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Sözleşmes�ne Göre Yıllara Yaygın Olmayan İnşaatların Sonradan Yıllara Yaygın Hüv�yet

Kazanması Durumunda Yapılacak Verg� Kes�nt�s�n�n Zamanı-I
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KAZANMASI DURUMUNDA YAPILACAK VERGİ
KESİNTİSİNİN ZAMANI-I
 
 
Yazar:CumhurİnanBİLEN*

Yaklaşım / Ağustos 2008 / Sayı: 188  
 
I- GİRİŞ
193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu’nun (GVK) 1. maddes�nde gel�r verg�s�n�n konusunun b�r gerçek k�ş�n�n
b�r takv�m yılı �ç�nde elde ett�ğ� kazanç ve �ratların saf� tutarı olduğu bel�rt�lm�şt�r. Benzer şek�lde, 5520
sayılı Kurumlar Verg�s� Kanunu’nun (KVK) 6. maddes�nde de kurumlar verg�s�ne esas saf� kurum
kazancının, b�r hesap dönem� esas alınarak tesp�t ed�leceğ� hükme bağlanmıştır. D�ğer yandan, 213
sayılı Verg� Usul Kanunu’nun (VUK) 174. maddes�nde �se, hesap dönem�n�n, normal olarak takv�m yılı
olduğu �fade ed�lm�şt�r. Dolayısıyla, Türk verg� s�stem�nde gerçek k�ş�ler�n verg�lemes�nde “takv�m yılı
�lkes�”, kurumların verg�lemes�nde de “hesap dönem� �lkes�” esas alınmıştır. Bu temel �lkelere
get�r�len muhtel�f �st�snalardan b�r�s� de yıllara yaygın �nşaat ve onarma �şler�nde kazanç tesp�t�n�n �ş�n
b�tt�ğ� yılda yapılmasıdır. Bunun sebeb� �se, yıllara sar� �nşaat ve onarım �şler�nde �şe başlama �le �ş
b�t�m tar�hler�n�n farklı takv�m yıllarına (hesap dönemler�ne) ve dolayısıyla da farklı kazanç tesp�t
dönemler�ne denk gelmes�d�r.
Yıllara sar� �nşaat ve onarım �şler�nden sağlanan kazançlar, GVK hükümler�ne göre t�car� kazanç
hükmünded�r. Yıllara sar� �nşaat ve onarma �şler�nde kazanç tesp�t�, mah�yet� gereğ� �ş�n tamamlanması ve
sonucunun alınması b�rden fazla hesap dönem�ne yayıldığından; bu tür �şler �ç�n özel b�r verg�leme
prosedürünü gerekl� kılmıştır. Bu nedenle; bu müessese �le �lg�l� düzenlemeler GVK’nın 42-44.
maddeler�nde yer almaktadır.
GVK’nın 42. maddes�ne göre:
“B�rden fazla takv�m yılına s�rayet eden �nşaat (dekapaj �şler� de �nşaat �ş� sayılır) ve onarma
�şler�nde kâr veya zarar �ş�n b�tt�ğ� yıl kat� olarak tesp�t ed�l�r ve tamamı o yılın gel�r� sayılarak,
mezkur yıl beyannames�nde göster�l�r.
Mükellefler bu madde kapsamına g�ren hallerde her �nşaat ve onarma �ş�n�n hasılat ve g�derler�n�
ayrı b�r defterde veya tutmakta oldukları defterler�n ayrı sayfalarında göstermeye ve
düzenleyecekler� beyannameler� �şler�n �kmal ed�ld�ğ� takv�m yılını tak�p eden yılın Mart ayının
başından y�rm� beş�nc� günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.”
GVK’nın yıllara sar� �nşaat �şler�nde �ş�n b�t�m�n� düzenleyen 44. maddes� uyarınca:
“İnşaat ve onarma �şler�nde geç�c� ve kes�n kabul usulüne tab� olan hallerde geç�c� kabulün
yapıldığını gösteren tutanağın �darece onaylandığı tar�h; d�ğer hallerde �ş�n f��len tamamlandığı
veya f��len bırakıldığı tar�h b�t�m tar�h� olarak kabul ed�l�r.
