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SERBEST BÖLGELER
Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi
sınırları içinde olmakla beraber gümrük
bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari,
mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve
idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya
kısmen
uygulandığı,
sınai
ve
ticari
faaliyetler için daha geniş teşviklerin
tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer
kısımlarından
ayrılan
yerler
olarak
tanımlanabilir.

SERBEST BÖLGELERİN KURULMASI VE
İŞLETİLMESİNDEKİ TEMEL AMAÇLAR
İhracat için gerekli olan yatırım ve
üretimi artırmak,
➢ Yabancı sermaye ve teknoloji girişini
hızlandırmak,
➢ Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve
düzenli bir şekilde temin etmek,
➢ Dış finansman ve ticaret imkanlarından
daha fazla yararlanmak.
➢

SERBEST BÖLGELERİN
İŞLEVLERİ
➢
➢

➢

➢
➢
➢

Serbest bölgeler;
Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan
sağlayacak uygun zemin yaratılması,
Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların
kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin
edilebilmesi,
Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi
ve ihracı,
Ülke dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere
satımı,
Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
İhraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak
bakımından bir basamak olması,
işlevlerini görmektedir.

SERBEST BÖLGELERDE
YAPILABİLECEK FAALİYETLER
- Üretim
- Mühendislik
- Alım-satım
- Bakım-Onarım
- Depo işletmeciliği
- Bankacılık
- Montaj-Demontaj
- Sigortacılık
- İşyeri Kiralama
- Finansal Kiralama
- Sergileme
- Kıyı Bankacılığı
- Paketleme
- Müşavirlik
başta olmak üzere Serbest Bölgeler Genel
Müdürlüğü’nce uygun görülen ve çevre kirliliği
yaratmayan her türlü sanayi, ticaret ve hizmet
faaliyetleri

TÜRKİYE’DE SERBEST
BÖLGELER
Türkiye’de
serbest
bölgeler
konusunda
düzenleme getiren temel mevzuat 15 Haziran 1985
tarih ve 3218 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu”dur.
Uygulamaya yönelik daha ayrıntılı hükümler bu
kanuna istinaden çıkarılan ve 10 Mart 1993 tarih ve
21520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest
Bölgeler Uygulama Yönetmeliği”nde yer almaktadır.
İlk serbest bölge 1987’de Mersin’de kurulmuş ve
aradan geçen süre içinde faaliyette bulunan bölge
sayısı 21’e yükselmiştir.

SERBEST BÖLGELER VE
VERGİLENDİRME REJİMLERİ

15.06.1985

3218 Sayılı Serbest
Bölgeler Kanunu
yayınlandı.
24.04.2003 tarihine
kadar 3218 sayılı
Kanunun 6. maddesine
göre serbest bölgeler
vergi, resim, harç,
gümrük ve kambiyo
mükellefiyetlerinin
uygulanmadığı alanlar
olarak kabul
edildiğinden vergi
kanunlarına serbest
bölgelere ilişkin
herhangi bir özel
hüküm eklenmedi.

24.04.2003

4842 sayılı Kanunla
birlikte vergi kanunlarında
“serbest bölge” ifadesi yer
almaya başladı.
Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 12.
maddesinde yapılan
değişiklikle açıkça serbest
bölgeler belirlemesi
yapıldı.
4842 sayılı Kanun
öncesinde serbest
bölgelere hem mal hem de
hizmet teslimleri “ihracat”
sayılırken, 4842 sayılı
Kanun sonrasında hizmet
ifaları için herhangi bir
belirleme yapılmadığı için
24.04.2003 sonrası
dönemde sadece mal
teslimleri istisna
kapsamında
değerlendirildi.

06.02.2004

5084 sayılı Kanun
sonrasında serbest
bölgeler sadece gümrük
ve kambiyo
mevzuatlarının
uygulanmayacağı alanlar
olarak belirlendi.
- 06.02.2004 tarihinden
itibaren serbest bölgeler
vergi kanunları açısından
ülke içi sahalar olarak
belirlendi. Muafiyetten
İstisnaya Geçildi.
- 3218 sayılı Kanuna
eklenen Geçici 3. madde
geçiş dönemi
Düzenlemeleri yapıldı.
Geçiş dönemi
düzenlemelerinden
yararlanabilecek imalatçı
olmayan mükelleflerin
06.02.2004 tarihi itibariyle
faaliyet ruhsatı almış
olması gerektiği
belirlemesi yapıldı.

