim, öğretim ve rehabilitasyon merkezi kazançları
- İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar
- Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
- OHAL ve kalkınmada öncelikli yörelerde elde edilen kazançlar
- TekNuloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
- ARGE indirimi
- Diğer indirimler (Uluslararası anlaşmalarda yer alan istisnalar ve Türk

Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi veya devrinden sağlanan
kazançlar)

5. İstisnalar Sonrası Kâr/Zarar (3-4)

6. Geçmiş Yıl Mali Zararları (İstisnalar sonrası kârdan büyük olamaz)

7. Zarar Mahsubu Sonrası Kâr/Zarar (5-6) (bu tutar pozitif çıkarsa yatırım indirimi

uygulanır. Uygulanacak yatırım indirimi bu tutarı aşamaz).

8. Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (-)

- Risturnlar

- Bağış ve yardımlar

- Eğitim ve sağlık tesisleri ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar

- Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar

- Sponsorluk harcamaları

- Yatırım indirimi

- Diğer indirimler ( temettü ikramiyeleri)

9. Kurumlar Vergisi Matrahı (7-8)

Örnek: Kavaklıdere Vergi Dairesi mükellefi X A.Ş.’nin 2009 yılı ticari bilanço kârı
5.000.000 TL, Kanunen kabul edilmeyen giderleri 20.000 TL, Y A.Ş.’den alınan kâr payı
300.000 TL’dir. Bu verilere göre kurumlar vergisi matrahının bulunması,
Ticari bilanço kârı =5.000.000
K.K.E.G.= 20.000
İndirim ve istisna öncesi kurum kazancı = 5.020.000 (5.000.000+20.000)
İştirak Kazancı = 300.000
Kurumlar Vergisi Matrahı = 4.720.000 (5.020.000-300.000)

Geçmiş Yıl Zararları ( KVK mük. md 14/1-a)

Geçmiş yıl zararları kurumlar vergisinin tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan
fazla nakledilmemek koşuluyla kurum kazancından indirilebilir.
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Örnek :
1-Ticari bilanço kârı 2.000.000 TL,
2-Kanunen kabul edilmeyen giderleri 100.000 TL,
3-İştirak kazançları 150.000 TL,
4-Emisyon primi kazancı 50.000 TL,
5-TekNuloji geliştirme bölgesinde elde edilen kazancı 100.000 TL,
6-Geçmiş yıl zararları 400.000 TL olan bir firmanın kurumlar vergisi matrahı nedir?

A- İndirim ve istisna öncesi kurum kazancı (1+2)=2.100.000 TL
B- İstisnalar (3+4+5)=300.000 TL
C- Kâr (A-B)=1.800.000 TL
D- Geçmiş Yıl Zararları=400.000 TL
E- Kurumlar vergisi matrahı (C-D)= 1.400.000 TL

Kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından %
20 oranında alınır.
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Resim 6.1: Kurumlar vergisi beyannamesi
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Resim 6.2: Kurumlar vergisi beyannamesi ek 2
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Resim 6.3: Kurumlar vergisi beyannamesi ek 3
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Resim 6.4: Kurumlar vergisi beyannamesi ek 4

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin üst bölümünde;

1 ve 2 nu.lu satırlara mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü ile il veya ilçesi
yazılır.
3. Mükellefiyet şekli işaretlenir.( tam ya da dar mükellefiyet)
4. Vergilendirme dönemi yazılır. (01.01.2009 - 31.12.2009 şeklinde)

5. Vergi kimlik numarası bu satıra yazılır.

6. Bu satıra kurum sicil numarası yazılır.
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Sağ taraftaki vergi dairesi kodu boş bırakılır.

Tablo-1 KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

1. Bu satıra mükellefin ünvanı yazılır.
2. Kurumun hukuki yapısı (aNunim şirket, limited şirket gibi) bu satıra yazılır.

3. Kurumun faaliyet konusuna göre kod listesinden faaliyet kodu bulunarak bu satıra yazılır.

4. Adres değişikliği olup olmadığına ilişkin kutu işaretlenir(X şeklinde).

5. Kurum kanuni veya iş merkezi adresi bu satıra yazılır.

6. Kurumun bulunduğu ülke yazılır.

7. Varsa E-Posta adresi yazılır.

8. Kurumun telefon ve faks numaraları bu satıra yazılır.

Tablo-2 DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

Dar mükellefiyet söz konusu ise bununla ilgili olarak tablo-2 doldurulur.

Tablo-3 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Bu tabloda; var ise kuruma bağlı işyerlerinin türlerinin karşısına adetleri ve toplam işyeri
sayısı yazılır.

Tablo-4 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Bu tabloda, geçmiş son beş yıla ilişkin zararlar ve bunların toplamı gösterilir.

Tablo-5 KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ

Kurum Kazancı

29. Ticari Bilanço Karı var ise bu satıra ,

30. Ticari Bilanço Zararı var ise bu satıra yazılır.

İlaveler

31. Kanunen kabul edilmeyen giderler bu satıra yazılır (kara eklenmek üzere).

32. 4369 sayılı Kanunla finansman fonu uygulaması 01.01.1999 tarihinden itibaren
yürürlükten kaldırılmıştır. Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden
faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım
indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla finansman fonu
ayırarak safi kurum kazancından indirebiliyorlardı.

Bu uygulama yürürlükten kaldırılmakla birlikte 31.12.1998 tarihine kadar teşvik belgesi
alınmış yatırımlar için finansman fonu uygulaması geçerliliğini korumaktadır.Kurumlar
teşvik belgelerine dayanan yatırımların finansmanında kullanmak üzere isterlerse finansman
fonu ayırabilirler. Önceki yıl ayrılan finanasman fonu bu satıra yazılır (kara eklenmek
üzere).
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Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler

33 nu.lu satırdan 47 nu.lu satıra kadar olan bölüme kurum kazancı zarar dahi olsa yazılması
gereken istisna ve indirimler yazılır.