B�t�m tar�h�nden sonra bu �şlerle �lg�l� olarak yapılan g�derler ve her ne nam �le olursa olsun elde
ed�len hasılat, bu g�derler�n yapıldığı veya hasılatın elde ed�ld�ğ� yılın kâr veya zararının tesp�t�nde
d�kkate alınır.”
Yukarıda ver�len kanun hükümler� çerçeves�nde; yapılan b�r �nşaat ve onarma �ş�n�n GVK’da düzenlenen bu
özel verg�leme rej�m�ne tab� olması �ç�n şu koşulları taşıması gerekmekted�r:
�- İş, �nşaat (dekapaj dah�l) veya onarma �ş� olmalıdır.
��- İş, başkasının nam ve hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır.
���- İş, b�rden fazla takv�m yılına s�rayet etmel�d�r. D�ğer b�r değ�şle, �ş�n başlangıç ve b�t�ş tar�hler�n�n farklı
takv�m yıllarına rastlaması gerekmekted�r.
 
II- VERGİ TEVKİFATI (STOPAJI=KESİNTİSİ)
A- GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
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Hang� ödemeler �ç�n gel�r verg�s� kes�nt�s� yapılacağı, GVK’nın 94. maddes�nde bentler hal�nde
açıklanmaktadır.
1- Verg� Kes�nt�s� Yapacak Olanlar
GVK’nın 94. maddes� uyarınca, kazanç ve �ratlarda verg� kes�nt�s� yapacak olanlar; bu madden�n b�r�nc�
fıkrası �le gen�ş b�r çerçevede tesp�t ed�lm�şt�r. 94. madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan ve aşağıda yer alan
gerçek ve tüzel k�ş�ler�n tümü, bu madde bentler�nde sayılan ödemeler� (avans ödemeler� dah�l) nakden
veya hesaben yaptıkları sırada, �st�hkak sah�pler�n�n �ler�de ödeyecekler� gel�r verg�ler�ne mahsuben
tevk�fat yapmak durumundadırlar:
- Kamu �dare ve müesseseler�,
- İkt�sadî kamu müesseseler�,
- Sa�r kurumlar,
- T�caret ş�rketler�,
- İş ortaklıkları,
- Dernek ve vakıflar,
- Dernek ve vakıfların �kt�sad� �şletmeler�,
- Kooperat�fler,
- Yatırım fonu yönetenler,
- Gerçek gel�rler�n� beyan etmeye mecbur olan t�caret ve serbest meslek erbabı,
- Z�ra� kazançlarını b�lanço veya z�raî �şletme hesabı esasına göre tesp�t eden ç�ftç�ler.
Söz konusu maddede, yaptıkları ödemelerden tevk�fat yapacak olanlar arasında bas�t usulde verg�lend�r�len
mükellefler sayılmamıştır. Zaten, GVK’nın 47 ve 94. maddes� hükümler� b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde; bu
mükellefler�n tevk�fat yapmak zorunda olmadıkları ortaya çıkmaktadır.
2- Verg� Tevk�fatında Uyulacak Esaslar
GVK’nın 96. maddes� uyarınca; verg� tevk�fatı, GVK’nın 94. maddes� kapsamına g�ren nakden veya
hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme dey�m�, verg� tevk�fatına tab�
kazanç ve �ratları ödeyenler� �st�hkak sah�pler�ne karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve
�şlemler� �fade eder.
Verg� tevk�fatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayr� saf� tutarlar üzer�nden yapılır. Kes�lmes�
gereken verg�n�n ödemey� yapan tarafından üstlen�lmes� hal�nde bu verg�, b�lf��l ödenen m�ktar �le ödemey�
yapanın yüklend�ğ� verg�n�n toplamı üzer�nden hesaplanır.
3- Kes�len Verg�ler�n Beyanı
GVK’nın 94. maddes� uyarınca kes�len verg�ler, verg� kes�nt�s� yapanlar tarafından muhtasar beyanname �le
bağlı oldukları verg� da�reler�ne b�ld�r�l�rler.