25.11.2008

5810 sayılı Kanun ile
Serbest Bölgeler
Kanunu’nun Geçici 3.
maddesinin ikinci fıkrası
değiştirilerek 31.12.2008
tarihinden sonrasındaki
dönem için geçiş
dönemi düzenlemeleri
yapıldı.
Avrupa Birliği’ne tam
üyeliğin gerçekleştiği
tarihi içeren
vergilendirme dönemi
sonuna kadar geçerli
olan gelir ve kurumlar
vergisi teşviklerinden
bölgede imalat
faaliyetinde bulunan
mükelleflerin
yararlanabileceği
belirlemesi yapıldı.
Personel ücretlerinden
yapılan GV Stopajlarına
Tecil Terkin Uygulaması
Getirildi.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASININ KAPSAMI
İmalatçı Olmayan
İşletmeler
06.02.2004 tarihinden önce
faaliyet ruhsatı alanlar:
Faaliyet
ruhsatlarında
belirtilen süre ile sınırlı olmak
üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri
faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri
kazançlar
gelir
ve
kurumlar
vergisinden müstesnadır.

06.02.2004 tarihinden sonra
faaliyet ruhsatı alanlar:
Genel hükümler çerçevesinde;
tam veya dar mükellefiyet esasına
göre Gelir veya Kurumlar Vergisi
mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve
elde ettikleri kazançları beyan
etmeleri gerekmektedir.

İmalat Faaliyeti ile İştigal
Eden İşletmeler

Serbest
Bölgelerde
imalat
Faaliyetinde
Bulunan
Gelir
ve
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin ise
Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam
üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren
yılın vergilendirme döneminin sonuna
kadar bu bölgelerde imal ettikleri
ürünlerin satışından elde ettikleri
kazançları
gelir
veya
kurumlar
vergisinden müstesnadır.
* Bu istisnanın 193 sayılı Gelir
Vergisi
Kanununun
94
üncü
maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendi ile 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci
ve 30 uncu maddeleri uyarınca
yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

İMALATÇI OLMAYANALAR
➢

➢

➢

➢
➢

İmalatçı olmayanlara tanınan istisna yasanın yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle (06.02.2004) faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre
ile sınırlıdır.
Dolayısıyla, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat
almış mükellefler, maddenin yürürlüğe girdiği 6/2/2004 tarihi
itibarıyla faaliyet ruhsatlarında öngörülen sürenin sonuna kadar
kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecektir.
Ruhsatın 6/2/2004 tarihinden sonra alınımış olması veya bu
tarihten sonra mükelleflerin faaliyet ruhsatlarının süresinin
çeşitli nedenlerle (inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç)
uzatılması durumunda, istisna süresinin uzaması söz konusu
olmayacaktır.
İstisna serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen
kazançlara ilişkindir.
Mükelleflerin, bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde
ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir.

İMALAT FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDENLER
➢

➢

➢

06.02.2004 tarihinden önce, serbest bölgede faaliyet
göstermek için ruhsat almış olan mükelleflerin bu
bölgede imal ettikleri ürünlerin satışından elde
ettikleri kazançlar Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam
üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme
döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden
müstesnadır.
Elde edilen kazancın istisna edilmesinde, imal edilen
ürünün yurt dışında veya yurt içinde satılmasının bir
önemi bulunmamaktadır.
Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen
mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin
dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak
mükellefler de yararlanacaktır.

İMALAT FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDENLER
Ancak;
❑ Üretim dışı faaliyetlerden,
❑ Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,
❑ Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların
satışından,
❑ Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal
ettirilen ürünlerin satışından,
elde
edilen
kazançlar
istisna
kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
❑

Ayrıca, serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunan bir
mükellefin ticaretle de uğraşması durumunda, imalat
faaliyetlerinden elde edilen kazançlar istisna kapsamında
değerlendirilecek; faaliyet ruhsatının 06.02.2004 tarihinden
önce alınmış olması hali saklı kalmak kaydıyla, ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Serbest bölgelerde elde edilmiş olsa bile faiz,
repo vb. faaliyet dışı gelirler istisna kapsamı
dışında olup vergilendirilmesi gerekmektedir.
➢ Serbest
bölgelerde yürütülen faaliyetler
çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest
bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde
yapılacak ödemelerde kullanılıncaya kadar
geçici olarak serbest bölgelerde mevduat
hesaplarında
veya
repo
işlemlerinde
değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler
de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir.
➢ Bununla
birlikte,
serbest
bölgelerde
yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara
ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna
kapsamında değerlendirilecektir.
➢

ÖZELLİKLİ DURUMLAR
►

Teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi serbest
bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere, TÜBİTAK
ve benzeri kurumlar tarafından Ar-Ge projelerine
ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hibe
şeklinde sağlanan destek tutarları, kurum kazancına
dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

İMALAT FAALİYETİ İLE UĞRAŞANLARIN İMAL
ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN
KAZANCIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN
İSTİSNA EDİLEBİLMESİ İÇİN;
❑ Bölgelerde “imalat” faaliyetinde bulunmak üzere
almış oldukları ruhsatın bir örneğini,
❑ Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bir
örneğini,
❑ İmalat faaliyetinde kullanılacak araç parkını
gösteren bir listeyi

Yeni mükellefiyet tesis ettirenler mükellefiyet
tesisinde, durum değişikliklerinde ise değişikliği
müteakiben
verecekleri
ilk
geçici
vergi
beyannamesi ekinde, ilgili vergi dairesine
vermeleri gerekmektedir.