48. Kurum karına; 29 nu.lu satırdaki ticari bilanço karına 31 ve 32 nu.lu satırlardaki ilaveler
eklenerek bu satıra yazılır. (29+31+32). Kurum karı yoksa sadece 31 ve 32’nin toplamı
buraya yazılır.

49. Kurum zararına (ticari bilanço zararı) istisna ve indirimler eklenir.
(30+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47) Bu satıra yazılır.

50. 49. satırdaki zarar,istisna ve indirimler toplamı 48.satırdaki kar ve ilaveler toplamından
fazla ise aradaki fark bu satıra zarar olarak yazılır.

51. 48.satırdaki kar ve ilaveler toplamı 49. satırdaki zarar, istisna ve indirimler toplamından
fazla ise aradaki fark bu satıra kar olarak yazılır

52. Diğer geçmiş yıl zararları yazılır. Beyannamenin 1. sayfasında tablo-4 geçmiş yıl
zararları tablosunda 28.satırda yer alan geçmiş yıl zararları bu satıra aktarılır

53. İstisnadan kaynaklanan geçmiş yıl zararları yazılır.

54. 52 ve 53 satırlardaki tutarlar bu satıra mahsup edilecek geçmiş yıl zararları olarak
yazılır.

55. 51.nu.lu satırda bulunan kardan mahsup edilecek toplam geçmiş yıl zararları çıkarılarak
indirime esas tutar olarak bu satıra yazılır.(51-54)

Kazancınızın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler

67. 55 nu.lu satırda kalan tutar var ise; bu tutara ulaşıncaya kadar bu tablodaki indirimlere
devam edilir. Ve 66 nu.lu satıra idirimlerin toplamı yazılır.

68. 55 nu.lu satırdaki indirime esas tutardan 67 nu.lu satırdaki indirimler toplamı çıkarılarak
dönem safi(net) kurum kazancı(kurumlar vergisi matrahı) bulunur ve bu satıra yazılır.(55-67)

69. Kurum kazancı kar değilse, 50 nu.lu satırda zarar bulunmuşsa; bu tutar gelecek yıla
devreden cari yıl zararı olarak bu satıra yazılır.

70. Bu satıra; var ise safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı yazılır.

71,72,73,74,75,76,77,78 nu. Lu satırlar özel hallerde kullanılmaktadır.l

79. Genel Orana Tabi Matrah 68-(73+76)

80. 79 nu.lu satıraki kurumlar vergisi matrahının %20’i bulunarak hesaplanan kurumlar
vergisi olarak bu satıra yazılır.(79x %20)
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Tablo-6 VERGİ BİLDİRİMİ

81. Kurumlar Vergisi Matrahı (68+71)=(71+73+76+79) 80. satırdan bu satıra aktarılır.

82. 81. satırdaki hesaplana aktarılan kurumlar vergisi tutarı bu satıra aktarılır.
(72+75+78+80)

86. (83+84+85).. satıra mahsup edilecek vergiler yazılır. Dönem içinde ödenen geçici
vergiler, kesinti yoluyla(tevkifat yoluyla muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenen)
ödenen vergiler ve yabancı ülkelerde ödenen vergilerden mahsup edilecek olanlar kurumlar
vergisinden mahsup edilerek düşülür

87. 82.satırdaki hesaplanan kurumlar vergisinden 86.satırdaki indirilecek kurumlar vergisi
tutarı çıkarılarak indirim sonrası kurumlar vergisi tutarı olarak bu satıra yazılır (82-86).

88. 86.satırdaki mahsup edilecek vergiler toplamı 82.satırdaki indirim sonrası kurumlar
vergisi tutarından fazla ise iadesi gereken kurumlar veya iadesi gereken geçici vergi var
demektir. 86.satır ile 82.satır arasındaki fark bu satıra yazılır.

89. 88.satırdaki tutardan 85.satırdaki geçici vergi çıkarılarak iadesi gereken kurumlar vergisi
olarak bu satıra yazılır.

90. 88.satırdaki tutardan 89.satırdaki tutar çıkarılarak bulunan fark iadesi gereken geçici
vergi olarak bu satıra yazılır.

Tablo-7 EK BİLGİLER

Bu tabloda istenen bilgiler kurumun o döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate
alınarak yazılır. Aktif toplamı, ödenmiş sermaye,maddi duran varlıklar vb.

Tablo-8 DAMGA VERGİSİ

Bu tabloya beyanname ve beyanname ekinde verilen belgelere ilişkin damga vergisi
hesaplanarak yazılır.

Tablo-9 BEYANNAMEYİ İMZALAYAN SM VEYA SMMM’NİN KİMLİK BİLGİLERİ

Bu bölümde varsa beyannameyi imzalayan SM veya SMMM’nin kimlik bilgileri, kaşe
ve imzası bulunmalıdır.

Tablo-10 BEYANNAME EKLERİNİ TASDİK EDEN YMM’NİN KİMLİK BİLGİLERİ

Bu bölümde varsa beyanname ve eklerini tasdik eden YMM’nin kimlik bilgileri,
mühür ve imzası bulunur.

Tablo-11 BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER

Bu tabloda beyannameye eklenen belglerin yanına kaç adet eklendiği yazılır.

Ve beyannamenin en alt bölümünde beyannamenin hangi sıfatla verildiği işaretlenerek
belirtilir. Düzenleme tarihi yazılarak imzalanır.
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Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim

Bu sayfalarda ortakların kurum içindeki durumu işaretlenerek gösterilir. Kimlik
bilgileri ile hisse oranı yazılır. Belgeyi düzenleyenin adı,soyadı ile tarih yazılır ve imzalanır.