4- Muhtasar Beyannamen�n Ver�lme ve Ödeme Süres�
Muhtasar beyannamen�n ver�lme süres�ne �l�şk�n GVK’nın 98. madden�n 1. fıkrası hükmü aşağıdak�
g�b�d�r:
“GVK’nın 94. maddes� gereğ�nce verg� tevk�fatı yapmaya mecbur olanlar b�r ay �ç�nde yaptıkları
ödemeler veya tahakkuk ett�rd�kler� kârlar ve �ratlar �le bunlardan tevk�f ett�kler� verg�ler� ertes�
ayın y�rm� üçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer�n bağlı olduğu
verg� da�res�ne b�ld�rmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ett�r�len mevduat fa�zler�nden
kes�lecek verg�ler�n b�ld�r�lmes� �ç�n bu süre b�r ay uzatılır.”
Buna göre; GVK’nın 94. maddes� uyarınca verg� kesmek zorunda olanlar, b�r ay �ç�nde yaptıkları ödemeler
veya tahakkuk ett�rd�kler� kârlar ve �ratlar �le bunlardan kest�kler� verg�ler� �ht�va eden muhtasar
beyannamey� ertes� ayın 23. günü akşamına kadar bağlı oldukları verg� da�res�ne vermeye mecburdurlar.
GVK’nın 119. maddes�nde de GVK’nın 94. maddes� gereğ�nce yapılan verg� tevk�fatının, verg� kesenler
tarafından beyanname verecekler� ayın y�rm� altıncı günü akşamına kadar bağlı oldukları verg� da�res�ne
yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.
B- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI
Hang� ödemeler �ç�n kurumlar verg�s� kes�nt�s� yapılacağı, 5520 sayılı KVK’nın 15. maddes�nde bentler
hal�nde açıklanmaktadır.
1- Verg� Kes�nt�s� Yapacak Olanlar
KVK’nın 15. maddes� uyarınca, kazanç ve �ratlarda verg� kes�nt�s� yapacak olanlar; bu madden�n b�r�nc�
bend�nde gen�ş b�r çerçevede tesp�t ed�lm�şt�r. 15. madden�n b�r�nc� bend�nde sayılan ve aşağıda yer alan
gerçek ve tüzel k�ş�ler�n tümü, bu madde bentler�nde sayılan ödemeler� (avans ödemeler� dah�l) nakden
veya hesaben yaptıkları sırada, �st�hkak sah�pler�n�n �ler�de ödeyecekler� kurumlar verg�ler�ne mahsuben
tevk�fat yapmak durumundadırlar:
- Kamu �dare ve kuruluşları,
- İkt�sadî kamu müesseseler�,
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- Sa�r kurumlar,
- T�caret ş�rketler�,
- İş ortaklıkları,
- Dernek ve vakıflar,
- Dernek ve vakıfların �kt�sad� �şletmeler�,
- Kooperat�fler,
- Yatırım fonu yönetenler,
- Gerçek gel�rler�n� beyan etmeye mecbur olan t�caret ve serbest meslek erbabı,
- Z�ra� kazançlarını b�lanço veya z�raî �şletme hesabı esasına göre tesp�t eden ç�ftç�ler.
2- Verg� Tevk�fatında Uyulacak Esaslar 
KVK’nın 15. maddes� uyarınca; verg� tevk�fatı, 15. madde kapsamına g�ren nakden veya hesaben yapılan
ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme dey�m�, verg� tevk�fatına tab� kazanç ve �ratları
ödeyenler� �st�hkak sah�pler�ne karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve �şlemler� �fade eder.
Yapılacak verg� tevk�fatında, kazanç ve �ratlar gayr� saf� tutarları üzer�nden d�kkate alınır. Kes�lmes� gereken
verg�n�n ödemey� yapan tarafından üstlen�lmes� hal�nde verg� kes�nt�s�, ödenen tutar �le ödemey� yapanın
yüklend�ğ� verg�n�n toplamı üzer�nden hesaplanır.
3- Kes�len Verg�ler�n Beyanı
KVK’nın 15. maddes� uyarınca kes�len verg�ler, verg� kes�nt�s� yapan kurumlar verg�s� mükellefler�
tarafından muhtasar beyanname �le bağlı oldukları verg� da�reler�ne b�ld�r�l�rler.