BİRLEŞME VE DEVİR HALLERİNDE İSTİSNA
UYGULAMASI
Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin, Türk Ticaret
Kanununun ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18
inci maddesiyle 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir hallerinde;
➢ infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan faaliyet
ruhsatının, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından devralan kurum
adına yenilenmesi,
➢ ve yenileme işlemi sonrası da devralan şirketin bölgede faaliyet
gösteriyor olması durumunda, devralan şirket 3218 sayılı
Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmünden yararlanabilecektir.
➢Yalnızca faaliyet ruhsatının devri veya satın alınması şeklinde
gerçekleşen işlemler, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi
ile öngörülen istisnalar kapsamında değerlendirilmeyecektir.

KAZANCIN TESPİTİ
İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının
tespiti açısından, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan
hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve
istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve
gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve
kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması
gerekmektedir. (Aynı defterde veya ayrı defter tutulabilir)
► Serbest bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamında olan
faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların istisna
kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan
indirilmesi mümkün olmadığı gibi ertesi yıla devredilmesi de
mümkün değildir.
► Yıl İçinde faaliyet ruhsatının süresi dolanlar (imalat ile iştigal
etmeyenler) ile serbest bölgedeki faaliyetini durduranlar (veya
başka bir yerde faaliyetine devam edenler) işin
bırakıldığı/durdurulduğu döneme kadarki kazanç ile var ise
sonraki döneme ait kazançları ayrı takip ve tespit etmelidir.
►

KAZANCIN TESPİTİ
(Müşterek Giderler ve Amortismanlar)
►

►

Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan
mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri hem de
serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek
genel giderleri, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin
toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak
dağıtılacaktır. Maliyetlerin hesabında, merkezde ve
şubede oluşan satılan malın maliyeti ile faaliyet
giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır.
Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest
bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibarıyla her
bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak
dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar
süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ve
kullanılmayan günlere ilişkin amortismanlar, müşterek
genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.

ÜCRETLERDE STOPAJ VE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI

İmalatçı Olmayan İşletmeler
✓

✓

✓

06.02.2004 tarihine kadar faaliyet ✓
ruhsatı almış mükelleflerin serbest
bölgelerde
istihdam
ettikleri
personele ödedikleri ücretlerde,
31.12.2008 tarihine kadar gelir
vergisinden istisna uygulanması
söz konusuydu.
Öte yandan, bölgelerde faaliyet
gösteren mükelleflerin 06.02.2004
tarihine kadar alınmış faaliyet
ruhsatlarında
belirtilen
süre; ✓
31.12.2008 tarihinden daha önceki
bir tarihte sona eriyorsa söz
konusu
istisna
faaliyet
ruhsatlarında yer alan sürenin bitiş
tarihine
kadar,
31.12.2008
tarihinden daha sonraki bir tarihte
sona ermesi durumunda ise söz
konusu istisna 31.12.2008 tarihine
kadar uygulanmaktaydı.
Ancak 01.01.2009 tarihi itibariyle ✓
Serbest
Bölgelerde
faaliyet
gösteren ve imalat işi ile iştigal
etmeyen işletmelerin istihdam
ettikleri
personele
ödedikleri
ücretler üzerinden gelir vergisi
tevkifatı yapmaları gerekmektedir.

İmalat Faaliyeti ile İştigal Eden
İşletmeler
AB’ye tam üyeliğin gerçekleştiği
tarihi içeren yılın vergilendirme
döneminin sonuna kadar imalatçı
firmaların bu bölgelerde ürettikleri
ürünlerin FOB bedelinin en az %
85’ini yurtdışına ihraç etmeleri
şartıyla
istihdam
ettikleri
personele ödedikleri ücretler gelir
vergisinden müstesnadır.
Ayrıca, yıllık satış tutarı % 85’in
altında
kalan
mükelleflerden
zamanında ödenmeyen vergiler
işveren tarafından cezasız olarak,
gecikme
zammı
ile
birlikte
ödenecek olup, asgari ihraç koşulu
olan oran(%85)ın tespitinde yıl
içindeki
ortalama
dikkate
alınacaktır.
İstisnanın uygulanabilmesi için,
faaliyet ruhsatının tarihinin ve
süresinin, ücretin ödeme yerinin,
dövizle yapılıp yapılmamasının ve
Türkiye’ye
getirilip
getirilmemesinin
bir
önemi
bulunmamaktadır.