6.4.Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı

Kurumlar vergisi, beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenir. Normal hesap
döneminde 30 Nisan akşamına kadar, özel hesap döneminde (örneğin 1 Temmuz-30 Haziran
özel hesap dönemi için 31 Ekim akşamına kadar) beyannamenin verileceği ayın sonuna
kadar verginin ödenmesi gerekir.

Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet
bankacılığı dahil) yapılabilir.

ÖRNEK: Çankaya Vergi Dairesi mükellefi BULUT Elektrikli Ev Malzemeleri A.Ş.
elektrikli tüketim malları üretimi ve pazarlamasıyla uğraşmaktadır. Bu işletmenin 2010 yılı
ticari kârı 300.000 TL, kanunen kabul edilmeyen gideri 50.000 TL, iştirak kazancı 10.000
TL, Emisyon primi kazancı 5.000 TL, rüçhan hakkı kupon satış kazancı 15.000 TL, yatırım
indirimi hakkı 50.000 TL’dir. 2010 döneminde ödenmiş olan geçici vergi: 40.000 TL’dır.

Bu işletmenin kurumlar vergisi matrahının bulunması ,
Ticari bilanço kârı = 300.000

K.K.E.G.= 50.000

İndirim ve istisna öncesi kurum kazancı = 350.000 (300.000+50.000)

İstisnalar =30.000 (10.000+5.000+15.000)

-İştirak kazancı =10.000

- Emisyon primi kazancı=20.000

AR-GE İndirimi = 50.000

İndirim + İstisnalar = 80.000 (50.000+30.000)

Kurumlar Vergisi Matrahı =270.000 (350.000-80.000)

Hesaplanan Kurumlar Vergisi = 54.000(270.000x%20) (2010 takvim yılı için oran %20’dir)

2010 Döneminde Ödenmiş Olan Geçici Vergi: 40.000

Ödenmesi Gereken KV: 14.000 (54.000-40.000)

BULUT A.Ş. Vergi Kimlik Nu: 5712457788 Kurum Sicil No: 1665345796

Yukarıdaki bilgilere göre BULUT A.Ş. 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesi aşağıdaki

şekilde doldurulur.
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Resim 6.5: Kurumlar vergisi beyannamesi
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Resim 6.6: Kurumlar vergisi beyannamesi ek 2



119

Resim 6.7: Kurumlar vergisi beyannamesi ek 3
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Resim 6.8: Kurumlar vergisi beyannamesi ek 4
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kurumlar vergisi beyannamesini
vergi dairesi ya da internet aracılığı
ile temin ediniz.

 http://www.gib.gov.tr internet
adresinden ya da vergi dairesinden
beynname temin edebilirsiniz.

 Kurum vergisi matrahını belirleyiniz.  Kurum vergisi matrahına esas
olacak bir örnek soruyu
öğretmeninizden alınız.

 Beyannameye mükellef bilgilerini
yazınız.

 Mükellef kimlik ve adres bilgileri
tablosundaki faaliyet kodunu
yazmak için vergi dairesinden kod
listesi edinebilirsiniz.

 Beyannameye kazanç ve matrah
bildirimini yazınız.

 İndirimler ve ilaveleri tekrar
gözden geçirerek soruda olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kurumlar vergisi beyanname ekini
düzenleyiniz.

 Beyanneme eklerini gözden
geçiriniz.

 Beyanname ve ekini imzalaması
gereken kişilere ait bölümleri
imzalayınız.

 Şirket yetkilisi veya muhasebecisi
beyannameyi imzalamalıdır.

 Kurumlar vergisi ödeme zamanını
yazınız. Vergi alındı makbuzu örneği
edininiz.

 Verginin ödenme zamanını
ajandanıza not alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1.Tüzel kişiler çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği
vergiye tabi kazanç ve iratlarını kurumlar vergisi beyannamesinde
birleştirir.

2. Kurumlar vergisi beyannamesi; izleyen yılın nisan ayının on beşinci
günü akşamına kadar verilir.

3.Kurumlar vergisi beyannamesi elektronik ortamda e-beyanname
düzenlenerek gönderilir.

4. Kurumlar vergisi beyannamesi; izleyen yılın nisan ayının son günü
akşamına kadar beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.
5. Kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerini tasdik eden YMM’nin
imzası beyannamede yer almaz.
6. En fazla üç yıl önceki geçmiş yıl zararları dönem kurum karından
mahsup edilebilir.
7. Beyanname büyük harflerle doldurulmalıdır.

8. 2009 yılı için uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20’dur.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: Kurumlar
Vergisi Beyannamesi

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NU:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. Kurumlar vergisi matrahını belirleyebiliyor musunuz?
2. Kazançtan zarar mahsubu ve indirimleri yapabiliyor musunuz?
3. Kurumlar vergisini hesaplayabiliyor musunuz?
4. Kurumlar vergisini beyannamesini elden veya İnternet ortamında
vergi dairesine iletebiliyor musunuz?
5. Vergiyi zamanında ödeyebiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız
becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsi
“EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz. tekrarlayınız.
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C. PERFORMANS TESTİ

İskenderun Vergi Dairesi mükellefi Mete Medikal Tıbbi Malzeme ve Sağlık

Ltd.Şti. tıbbi malzeme alım satım işi ile uğraşmaktadır. Bu işletmenin 2010 yılı ticari kârı

200.000 TL, kanunen kabul edilmeyen gideri 70.000 TL, iştirak kazancı 20.000 TL, emisyon

primi kazancı 10.000 TL, 2009 döneminde ödenmiş olan geçici vergi: 56.000 TL’dır.

