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İstanbul, 26.06.2020 

DUYURU 476 

 

Konu: VERBİS’e kayıt süresinin uzaması ile kimi özelge ve yargı kararları hk. 

 

1. VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 

tarihine, 

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana 

faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, 

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine 

getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, 

kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

2. Kimi Özelge ve Danıştay Kararları 

 

Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz 

Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 

12.05.2020 tarih ve 31435689-125 – 40274 sayılı özelgesi): 

Görüş talebi: İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; şirketinizin 

ana faaliyet konusunun motorlu kara taşıtlarına lpg sistemi montajı, bakım hizmeti ve satışı 

olduğundan bahisle, mevcut merkez adresiniz olan sanayi sitesinin taşınması ve yıkılması ile 

ilgili belediye tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle şirketinizin ana faaliyetinde kullanılmak 

üzere vadeli olarak … tarihinde bir işyeri binası satın alındığı, mevcut sanayi sitesinin taşınması 

süreci uzadığından merkez adresinde değişiklik yapılmasına gerek görülmediğinden satın alınan 

işyeri binasının … ay boyunca atıl durumda iken … tarihinde masraflarını karşılamak amacıyla 

kiraya verildiği, daha sonra satışa çıkarıldığı, bu satış işleminden doğacak zararın şirket kurum 

kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve düzenlenecek satış faturasında KDV 

istisnasından yararlanabilme konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Cevap:  

Özelge talep formunuzun tetkikinde, şirketiniz aktifinde yer alan bahse konu taşınmazın 

faaliyetlerinizin yürütülmesinde kullanılmadan bir süre kiralandıktan sonra satışa çıkarıldığı 

anlaşılmıştır. 

 Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin ana faaliyetinde kullanılmak üzere satın 

alınan ancak muhtelif nedenlerle şirket faaliyetlerinde kullanılmaksızın … ay süreyle kiralama 
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suretiyle değerlendirildikten sonra satılan söz konusu taşınmazın satışından elde edilen kazanç 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnaya 

konu edilemeyeceğinden, bu satış işleminden doğan zararın tamamının kurum kazancının 

tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

… 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) bölümünde; 

  

"Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında 

istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde asgari iki tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

 ... 

 İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım 

satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları 

taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz." 

açıklaması yer almaktadır. 

Buna göre, şirketiniz tarafından satın alınarak kiraya verilen işyeri, ticareti yapılmak 

maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmaz olarak değerlendirileceğinden, ticari amaçla elde 

bulundurulan söz konusu taşınmazın tesliminde 3065 sayılı Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna 

hükmünün uygulanması mümkün değildir. 

 

  

Telafi Edici Verginin Şirketin KDV İade Alacağından Mahsup Edilip Edilemeyeceği 

hk. (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının 63852321-130[32-2018/20-1420]-E.7952 sayılı 

özelgesi):  

 Görüş talebi: İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) 

kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılmak üzere yurt dışından temin edilen 

mallar için gümrüğe nakit olarak ödenen telafi edici verginin ve gecikme faizinin, şirketinizin 

katma değer vergisi (KDV) iade alacağından mahsup edilip edilemeyeceği hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Cevap:  

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 

- (IV/A-2.1.) bölümünde; 

"KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, 

kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite 

ortakların), 

- Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, 

- İthalat sırasında uygulanan vergilere, 

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına, 

mahsuben iade edilebilir." 

- (IV/A-2.1.1.) bölümünde; 

"….. 

b) İthalde Alınan Vergilere Mahsup 

KDV iade alacağının ithalde alınan vergilere mahsubu için, ilgili gümrük idaresinden 

mükellefin vergi dairesine hitaben yazılan ve ithalde alınan vergiler ile varsa gecikme faizi, zam 

ve ceza tutarları ile ödemenin yapılacağı gümrük muhasebe birimi ve hesap numarasını belirten 

bir yazı alınır. Mahsup tutarını gösteren muhasebe işlem fişi talep tarihinden itibaren 10 gün 

içinde ilgili gümrük muhasebe birimine gönderilir. 
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Herhangi bir nedenle mahsup yapılamaması halinde, gümrük muhasebe birimince 

düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile mahsup edilemeyen tutar ilgili vergi dairesine iade edilir." 

açıklamaları yer almaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığından alınan görüşte, 2005/8391 sayılı Dahilde 

İşleme Rejimi Kararının 16 ncı maddesi uyarınca ödenmesi gereken telafi edici verginin, serbest 

bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil 

tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde 

belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında 

ödeneceği ve söz konusu telafi edici verginin ithalat vergisi kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

Buna göre, DİİB kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılmak üzere yurt 

dışından temin edilen mallar için gümrükte ödenen telafi edici vergi, ithalde alınan bir vergi 

olduğundan, KDV iade alacağının KDV Genel Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslar 

çerçevesinde telafi edici vergiye mahsubu mümkündür. 

 

Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesinin Esaslı Şekil 

Hatası Olmadığı ve Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediği Yönündeki Danıştay Vergi 

Dava Daireleri Kurulu Kararı: 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2020/9, K. 2020/2 sayılı Kararında “vergi 

inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin 

esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal 

etmediği ” yönünde karar verdi. 

Oyçokluğuyla  alınan    Kararda,    tarhiyatın  dayanağı  olan  raporun  ihbarname  ekinde 

davacıya tebliğ edilmediği ya da dava dosyasına sunulmadığının saptandığı hallerde 2577 sayılı 

Kanun'un 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan kural ve resen araştırma ilkesi uyarınca 

yargı mercii tarafından ara kararıyla istenilmesinin mümkün olduğu, ancak idarenin dayanak 

raporu dava dosyasına da sunmaması halinde ise sebep unsurunun ortaya konulamamış olması 

nedeniyle tarh işleminin iptali yönünde karar verileceğinde kuşku bulunmadığı belirtildi 

 

 Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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