FOB (Free On Bord) : Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı
geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir.
Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile,
liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir. Malzeme
gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye
aittir.
Üretilen Ürünlerin Birim Ür. Mallardan Satışı Yap. Satış Tutarı Toplamı
FOB Bedeli
:
Satılan Ürün Miktarı

Toplam FOB Bedeli
Miktarı

: Birim FOB Bedeli x Toplam Üretilen Ürün

Ortalama FOB Bedeli
ortalamasıdır.

: Birden fazla yıla ait birim FOB bed.

* Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin
üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri
ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir.Üretim faaliyeti ile
birlikte başka konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin
satış,pazarlama,muhasebe,lojistik vb. departmanlarda çalışan
personelleri de istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Aynı Yılda Satışı
Serbest bölge içinde üretim yapan mükelleflerin istihdam ettikleri
personele ödedikleri ücretlere gelir vergisi istisnası uygulamasında,
mükelleflerin bölgede ürettikleri ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85‘ini
yurt dışına ihraç etmeleri, yıllık satış tutarının bu oranın altında olmaması
gerekmektedir.
Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Bir Kısmının veya Tamamının
Sonraki Yıllarda Satışı
Serbest bölgede üretilen ürünler ile satın alınan malların ihracının birlikte
yapılması halinde, sadece bölge içinde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin
en az %85'nin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla istisnadan yararlanılacaktır.
Yurt dışı satışa ilişkin %85 şartının gerçekleştirilmesinde, bölge içinden ve
Türkiye'den satın alınan mal bedelleri ile bölgeye ve Türkiye'ye satılan mal
bedelleri dikkate alınmayacaktır. İstisna uygulamasında, bölgede üretilen
ürünlerin kayıtları ile alınıp satılan mallara ilişkin kayıtlar ayrı hesaplarda takip
edilecektir.
Serbest bölgede üretim yapan mükellefler, üretim yaptıkları yılda
stoklarında kalan ürünleri sonraki yıllarda satmaları durumunda, üretimin
yapıldığı yıla ilişkin FOB bedeli ile satışların yapıldığı yıllardaki FOB bedeli
dikkate alınarak üretilen ürünlerin toplam FOB bedelini tespit edeceklerdir. İhraç
edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin üretilen ürünlerin toplam FOB bedeline
oranı, %85 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde istisnadan yararlanılacak, aksi
durumda istisnadan yararlanılamayacaktır. Takip eden yıllarda da ihracat
tutarları, yurt içi ve bölge içi satışları ile stok miktarları esas alınarak kanuni

➢ Üretilen ve istisna uygulanan ürünlerin sonraki yıllarda da üretiminin
yapılması ve yıllık olarak stok takibinde, ilk giren ilk çıkar yöntemi
(FIFO) uygulanacaktır.

Serbest bölgede üretilen ve üretimin yapıldığı yıldan sonraki yıl veya
yıllarda bu ürünlerin toplam FOB bedelinin %85'inin yurt dışına ihraç
edilmemesi durumunda, üretimin yapıldığı yılda tahakkuk ettirilerek
tecil edilen gelir vergisi tevkifatı gecikme zammıyla birlikte tahsil
edilecektir.
➢ Ancak, daha sonra asgari %85 ihracat şartının gerçekleştiği yılda
gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde ilgili vergi dairesi tarafından
söz konusu işçi ücretlerine ilişkin vergi, 213 sayılı Kanun hükümlerine
göre düzeltme işlemi yapılarak konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu 3218
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen koşullarla
mükellefe red ve iade edilecektir.
Tahsil edilen gecikme zammı ise iade konusu olmayacaktır.(Danıştay 4.
Dairesinin 07.04.2010 tarih ve Esas No:2009/3570 Karar No:2010/1900
sayılı kararı ile bu ibare iptal edilmiştir.) Buna göre, anılan düzenlemeye
ilişkin olarak uygulamada, iptal kararına göre işlem yapılacaktır.(3 No.lu
SBK Sirküleri)
➢