2008 yılı Zararı 20.000 TL’dır.

İstenen: Mete Medikal Ltd.Şti. ‘nin 2010 yılına ait kurumlar vergisi matrahını ve ödemesi
gereken kurumlar vergisini hesaplayınız.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız hesaplamaları modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Hata
yapmışsanız öğrenme faaliyetini tekrar gözden geçiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 7

Bu öğrenme faaliyeti ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre hizmet vergisi
beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya vergi dairesinden bir Hizmet Vergisi
Beyannamesi örneklerini temin ederek şeklini inceleyiniz.

Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi nedenle Hizmet Vergisi
beyannamesi verdiğini sorunuz.

Bir muhasebeciye Hizmet Vergisi beyannamesini verme şeklini, beyanname verme ve
ödeme zamanlarını sorunuz.

7. HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV)

Bu vergi banka ve sigorta işlemlerine uygulanan bir gider vergisi türüdür.

Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış
oldukları bütün muameleler(işlemler) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun
nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine
her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları
hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut (aracılık) etmeyi veya alıp
sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin
bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla
faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların
topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet
karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

Banka ve Sigorta muameleleri Vergisi Mükellefi: Banka ve sigorta muameleleri
vergisini banka ve bankerler ile sigorta şirketleri öder.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 7

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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7.1. Kullanım Amacı

Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri olan banka ve bankerler ile sigorta
şirketleri banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerini hizmet vergisi beyannamesi
düzenleyerek bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek ve ilgili vergiyi ödemek
zorundadırlar.

Bankalar banka muameleleri vergisi beyannamesini, sigorta şirketleri ise sigorta
muameleleri vergisi beyannamesini düzenlerler. Yani banka muameleleri vergisine ait
beyanname ile sigorta muameleleri vergisine ait beyanname farklıdır. Hizmet vergisi
beyannamesi olarak iki ayrı form vardır.

7.2. Beyanname Şekli Ve Zamanı

Beyan Esası: Dahilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh
olunur (Gider Vergisi Kanunu md.45).

Beyanname: Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur (Gider
Vergisi Kanunu md.46).
 Mükellefin adı, soyadı veya ünvanı,
 İkametgâh adresi veya iş merkezi,
 İşi,
 İş yerinin adresi,
 Gider vergilerine ait hesap numarası,
 Gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap

numarası,
 Vergi matrahı (Tablo numaralarına, tablolardaki pozisyon sırasına ve hizmet

nevilerine paralel olarak),
 Matrahlar üzerinden hesap olunan vergiler ve tutarı (madde veya hizmet türlerine

göre)

Beyanname Verilme Zamanı ve Yeri: Her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi
muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar banka ve sigorta
hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek
mecburiyetindedir.( (Gider Vergisi Kanunu md.47)

Vergi dairelerine verilen beyannameler, bilgisayarda değerlendirildiğinden
beyannameye yazılan bilgiler açık, okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait
olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır.

Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harflerle
doldurulmalıdır. Tutarlar sağa yanaşık yazılmalıdır. Beyanname elde veya bilgisayar
ortamında düzenlenebilir. İlgili vergi dairsine elden verilebilir ya da posta yolu ile; taahhütlü
veya iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. İnternet ortamında (elektronik ortamda)
İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilebilir.
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7.3. Beyannamenin Düzenlenmesi

Matrah (Gider Vergisi Kanunu md.31)
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28. maddede yazılı paraların tutarıdır.
Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah

olur.
Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan

banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.

Nispet (Gider Vergisi Kanunu md.31)
 Sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan sigorta acenteleri söz

konusu verginin mükellefi olup, imzalanan acentelik sözleşmelerindeki yetkiye
istinaden düzenlenen poliçeler ve bunlara bağlı olarak tahsil edilen primler
üzerinden sigorta acentelerince % 5 oranında banka ve sigorta muameleleri
vergisinin hesaplanması ve vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

 Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15
 Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1
 Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar

arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1
 Devlet tahvili ve Hazine boNuları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile
iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden % 1

 Devlet tahvili ve Hazine boNuları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı
nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1

 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir (%0,1)
 Bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır
 Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5
 22.03.2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Karar kapsamında, KOSGEB ile banka

arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden (Türkiye
Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % 1

 2005/8871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bankalar ve özel finans kurumlarının,
TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre
düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere
kullandıracağı kredilerde banka ve özel finans kurumlarının söz konusu krediler
nedeniyle lehe aldıkları paralar % 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine
tabidir.

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat
muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı
kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri
için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, bankalar arası kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar
indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.
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7.3.1. Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi ): Bankaların
işlemlerine ilişkin düzenlenen vergi beyannamesidir.

Resim 7.1: Hizmet vergisi beyannamesi ön yüz (Banka muameleleri için)
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Resim 7.2: Hizmet vergisi beyannamesi arka yüz (Banka muameleleri için)

Tablonun üst bölümünde vergi dairesi (muamelelerin yapılığı yerdeki), il veya ilçe,
vergilendirme dönemi, mükellefe ait bilgiler doldurulur.

Banka muameleleri vergisi bildirimi bölümünde; alınan paraların türlerine göre vergi
matrahları ve bu matrahlar üzerinden kanundaki oranlara göre hesaplanan vergi tutarları
yazılır.

Beyannamenin arka sayfasında alınan paraların türleri, vergi matrahları ve vergi
tutarları satırları devam eder. Bu türlere ilişkin alınan paralar var ise; ilgili satırlar
doldurulur.

38. satırda matrahlar ve vergiler toplanarak toplamlar yazılır.
39. satıra kambiyo satış bedelleri toplamı yazılır.
40. satıra 38. ve 39. satırların toplamları yazılır.
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Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (X) işareti konularak belirtilir. Beyannameyi
verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır.

Varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve
tarih yazılır.

7.3.2. Hizmet Vergisi Beyannamesi (Sigorta Muameleleri Vergisi )

Sigorta şirketlerinin işlemlerine ilişkin düzenlenen vergi beyannamesidir. Bir sayfadır.

Resim 7.3: Hizmet vergisi beyannamesi (Sigorta muameleleri için)
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Üst kısımda vergi dairesi(muamelelerin yapıldığı yerdeki), il veya ilçe, vergilendirme
dönemi, mükellefe ait bilgiler doldurulur.

Tablo-1’e sigorta poliçeleri üzerinden alınan para tutarları türlerine göre yazılır. Varsa
iptal edilen işlem tutarları da türlere göre yazılır. Poliçe üzerinden alınan para tutarlarından
iptal edilen işlem tutarları çıkarılarak Vergi matrahı bulunur. Bu matrah üzerinden vergi
hesaplanarak vergi sütununun türe ait satırına yazılır. 14. satıra toplam tutarlar yazılır.

Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait
meblağları o dönemin vergi matrahından indirebilirler (Gider Vergisi Kanunu md.31).

Tablo-2’ye muhasebe kayıtlarına göre, gider vergisin tabi olan işlemlere ait alınan
paraların tutarları ve bu tutarlar üzerinden hesaplanan vergiler yazılır.

29. satıra tablo-2’deki tutar ve vergiler toplamı yazılır.

30. satıra tablo-1’deki matrah ve vergi toplamı ile tablo-2’deki tutar ve vergi toplamları
toplanarak (14+29) bu satıra vergi matrahı ve vergi genel toplamı olarak yazılır.

33. Nu.lu satıra ödenecek vergi (30-(31+32) yazılır

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (X) işareti konularak belirtilir. Beyannameyi
verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır.

Varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve
tarih yazılır.

7.4. Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı

Mükellefler beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname
verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar (Gider Vergisi Kanun md.48). Yani banka ve
sigorta muameleleri vergisi ertesi ayın 15.günü akşamına kadar ödenmelidir. Örneğin ocak
ayına ait banka ve sigorta vergisi beyannameleri 15 Şubat akşamına kadar muamelelerin
yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve beyannamedeki vergi toplam tutarı 15 Şubat akşamına
kadar ödenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 BSMV beyannamesini vergi dairesi
ya da internet aracılığı ile temin
ediniz.

 http://www.gib.gov.tr internet
adresinden ya da vergi dairesinden
beynname temin edebilirsiniz.

 BSMV matrahını belirleyiniz.  BSMV matrahına esas olacak bir
örnek soruyu öğretmeninizden
temin ediniz.

 Beyannameye mükellef bilgilerini
yazınız.

 Bilgileri uygulama sorunuzdan
alınız.

 Beyannameye vergi bildirimini
yazınız.

 BSMV oranlarını faaliyetteki
bilgilerden faydalanarak tespit
ediniz.

 Kurumlar vergisi beyanname ekini
düzenleyiniz.

 Beyanneme eklerini kontrol ediniz.

 Beyanname ve ekini imzalaması
gereken kişilere ait bölümleri
imzalayınız.

 Örnek sorunuzda yetkili kim ise o
imza atacaktır.

 BSMV ödeme zamanını yazınız.
Vergi alındı makbuzu örneği
edininiz.

 Tahakkuk fişini saklayarak son
ödeme tarihini ajandanıza not
alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. Banka ve sigorta muameleleri vergisi; banka ve sigorta işlemlerine
uygulanan bir gider vergisi türüdür.

2. Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta
muamelelerine ait meblağları o dönemin vergi matrahından
indiremezler.

3. Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerler ile
sigorta şirketleri öder.

4. Mükellefler beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen
vergileri(BSMV) beyanname verme süresi içinde ödemeye
mecburdurlar.
5. Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri
dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya
hesaben aldıkları paralar banka muameleleri vergisine tabidir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Banka ve sigorta muameleleri vergisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

a) 193 GVK b)5422 KVK c) 6802 Gider Vergisi Kanunu d) 4760 ÖTV Kanunu

2. BSMV mükellefi bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini hangi beyanname ile beyan
eder?

a) KDV Bey. b) Muhtasar Bey. c)Hizmet Vergisi Bey. d) ÖTV Bey.

3. BSMV mükellefi bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ne zamana kadar beyan etmek
zorundadır?

A.) Vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar
B.) Vergilendirme dönemini izleyen on beşinci günü akşamına kadar
C.) Vergilendirme dönemini izleyen yirminci günü akşamına kadar
D.) Vergilendirme dönemini izleyen yirmibeşinci günü akşamına kadar

4. Mükellefler beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen BSMV ne zaman öderler?
A) Beynname verme süresi içinde
B) Vergilendirme dönemini izleyen on yedinci günü akşamına kadar
C) Vergilendirme dönemini izleyen yirminci günü akşamına kadar
D) Vergilendirme dönemini izleyen yirmi beşinci günü akşamına kadar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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5. Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri…………………….., ………………….
ve …………………………………………….dir.

6. Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde ……………………… ettikleri sigorta
muamelelerine ait meblağları o dönemin vergi matrahından indirebilirler.

7. Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %.............
BSMV uygulanır.