4- Muhtasar Beyannamen�n Ver�lme ve Ödeme Süres�
Muhtasar beyannamen�n ver�lme süres�ne �l�şk�n KVK’nın 15. madden�n 5. bend� hükmü aşağıdak� g�b�d�r:
“Bu madde gereğ�nce verg� kes�nt�s� yapmak zorunda olanlar, bu verg�ler� ödeme veya
tahakkukun yapıldığı yer �t�barıyla bağlı oldukları verg� da�res�ne, verg�lend�rme dönem�n� �zleyen
ayın y�rm�nc� günü akşamına kadar muhtasar beyanname �le b�ld�rmeye mecburdurlar. Gel�r
Verg�s� Kanunu’nda bel�rlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre ver�lecek muhtasar
beyannameler hakkında da uygulanır. Şu kadar k�, bu madden�n üçüncü fıkrası uyarınca yapılan
kes�nt�, kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�ld�ğ� döneme a�t muhtasar beyanname �le beyan
ed�l�r.”
 
III- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
GVK’nın 94. maddes�n�n 3. bend� uyarınca, verg� kes�nt�s� yapmak mecbur�yet�nde olanlar, 42. madde
kapsamına g�ren �şler dolayısıyla bu �şler� yapanlara (kurumlar dah�l) ödenen �st�hkak bedeller�nden, verg�
kes�nt�s� yapmakla yükümlüdürler. 2006/11449  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, yıllara sar� �nşaat
ve onarım �şler� �ç�n uygulanacak tevk�fat oranı % 3’tür.
Gel�r verg�s� tevk�fatı, �st�hkak sah�pler�n�n gel�r verg�ler�ne mahsuben yapılmaktadır. Dolayısıyla, yıllara
sar� �nşaat �şler� yapanlar (kurumlar dah�l), yaptıkları her b�r yıllara sar� �nşaat �ş� �le �lg�l� olarak, �ş�n
başlangıcından b�t�m�ne kadar kend�ler�ne ödenen (avans olarak ödenenler dah�l) �st�hkak bedeller�nden
kes�len verg�ler� muhasebe kayıtlarında tak�p edeceklerd�r. Her b�r yıllara sar� �nşaat �ş�nde kâr veya
zarar �ş�n b�tt�ğ� yılda kat� olarak tesp�t ed�l�p o yılının beyannames�nde b�ld�r�leceğ�nden; b�ten �şle �lg�l�
olarak kes�nt� yoluyla ödenen verg�ler�n tamamı, �ş�n b�tt�ğ� yılda hesaplanacak gel�r veya kurumlar
verg�s�nden mahsup ed�lecekt�r.
GVK’nın 94. madde hükmü uyarınca, verg� kes�nt�s� �st�hkakların nakden veya hesaben ödend�ğ� sırada
yapılacaktır. Hesaben ödeme, GVK’nın 96. maddes�nde açıklandığı üzere verg� tevk�fatına tab� kazanç
ve �ratları ödeyenler� �st�hkak sah�pler�ne karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve �şlemler� �fade
eder. Buna göre, hesaben ödemeden söz ed�leb�lmes� �ç�n �st�hkakları (avans dah�l) ödeyenler� �st�hkak
sah�pler�ne karşı borçlu gösteren herhang� b�r kayıt veya �şlem�n varlığı yeterl�d�r. Örneğ�n, haked�ş
raporlarının düzenlenmes� sonucu �ş hasılatı �le �lg�l� haked�ş faturalarının kes�lmes� ve bu faturaların
defterlere kayded�lmes� sonucunda hesaben ödeme gerçekleşmekted�r.
Y�ne, KVK’nın 15. maddes�n�n 1/a bend� uyarınca; verg� kes�nt�s� yapmak mecbur�yet�nde olanlar,
GVK’da bel�rt�len esaslara göre b�rden fazla takv�m yılına yaygın �nşaat ve onarım �şler� �le uğraşan
kurumlara bu �şler� �le �lg�l� olarak yapılan haked�ş ödemeler�nden, verg� kes�nt�s� yapmakla
yükümlüdürler. 2006/11449  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, yıllara sar� �nşaat ve onarım �şler�
�ç�n uygulanacak tevk�fat oranı % 3’tür.
Yıllara sar� �nşaat onarma �şler� kapsamında müteahh�de avans n�tel�ğ�nde yapılan peş�n ödemeler, �ş
b�tene kadar tahakkuk eden haked�ş bedeller�nden mahsup ed�lerek kapatılacağından avans ödemeler�
öncel�kle kes�nt�ye tab� olacaktır.