Vergi Dairesine Aylık ve Yıllık Olarak Üretim İle
İstihdam Bildirimlerinin Yapılması
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerden üretim
faaliyetinde bulunanların çalıştırdıkları tüm personelin, üretim faaliyetiyle
birlikte başka faaliyetleri de bulunanların sadece üretim konusundaki
faaliyetlerinde çalışanlara ait ücretleri ve yararlanılan gelir vergisi tevkifat
tutarına ilişkin 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel
Tebliği eki Ek:1’de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin
Bildirim"i, HER AYA AİT MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLME SÜRESİ
İÇİNDE, e-beyanname şeklinde verenler tarafından elektronik ortamda,
diğer mükelleflerce kağıt ortamında yetkili vergi dairesine vermeleri
gerekmektedir.
Öte yandan, yıl içinde gelir vergisi istisna hükümlerinden
yararlanmayan ve yıl sonunda istisna şartlarını yerine getiren
mükelleflerler 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel
Tebliği eki Ek:2'de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarları ile İade
Edilecek Tutarlara İlişkin Bildirim"i, ARALIK AYINA AİT MUHTASAR
BEYANNAMENİN VERİLME SÜRESİ İÇİNDE e-beyanname şeklinde
verenler tarafından elektronik ortamda, diğer mükelleflerce kağıt
ortamında yetkili vergi dairesine vermeleri durumunda bu Tebliğle (1
Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği) belirlenen
koşullarla istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.

İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMİ
➢

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmaların
ürünlerini, aynı veya başka bir serbest bölgede faaliyette
bulunan ihracatçılara, yurt dışına satılması kaydıyla teslim
etmeleri de yurt dışına satış olarak değerlendirilecektir.

➢

İhracat kaydıyla yapılan teslimlerde, üretici firmalar istisnadan
yararlanacağından, ihracatı gerçekleştiren firmaların istisnadan
yararlanması mümkün değildir.

➢

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay
başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi zorunludur. Bu
sürede ihraç edilmemesi halinde, bu mallara ilişkin yurt dışı
satış gerçekleşmemiş olarak değerlendirilir.

➢

Tamamen veya kısmen ihraç kaydıyla mal satanlar ihracatın
fiilen gerçekleştirildiğine ilişkin belgeler de dahil olmak üzere
YMM raporuna ek yapılmak ve ayrıntıları YMM raporunda
belirtilmek suretiyle düzenlenecek faaliyet raporunu, dönemin
kapandığı ya da faaliyetin son bulduğu veya toplam satışın
yapıldığı tarihi izleyen aydan sonraki dördüncü ayın 15’nci günü
(yıl sonuna ilişkin olanlar Nisan ayının 15’nci günü) vergi
dairesine teslimi gerekir.

YAZILIM FAALİYETLERİ
Yazılım
faaliyetinin
istisna
kapsamında
değerlendirilebilmesi
için;
➢ Söz konusu faaliyetin münhasıran ve
fiilen serbest bölgede yapılması,
➢ İşyeri
alt
yapısının
ve
teknik
donanımının
bu
faaliyetin
yapılmasına müsait olması,
➢ Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi
ve YMM faaliyet raporu ile fiili
ihracatın
gerçekleştiğinin
tevsik
edilmesi gerekir.

YAZILIM FAALİYETLERİ
Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna
kapsamında değerlendirilmez:
➢

Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya
teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen
olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

➢

Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç
olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin
hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların
kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme
faaliyetleri,

➢

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge
dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri.

ÜRETİM VE SATIŞ TUTARLARININ
YMM RAPORU İLE TESPİT EDİLMESİ
İstisna uygulamasında;
➢
➢
➢

Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden,
Türkiye'den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,
Bölge içine, Türkiye'ye veya yurt dışına satış tutarları,
Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %
85'inin yurt dışına ihraç edildiği,

hususlarının açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun
yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet
raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin
edilecektir.

ÜRETİM VE SATIŞ TUTARLARININ
YMM RAPORU İLE TESPİT
EDİLMESİ
Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna,
➢ Gümrük Çıkış Beyannamesi veya serbest
bölge işlem formları (GÇB düzenlenmesi
zorunlu olmayan hallerde)
➢ Faaliyet Ruhsatı ile
➢ Kapasite Raporu örnekleri de eklenecektir.

KAPASİTE RAPORUNUN SONRADAN ALINMASI
➢

➢

➢
➢
➢

Kapasite raporunu gelir vergisi stopajına ait tutarların vergi
dairesince tecil işleminin yapıldığı dönemden sonra alan
mükelleflerce,
Söz konusu raporda belirtilen iktisadi kıymetlerin, üretim tarihi
itibarıyla mevcut olduğunun;
Tesisat ve makineler ile demirbaş ve hizmet alımına ilişkin
faturalar,
Diğer kamu kurumlarınca kendi mevzuatları gereğince rapor
ve tutanaklar,
İlgili mevzuat gereği kamu kuramlarına verilen bildirim ve
beyanlar
gibi belgeler ile tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Faaliyet
Tasdik Raporu ekinde kapasite raporunun da verilmesi
kaydıyla, kapasite raporunun alındığı tarihten önceki dönemler
için de gelir vergisi stopajı istisnası uygulamasından
yararlanılması mümkündür (2. no.lu SBK Sirküleri)

➢

YMM RAPORLARININ VERİLME SÜRESİ
➢ Mükelleflerin

sözleşmeli
yeminli
mali
müşavirlerinin bulunması halinde, faaliyet
raporunun sözleşmeli müşavirler tarafından
düzenlenmesi yeterli olacaktır.
➢ Mükellefler, istisna uygulamasına ilişkin olarak
yeminli
mali
müşavirler
tarafından
düzenlenen faaliyet raporlarını en geç
faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden
yılın şubat ayının 15’inci günü akşamına
kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi
dairesine teslim edeceklerdir.