8. BSMV matrahından gider ve vergi adı altında …………………. yapılamaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Beyanname Düzenleme

UYGULAMA FAALİYETİ: Hizmet
Vergisi Beyannamesi (BSMV
Beyannamesi)

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NU:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR
1. BSMV matrahını belirleyebiliyor musunuz?
2. BSMV hesaplayabiliyor musunuz?
3. BSMV beyannamelerini elden veya İnternet ortamında vergi
dairesine iletebiliyor musunuz?
5. Vergiyi zamanında ödeyebiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız
becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsi
“EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 8

Bu öğrenme faaliyeti ile 362 sıra nolu VUK genel tebliğine göre BA ve BS bildirim
fomlarını düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya vergi dairesinden BA ve BS bildirim
formu örneklerini temin ederek şeklini inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye kimlerin, hangi nedenle BA ve BS bildirim
formu verdiğini sorunuz.

 Bir muhasebeciye BA ve BS bildirim formlarını verme şeklini sorunuz.

8. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI

8.1- Bildirimlerin Dönemi, Verilme Zamanı Ve Hadleri

8.1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda
düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda
zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde
düzenleyerek, takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler (Örneğin;
bir mükellef 2010 yılı Haziran ayına ait Ba-Bs bildirimlerini 31 Temmuz 2010 gününden
itibaren 05 Ağustos 2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir). Özel hesap dönemine tabi
olan mükelleflerin de, Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi
itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir.

8.1.2. Bildirimlere İlişkin Hadler

 2010 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal
ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal
ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form
Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal
ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise
"Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" ( Tablo III ) bölümüne yazılacaktır (Ödeme

ÖĞRENME FAALİYETİ 8
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kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar
olarak Tablo III'e dahil edilecektir).

 Bildirim verme yükümlülüğünde olan, ancak, tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin
altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak
suretiyle vermek zorundadırlar. Bu bildirimlerinde limit altında olan tüm alışları için Ba
formunun, limit altında olan tüm satışları için de Bs formunun Tablo III bölümünde yer
alan "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" alanları doldurulacaktır.

8.2. Bildirimlerin Verilme Şekli

8.2.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

 Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine
göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs
bildirim formlarını elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden
vermek zorundadırlar. Ancak; Ba ve/veya Bs formlarından herhangi birinde bildirilecek
mükellef sayısı 10.000 ve üzerinde olanlar, Ba ve Bs bildirimlerini Gelir İdaresi
Başkanlığı internet sitesinden ( http://www.gib.gov.tr/ ) / Internet Vergi Dairesi / Btrans
linkine (https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/btrans/ ) bağlanarak mevcut E-Beyanname
kullanıcı kodu ile göndereceklerdir.

 Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için
onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi
gereken son gün saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.

 Bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikle kağıt
ortamında bir daha bildirim formu vermeyeceklerdir. Vergi daireleri kağıt ortamında
verilen (elden veya posta ile) bildirim formlarını hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

 Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler
bildirim formlarını, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak
göndereceklerdir.

 376 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere "Bağlı vergi
dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam
etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve
daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme
zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin internet sitesinden
(www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır."
Mükellefler Ba ve Bs bildirim formlarını da bu esasa göre vereceklerdir.

8.2.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

 Elektronik ortamdaki bildirim formları, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış
mükelleflerce yerine getiriliyor ise, formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler,
formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin
bilgiler yazılacaktır.
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 Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce
gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler
yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli
mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

 Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir
kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

8.2.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler

Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, otomasyona geçmemiş mal
müdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını, bağlı bulundukları mal
müdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorundadırlar.

Vergi dairesi mükellefi iken otomasyona geçmemiş mal müdürlüğüne nakil olan
mükellefler, bildirim formlarını, nakil oldukları mal müdürlüğüne kağıt ortamında
vereceklerdir.

8.3. Bildirimlerin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

Genel Açıklamalar

 2008 yılı ve sonrası için kağıt ortamında hazırlanan formlar otomasyona geçmemiş mal
müdürlüklerinde bulunmakta olup, bu formlar fotokopi ile çoğaltılarak da
kullanılabilecektir

 Ba ve Bs bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar, kağıt ortamındaki
bildirim formlarının arka yüzünde ve www.gib.gov.tr adresinde etraflıca yapılmış olup,
formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.

 Bildirimler Yeni Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve 1 TL altında kalan tutarlar
dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruş bilgileri ihmal edilecek ve bildirimlerde
kesinlikle gösterilmeyecektir.

 Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba
bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar
için satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacaktır. Bs bildirim
formunun doldurulmasında ise, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için
alıcının vergi kimlik numarası "2222222222" olarak kodlanacaktır.

Düzeltme İşlemleri

 Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt
ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını
belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra



139

verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü
uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen
bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken
mükelleflerin, yeni bildirim formunu, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-
satım bilgilerini içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

 Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapıldığının belirtilmesi halinde, sadece hata
yapılan bildirim formunun (Form Ba veya Form Bs) düzeltilmiş haliyle bildirilmesi
yeterlidir.

 Kağıt ortamında düzeltme amacıyla verilecek bildirim formları, otomasyona geçmemiş
mal müdürlüklerine bir dilekçe ekinde verilecektir.

8.4. Diğer Hususlar Ve Cezai Yaptırım

 İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen
ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu,
parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek
mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin
en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler
halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten
itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış
meslek mensupları tarafından verilecektir.

 Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler,
işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen
mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme
zorunlulukları bulunmaktadır.

 Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube
bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form halinde vereceklerdir.

 Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma
yapılan satışlar da Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.

Buna göre, aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi
gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Ba'da tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde,
aynı mükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı
takip edilse bile, Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.

 Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, Ba bildirim
formu ile bildirilecek; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -
belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Bs bildirim formunda satış olarak
gösterilecektir.
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Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan satışlar, Bs
bildirim formu ile bildirecek; bu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -
belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Ba bildirim formunda alım olarak gösterilecektir.

 Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya
çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de
bildirimlere dahil edilecektir.

 Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile,
bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar
özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir.

 Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235 nci maddesi hükmü gereğince müstahsil
makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek
zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan
önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.

 Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul
Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri
belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde
düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri
dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar
çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

 Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal
veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer
vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek
bulunmamaktadır.

 Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile
bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de
Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde
Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

 Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım
bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve
Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar
çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.
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Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve
yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim
formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs
bildiriminde bulunmayacaklardır.

 Elektrik, su, doğalgaz gibi bir hizmet tesliminin bildirim uygulaması bakımından diğer
mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Tebliğin 1.2 No'lu bölümünde
belirtilen hadlerin aşılması halinde durumuna göre Ba veya Bs bildirim formları ile
bildirilecektir.

 Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların
fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki
faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik
numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.

 Kağıt ortamındaki bildirim formları, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı Kanuna
istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli
mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

 Bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde
vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
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1

Şekil 8.1. Ba formu ön yüz2
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Şekil 8.2. Ba formu arka yüz
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Şekil 8.3. Bs formu ön yüz
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Şekil 8.4. Bs formu arka yüz
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UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Ba ve Bs formlarını ayırt ediniz.  Mal ve hizmet alımlarına ilişkin
bildirim formunun Ba formu
olduğunu,

 Mal ve hizmet satışlarına ilişkin
bildirim formunun Bs formu
olduğunu ayırt ediniz.

 Bildirim zamanlarını takip ediniz.  Ba ve Bs bildirim formlarının aylık
verildiğini unutmayınız.

 Bildirimlerin verilme şeklini
belirleyiniz.

 Bildirimleri elektronuk ortamda
vermesi gereken mükellefleri
belirleyiniz.

 Bildirimleri kağıt ortamında
vermesi gereken mükellefleri
belirleyiniz.

 Ba ve Bs bildirim formlarını
düzenleyiniz.

 Formların arka yüzlerinde bulunan
açıklamalar kısmını dikkatlıce
okuyunuz.

 1 TL altında kalan tutarların
dikkate alınmayacağını
unutmayınız.

 Alıcı ve satıcının vergi kimlik
numaralarını doğru kodlayınız.

 Ba ve Bs formlarında düzeltme
işlemleri yapınız.

 Düzeltme işlemini zamanında
yapınız.

 Düzeltme işleminde ilk bildirim
formunun tamamen iptal edildiğini
bu nedenle yeni formda tüm
bilgilerin yer alması gerektiğini
hatırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. 2009 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya
hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had
5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
2. Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve
üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile bildirilir.
3. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2009 yılı ve müteakip
yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını yıllık dönemler
halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir.
4. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı "Diğer Mal ve
Hizmet Bedeli Toplamı" ( Tablo III ) bölümüne yazılacaktır
5.Bildirimlerde kuruş hanesi diktate alınacaktır.

6. Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve
ikinci defa verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1. Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları

ödemeler ile ilgili vergi kesintilerini ertesi ayın 23. günü akşamına
kadar, bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile
bildirmeye, 26. günü akşamına kadar tahakkuk eden vergiyi
ödemeye mecburdurlar.

2. KDV Oranları %1, %8 ve %18’dir.

3. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma
Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden
ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermeye ve 26.
günü akşamına kadar tahakkuk eden vergiyi ödemeye
mecburdurlar.

4. Geçici vergi oranı gelir vergisi mükllefleri için %15, kurumlar
vergisi mükellefleri için %20’dir.

5. Geçici vergi; beyan dönemini izleyen ikinci ayın 14. günü
akşamına kadar beyan edilir, 17. günü akşamına kadar ödenir.

6. Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi; izleyen yılın
Mart ayının 25. günü akşamına kadar beyan edilir ve mart sonuna
kadar ödenir.

7. Özel Tüketim Vergisi oranları listelerdeki tüm mallar için aynıdır.

8. 2006 yılı için uygulanan kurumlar vergisi oranı %30’dur.

9. Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın on beşinci günü akşamına kadar (nisan
ayının 25. günü akşamına kadar) mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesine bildirilir, nisan sonuna kadar ödenir.

10. Sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan
sigorta acenteleri söz konusu verginin mükellefi olup, imzalanan
acentelik sözleşmelerindeki yetkiye istinaden düzenlenen poliçeler
ve bunlara bağlı olarak tahsil edilen primler üzerinden sigorta
acentelerince % 5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisinin
hesaplanması ve vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.Bu faaliyet
kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.Yanlış cevaplandırdığınız sorularla
ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- D
3- Y
4- Y
5- D
6- D
7- D
8- D
9- D

10- Y

PERFORMANS TESTİ CEVAPLARI

Haziran 2011 Ücret Bordrosu
Brüt
Ücret

SGK işçi
payı

İşsizlik
işçi payı

GV
Matrahı

GV Damga
Vergisi

Net
Ücret

İşçi 1 1.000,0 140,00 10,00 850,00 127,5 6,60 715,90
İşçi 2 796,50 111,51 7,97 677,02 101,55 5,26 570,21
İşçi 3 796,50 111,51 7,97 677,02 101,55 5,26 570,21
Toplam 2.593,00 363,02 25,94 2.204,04 330,60 16,52 1.856,32
Kiradan kesilen vergi 800x 0,20 160,00 - 640,00
Muhasebeci ücretinden kesilen vergi 700 x 0,20 140,00 - 560,00
Toplam beyannamede ödenecek vergiler 630,60 16,52

Bulut Elektronik Ltd.Şti. muhtasar beyannamesini 23 Temmuz 2011 akşamına kadar bağlı
olduğu vergi dairesine vermeli ve 630,60 TL gelir vergisi, (16,52+19,90 1 beyannemenin
vergisi) = 36,42 TL damga vergisini 26 Haziran 2011 akşamına kadar ödemelidir.