 
IV- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞİN BİTİMİ VE VERGİ TEVKİFATI
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Yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler�nde �ş�n b�t�m tar�h� �k� açıdan önem taşır:
1- Söz konusu �nşaat ve onarım �şler�n�n kazancının tesp�t ed�lmes� ve hang� verg�leme rej�m�ne tab�
tutulacağının ortaya konması,
2- Yapılan stopajların �ş�n noktalandığı yıl ödenecek kurumlar/gel�r verg�s�ne mahsup �mkanının ortaya
çıkması.
Aşağıda yıllara sar� �nşaat ve onarım �şler�nde �ş�n b�t�m tar�h�ne �l�şk�n yapılacak yasal açıklamalar; söz
konusu �ş�n kazancının tesp�t ed�lmes� ve hang� verg�leme rej�m�ne tab� tutulacağının ortaya konması ve
bunun verg� tevk�fatı müesseses�yle bağlantısının �rdelenmes� şekl�nde yapılacaktır.
Yıllara yaygın �nşaat ve onarma �şler�nde �ş�n b�t�m�, �ş�n tamamlandığı, dolayısıyla gel�r ve g�der
hesaplarının kapatıldığı andır. GVK’nın 44. maddes�nde yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler�nde �ş�n
b�t�m� konusunda �k�l� b�r ayrıma g�d�lm�şt�r:
A- GEÇİCİ VE KESİN KABUL USULÜNE TABİ OLAN TAAHHÜT İŞLERİ
●  Geç�c� ve kes�n kabul usulüne tab� olan hallerde, geç�c� kabulün yapıldığını gösteren tutanağın
�darece onaylandığı tar�h, �ş�n b�t�m tar�h�d�r. Bu durumda; geç�c� ve kes�n kabul usulüne tab� �şlerde �ş�n
f��len b�tt�ğ� tar�h �le �ş�n sözleşme gereğ� b�tt�ğ� tar�h�n, �ş�n b�t�m tar�h�n�n tesp�t� açısından h�çb�r önem�
bulunmamaktadır.
● Geç�c� kabul tutanağının �darece onaylandığı tar�h�n �ş�n b�t�m tar�h� olarak esas alınması, geç�c� ve
kes�n kabul usulüne tab� �şlerde geçerl�d�r. Geç�c� ve kes�n kabul usulüne tab� �şler, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na (KİK’e) tab� �şler �le bu Kanun hükümler�ne tab� olmasalar b�le taahhüt sözleşmeler�nde
�ş�n tamamlanma aşamasında geç�c� ve kes�n kabul usulünün kararlaştırıldığı �şlerd�r.
● GVK’da geç�c� ve kes�n kabule tab� olan  �şlerde geç�c� kabul tutanağının onay tar�h�n�n �ş�n b�t�m tar�h�
olarak kabul ed�lmes� zorunlu-kanun� şek�l şartıdır. Bu n�tel�ktek� �şler f��l� olarak b�tm�ş olmasına ve hatta
bunlar �ç�n geç�c� kabul tutanağının düzenlenmes�ne rağmen GVK’ya göre  �ş�n b�tm�ş sayılması, her
halükarda yetk�l� makam tarafından söz konusu tutanağın onaylanmasına bağlıdır. 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 53. maddes�ne dayanılarak hazırlanan  ve “Yapım İşler� Muayene ve Kabul
Yönetmel�ğ�”(1)ne göre geç�c� kabule tab� �şlerde �ş�n b�t�m� açısından �ş�n f��l� olarak b�t�ş tar�h� esas
alınmaktadır. Ancak, söz konusu �ş�n kazancının verg�lenme rej�m� �lg�l� kanun olan GVK’da düzenlenm�şt�r.