YMM RAPORLARININ VERİLME SÜRESİ
Yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği
ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan
veya kısmen satışla %85 şartını gerçekleştiren
mükellefler ise, söz konusu raporları
faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü
sattıkları veya %85 şartını gerçekleştirdikleri
ayı takip eden ikinci ayın 15’inci günü
akşamına kadar muhtasar beyannameyi
verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

YMM RAPORU İÇİN EK SÜRE TALEBİ
➢

➢

YMM raporlarının süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine
ilişkin, mükellefler veya YMM'ler tarafından makul mazeret
bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 17’nci maddesine göre 1 Seri No.lu 3218 sayılı
Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Tebliği’nde belirlenen
sürelerin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
Bu çerçevede, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun, söz
konusu istisnanın uygulanacağı takvim yılını takip eden Şubat
ayının 15’inci günü akşamına kadar vergi dairesine veremeyen
mükellefler veya YMM'lerce herhangi bir başvuruda
bulunulmaksızın, bu süreyi takip eden 46 günlük süre içinde
verilmesi halinde vergi dairesince kabul edilerek, ek süre
verilmesi için başvuruda bulunulmaması nedeniyle 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 352/II-7’nci maddesi gereğince adlarına
usulsüzlük cezası tatbik edilmek suretiyle işleme konulması, bu
süreden sonra verilecek YMM raporlarının ise işleme
konulmaması gerekmektedir.

YMM RAPORUNUN ARANMAYACAĞI
MÜKELLEFLER
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri,
belediyeler ve sermayesinin % 51'i veya daha fazlası
bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam
ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından
fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan
kuruluşlardan, bölgelerde üretilen ürünlerin FOB
bedelinin en az % 85'inin yurt dışına ihraç edildiği
hususlarının 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanan usul ve
esaslara uygun olduğuna ilişkin kurum yetkililerince
imzalanmış bir raporu ilgili vergi dairelerine teslim
etmeleri halinde, yukarıda anılan YMM raporları
aranmayacaktır.

ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR
➢

➢
➢

➢

➢

Bölge içinde faaliyette bulunan mükelleflerden yıl içinde faaliyetine son
verenlerin söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacaklarının
tespitinde, faaliyette bulunulan süreye ait üretim ve satış tutarı esas
alınacaktır.
Gelir vergisinden istisna edilen ücretlerde üst sınır bulunmadığından,
ücretler üzerinden hesaplanan vergi tutarının tamamı istisna edilecektir.
Birden fazla konuda (üretim, mal satışı vs. ) faaliyette bulunmak üzere
izin alınması halinde, sadece üretim faaliyetinin yürütüldüğü işyerleri
itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet
belgesinde yer alan işçilere ilişkin ücretler üzerinden söz konusu istisna
uygulanacaktır.
Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsamında getirilen veya
dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirilen
maddelerin bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine
geri gönderilen veya bu ürünlerden yurt dışına ihraç edilen ürün
bedelleri, %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Bölgedeki işletmelerin fason imalat yanında ayrıca bölge içinde üretim ve
ihracat yapmaları durumunda ise, Kanunda belirtilen şartları taşıyıp
taşımadıklarının tespitinde fason imalat dışında üretim yapılan ve ihraç
edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır.

➢ Serbest bölge dışında üretilerek bölgeye getirilen ve bölgede
sadece paketleme ve ambalajlama gibi bir takım işlemlere tabi
tutulan ürünlerin daha sonra serbest bölgeden yurt dışına ihraç
edilmesinde, ürün esas olarak bölge içinde üretilmediğinden, söz
konusu ürünle ilgili olarak istisna hükümleri uygulanmayacaktır.
➢ Birden fazla takvim yılında tamamlanan imalat işlerinde, imalatın
tamamlanıp satışın yapıldığı yılda ürün toplam FOB bedelinin
%85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin, imalat süresi içinde
istihdam ettikleri personel ücretlerine istisna uygulanacaktır.
➢ Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin
tespitinde, satışa ilişkin belgenin yasal defterlere kayıt edildiği
tarihteki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurları
esas alınacaktır.

➢ İstisna şartlarının ihlal edilmesi halinde, yıl içinde işten ayrılan
personel dahil uygulanan gelir vergisi tevkifat istisnası nedeniyle
tecil edilen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte
işverenden tahsil edilecektir.