Ancak gelir vergisinden işçiler ödenecek 179,22 TL asgari geçim indiriminin düşülmesi
gerekir. Bu tutar işçilere ödenmek üzere hesaplarda izlenmelidir.

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARLARI

Sorular Cevaplar

1- Y
2- D
3- Y
4- Y
5- D
6- D
7- D
8- D
9- D

10- D

PERFORMANS TESTİ CEVAPLARI

Semra Coşkunca Temmuz 2011 dönemi 1 nu.lu KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi
600.Yurtiçi Satışlar 3.000,00 TL10 nu.lu satıra yazılır.

391.01 Hesaplanan Satış KDV 540,00 TL (3.000,00x%18) 11.nu.lu satıra yazılır.
391.02 Alışlardan İade KDV 20,00 TL 30 nu.lu satıra yazılır.
191.İndirilecek KDV 550,00 TL 33 nu.lu satıra yazılır.
190.Devreden KDV 70,00 TL 32 nu.lu satıra yazılır.

(540,00+20,00)- (550,00+70,00) = 60,00 TL Sonraki döneme devreden KDV
(Tahakkuk kaydında190. Devreden KDV hesabına aktarılır)

Semra Coşkunca Temmuz 2011 KDV beyannamesini 24 Ağustos 2011 akşamına kadar vergi
dairesine göderecektir. Bu döneme ilişkin ödeyeceği KDV çıkmamıştır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARLARI

1- D
2- D
3- D
4- Y
5- D
6- D
7- D
8- Y
9- Y
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PERFORMANS TESTİ CEVAPLARI

8.000.00 Geçici Vergi Matrahı
8.000.00x%15 = 1.200.00 TL Hesaplanan Geçici Vergi

4.000.00x%15= 600.00 TL Birinci dönemde ödenen geçici vergi
5.000.00x%15= 750.00 TL İkinci dönemde ödenen geçici vergi

1.200.00- (750.00+350.00)= 100.00 TL Ödenecek Geçici Vergi tutarıdır.

Beyannamede aşağıdaki tutarlar görülecektir.

Ticari Kazanç 8.000.00

Geçici Vergi Matrahı 8.000.00

Hesaplanan Geçici Vergi 1.200.00 (8.000.00x%15)

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 750.00 (5.000.00x%15)

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 450.00 (1.200.00-750.00)

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 350.00

Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat 1.100.00 (750.00+350.00)

Ödenecek Geçici Vergi 100.00(1.200.000-1.100.00)

Bulut Coşkunca geçici vergi beyannamesini 14 Kasım 2011 akşamına kadar vermeli ve
100.000 TL geçici vergi tutarını 17 Kasım 2011 akşamına kadar ödemelidir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARLARI

1- D
2- D
3- D
4- Y
5- Y
6- D
7- Y
8- Y
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PERFORMANS TESTİ CEVABI

Mükellef Semra Coşkunca’nın 2010 takvim yılı yıllık gelir vergisinin hesaplanması;

Dönem Başı Mal Mevcudu……………..10.000 TL
Dönem İçi Mal Alış…………………….15.000 TL
Toplam………………………………25.000 TL
Dönem Sonu Mal Mevcudu………...15.000 TL
Satılan Malın Maliyeti 10.000 TL (25.000-15.000)
Dönem İçi Satış Tutarı………………18.500 TL
Mal Satış Karı(G.Safi Hasılat)…........ 8.500 TL (18.500-10.000)
Dönem İçi Giderler…………………....1.500 TL
2010 Yılı Ticari Kazancı(Karı)……… 7.000 TL (8.500-1.500)
Beyan Edilen Ticari Kazanç…………...7.000
Bağ-Kur Primleri………………………1.000
Safi Ticari Kazanç……………………. 6.000 (7.000-1.000)
Vergiye Tabi Gelir (Matrah)………… 6.000
Hesaplanan Gelir Vergisi……………......900 (6.000x%15)
Mahsup Edilecek Vergi………………... 900
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi……….0 TL(900-900)

ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARLARI

1- D
2- D
3- Y
4- D
5- D
6- D

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1- D
2- B
3- A
4- B
5- D

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 CEVAP ANAHTARLARI

1- D
2- D
3- D
4- Y
5- Y
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6- Y
7- D
8- D

PERFORMANS TESTİ CEVAPLARI

Mete Medikal kurumlar vergisi matrahının bulunması ,
Ticari bilanço kârı = 200.000

K.K.E.G.= 70.000

İndirim ve istisna öncesi kurum kazancı = 270.000 (200.000+70.000)

İstisnalar =30.000 (20.000+10.000)

-İştirak kazancı =20.000

- Emisyon primi kazancı=10.000

KAR = 240.000 (270.000-30.000)

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları(2008): 20.000

Kurumlar Vegisi Matrahı(Safi kurum Kazancı) : 220.000 (240.000-20.000)

Hesaplanan Kurumlar Vergisi = 44.000(220.000x%20)

2010 Döneminde Ödenmiş Olan Geçici Vergi: 44.000

Ödenmesi Gereken KV: 0 (44.000-44.000)

ÖĞRENME FAALİYETİ 7 CEVAP ANAHTARLARI

1- D
2- Y
3- D
4- D
5- D

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1- C
2- C
3- B
4- A

5-
Banka,banker,
sigortaşirketleri

6- iptal
7- %1
8- indirim
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ÖĞRENME FAALİYETİ 8 CEVAP ANAHTARI

1- D
2- D
3- Y
4- D
5- Y
6- D

BEYANNAME VERME SÜRELERİ:

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- D
3- D
4- D
5- D
6- D
7- Y
8- Y
9- D

10- D
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