GVK’nın 44. maddes�nde �ş�n b�t�m�nde f��l� olarak �ş�n b�t�r�ld�ğ� tar�h�n esas alınmasının, sadece geç�c� ve
kes�n kabule tab� �şler�n dışında olan �şler �ç�n geçerl� olacağı bel�rt�lm�şt�r(2). 5035 sayılı Kanun’un 48/4-b
maddes�yle değ�şt�r�len ve 01.01.2004 tar�h�nden �t�baren geçerl� olan GVK’nın 44. maddes�n�n gerekçes� şu
şek�lded�r: 
“...Geç�c� ve kat� kabul usulüne tâb� olan yıllara s�rayet eden �nşaat ve onarma �şler�nde �ş�n b�t�m
tar�h�nde referans alınan geç�c� kabul tutanağı hukuk� b�r belge n�tel�ğ�nde olup, bu n�tel�ğ�
kazanab�lmes�, kend� hukuk� düzenlemes� çerçeves�nde hukuk� prosedürünü tamamlamasına bağlıdır.
İlg�l� �darece onaylanmadıkça geç�c� kabul tutanağı düzenlenm�ş sayılmamakta, hukuk� değer�
olmayan ve geç�c� kabul tutanağı olarak kabul ed�lemeyecek b�r belge n�tel�ğ�nde olmaktadır.
Bu bağlamda �ş�n b�t�m tar�h�n�n (tutanağın düzenlenme tar�h�n�n) tutanağın �darece onaylandığı
tar�h�n olması gerek�r. Kaldı k�, düzenlenen b�r geç�c� kabul tutanağının �darece onaylanmadığı ve
yen�den geç�c� kabul tutanağı düzenlend�ğ� b�r durumda, onaylanmayan belgeye dayanarak �ş�n
b�tt�ğ�n�n kabul ed�lmes� mümkün bulunmamaktadır.
N�tek�m, madde hükmünde yer alan �faden�n maddeye eklenmes�ne yönel�k, değ�ş�kl�ğ� yapan 2361
sayılı Kanun’un madde gerekçes�nde de “Madden�n bu yen� şekl�ne göre, geç�c� ve kat� kabul
usulüne tâb� olan hallerde �ş�n b�t�m�, geç�c� kabulün yapıldığını gösteren tutanağın tasd�k tar�h�ne
göre tesp�t ed�lecekt�r.” den�lmekted�r. Sorunun tamamen g�der�lmes�ne yönel�k olarak geç�c�
kabul tutanağının düzenled�ğ� tar�h olarak onay tar�h�n�n esas alınacağı konusunda madde metn�
daha açık şek�lde düzenlenmekted�r.”
● Sonuç olarak, yıllara yaygın �nşaat onarım �şler�nden geç�c� ve kes�n kabul usulüne tab� olanlarda, �ş�n
b�t�m tar�h�n�n kanunda açıkça düzenlend�ğ� şekl�yle geç�c� kabul tutanağının �darece onaylandığı tar�h
olması ve verg�lend�rme rej�m�n�n bel�rlenmes�nde, söz konusu verg�y� doğuran olayın geç�c� kabul
tutanağının yetk�l� makam tarafından onaylanmasıyla hukuk� olarak tekemmül etmes� nedenler�yle; �ş�n b�t�m
tar�h�n�n bel�rlenmes�nde, mutlaka geç�c� kabul tutanağının �darece onaylandığı tar�h�n esas alınması
gerekmekted�r. Dolayısıyla, taahhüt ed�ld�ğ�nde aynı takv�m yılında başlayan ve f��l� �ş b�t�m tar�h� veya geç�c�
kabul tutanağının düzenlend�ğ� tar�h, aynı takv�m yılında olmasına rağmen çeş�tl� nedenlerle ertes� takv�m
yılında geç�c� kabul tutanağının yetk�l� makam tarafından onaylanması söz konusu �se yıllara yaygın �nşaat
ve onarma �ş� oluşmuş demekt�r(3).  Bu t�p �şlerde de; taahhüt �ş�n�n ertes� yıla sarkması neden�yle ertes�
yılbaşından �t�baren yapılacak tüm haked�ş (�st�hkak) ödemeler�nden GVK’nın 94. maddes� uyarınca gel�r
verg�s� kes�nt�s� yapılması gerekmekted�r.
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(Devamı Gelecek Sayımızda)
 

*          Hesap Uzmanı
(1)         19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2)         Yavuz ARSLAN, “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitim Döneminin Tespitinde Özellikli Durumlar”, Vergi Dünyası, Temmuz 2008,

Sayı: 323, s. 105
(3)         ARSLAN, agm, s. 106
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