İSTİSNA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal
ettikleri ve yurt dışına ihraç ettikleri ürün satış
tutarlarının ürün toplam satış tutarlarına oranı, Kanunda
öngörülen oranda gerçekleşmemesi halinde, yıl içinde
vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek TECİL
EDİLEN GELİR VERGİSİ İŞVERENDEN CEZASIZ OLARAK,
GECİKME ZAMMIYLA BİRLİKTE tahsil edilecektir.
➢ Bu durumdaki mükellefler tarafından Ek:1'de yer alan ve
aylık muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine
verilerek vergi dairesince tecil edilen gelir vergisi tutarı,
vergi cezası uygulanmadan 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde yer alan oranda gecikme zammıyla birlikte
tahsil edilecektir.
➢ Ancak
daha
sonradan
%85
İhraç
şartını
gerçekleştirmeleri halinde 213 sayılı Kanun hükümlerine
göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefi gelir vergisi
kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda tahsil edilen
gecikme zammı da iade konusu olacaktır.
➢

ÜCRET İSTİSNASININ
UYGULANMAYACAĞI HALLER
Serbest bölgedeki ücret istisnası, bu bölgelerde
üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85'inin
yurt dışına ihraç edilmesi halinde mümkün olup,
aşağıda
belirtilen
hallerde
ücret
istisnasından
yararlanılamayacaktır.
➢ Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB
bedelinin %85'inden az bir kısmın yurt dışına ihraç
edilmesi halinde çalışanlara ödenen ücretler,
➢ Serbest bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle
serbest bölge dışında çalıştığı sürelere ilişkin ödenen
ücretler,
➢ Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya
mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde
çalışanlara ödenen ücretler,
➢ Tebliğ ekinde yer alan belgeleri belirtilen süreler içinde
ilgili vergi dairesine vermeyen mükelleflerin istihdam
ettikleri çalışanlara ödenen ücretler.
➢

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
UYGULAMASI
➢

Serbest bölgelerdeki ücret istisnası, bu bölgelerde üretilen
ürünlerin FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç
edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi
şeklinde uygulanacaktır.

➢

İstisna uygulamasında, asgari geçim indirimi mahsup
edilerek kalan tutar tecile konu olacaktır. Bu nedenle,
asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Kanununun 32’nci
maddesi ile 265 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak, 1
Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel
Tebliği eki, Ek.1'de yer alan asgari geçim indirimine ilişkin
satırda gösterilecek ve muhtasar beyannamenin ilgili
sütununa aktarılacaktır.

SERBEST BÖLGELERDE TEVKİFAT
UYGULAMASI

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar
vergisi mükelleflerinin, 06.02.2004 tarihinden sonra Gelir
Vergisi Kanununun 94’üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun
15’inci maddesi kapsamına giren ödemeler üzerinden tevkif
ettikleri vergileri, bağlı bulundukları vergi dairesine
mükellefiyet tesis ettirerek sorumlu sıfatıyla beyan edip
ödemeleri gerekmektedir.
KAR PAYLARININ DAĞITILMASI HALİNDE TEVKİFAT
GVK’nın 94. maddesinin 1. fıkrasının “6” numaralı bendinin
(b-i) alt bent hükmüne göre, tam mükellefiyete tabi kurumlar
tarafından; tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere, gelir ve
kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf
olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının “1”, “2” ve “3”
numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye
ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz), gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
Buna göre, tam mükellefiyete tabi kurumlarca serbest
bölgelerden elde edilen kazançların

(elde edilen kazanç imalat faaliyetleri neticesinde elde edilmiş olsa bile)
gerçek kişilere dağıtılması durumunda anılan madde hükmü uyarınca
%15 oranında stopaj yapılacaktır.
Serbest
bölgelerde
faaliyette
bulunan
kurumlar
vergisi
mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları (kazancın istisna
olup olmadığına bakılmaksızın) dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payları
üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci
fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı
yapmaları gerekmektedir.(Kar payını alan gerçek kişinin yabancı mukim
kişi olması halinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dikkate
alınarak tevkifat yapılmalıdır.)

SERBEST BÖLGELERDE KDV
UYGULAMASI
➢

➢
➢

➢

➢

Serbest bölgeler mal teslimleri açısından yurtdışı
olarak değerlendirilirken, hizmet ifaları açısından
ülke içi sahalar konumundadır.
Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri KDV’den
istisnadır. (KDVK 11/1-a,12)
Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların
teslimleri de KDV’den istisnadır. (Katma Değer
Vergisi Kanunu 16/1-c)
Bölgede faaliyet gösteren müşterilere yapılan fason
hizmetler hariç olmak üzere serbest bölgeye yapılan
hizmet ifaları KDV’den istisna edilmemiştir.
Öte yandan bizzat serbest bölgelerde verilen
hizmetler KDV’den istisnadır. (KDVK 17/4-ı)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDAKİ
SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ

➢ Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-a
a) (Değişik bend: 09/04/2003 - 4842 S.K./21. md. ;
Değişik bent: 04/06/2008-5766 S.K./12.mad)
➢ İhracat teslimleri ve
➢ bu teslimlere ilişkin hizmetler,
➢ yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler,
➢ serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason
hizmetler ve
➢ karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming
anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler
için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri katma
değer vergisinden istisnadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ
KANUNU’NDAKİ
SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ
➢

Madde 12 - 1. (Ek madde: 18/02/2009-5838 S.K./11.mad)
Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki
şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest
bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu
işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu
işleticisine tevdi edilmelidir.
➢ b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük
bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye
vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna
konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce
yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki
firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya
herhangi
bir
şekilde
değerlendirilmesi
durumu
değiştirmez.
➢

…..
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2. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni
ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde
bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen
faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt
dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için
aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış
olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
….
3. (Ek fıkra: 04/06/2008-5766 S.K./12.mad) Fason
hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış
sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren
müşteriler için yapılmış olmalıdır.
b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.
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➢ Madde 16 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler
vergiden müstesnadır:
➢ …..
➢ …..
➢ c) (Değişik alt bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./7.
md.) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük
antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest
bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,
➢ Madde 17 - 4. Diğer İstisnalar:
ı) (Yeniden düzenlenen bent: 25/12/2003 - 5035
S.K./8. md.;Değişik bend: 16/07/2004 - 5228
S.K./15.mad)
Serbest
bölgelerde
verilen
hizmetler,
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Madde 32 - Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri
(Ek ibare: 04/06/2008-5766 S.K./12.mad) ile 17 nci
maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca
vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi,
mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak
Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin
mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek
vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer
Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek
esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.
ÖNEMLİ: KDV iadesi, Kanunun 11. maddesi kapsamında
serbest bölgelere yapılan mal teslimleri için söz
konusudur. Kanunun 16/1-c ve 17/4-ı maddelerinde yer
alan istisnaya konu işlemler açısından KDV iadesi söz
konusu değildir.

DAMGA VERGİSİ VE HARÇ UYGULAMASI
3218 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
uyarınca, 06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgede
faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde
gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının
uygulanma süresi 31/12/2008 tarihi itibarıyla sona ermiştir.
Anılan Kanunun geçici 3’üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunla değişik
ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan
mükelleflerin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın
vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri
faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Öte yandan, 3218 sayılı Kanun kapsamında serbest bölge sınırları
içerisinde faaliyet gösteren firmaların, Avrupa Birliğine tam üyeliğin
gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar,
münhasıran serbest bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri
personele ödenen ücretlere ilişkin düzenlenen kâğıtlardan da damga vergisi
aranılmaması gerekmektedir.

MÜKELLEFİYET TESİSİ VE DEFTER
TUTULMASI
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin genel
esaslar çerçevesinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle
mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.
06.02.2004 tarihi itibariyle sahip oldukları ruhsata dayanarak
serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin gelir ve kurumlar
vergisi mükellefiyeti tesisi ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, bu
mükelleflerin faaliyet kazançları (faiz, repo gibi faaliyet dışı kazançlar
hariç) ruhsatlarında belirtilen süre sonuna kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesna tutulacaktır.
Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler 06.02.2004
tarihinden itibaren geçici vergi yükümlülüklerini de genel esaslar
dahilinde yerine getireceklerdir. Ancak, bu tarih itibariyle ruhsat almış
olan mükellefler ruhsatın sona erdiği tarihe kadar vermiş oldukları geçici
vergi beyannamelerinde serbest bölgeden elde ettikleri faaliyet gelirlerini
istisnalar arasında göstererek bu kazançlar için geçici vergi
ödenmeyecekler sadece faiz, repo gibi faaliyet dışı kazançlar geçici vergi
matrahına dahil edilerek vergilendirilecektir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Vergi Usul Kanununun
defter tutma ve belge düzenine ilişkin hükümlerine uyma zorunlulukları
bulunmaktadır. Bununla beraber, Serbest Bölgeler Kanununun 6’ncı maddesi
ile kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ve düzenleyecekleri
belgelere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine bağımlı olmaksızın
düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.Bakanlık 85
Numaralı KVK Genel Tebliği ile serbest bölgelerde faaliyet gösteren
mükelleflerin 31.12.2004 tarihine kadar Serbest Bölgeler Uygulama
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca Bölge Müdürlüklerine
onaylattırdıkları defter ve belgeleri kullanmalarını uygun görmüştür.
Yapılan düzenlemeye göre, 31.12.2004 tarihinden sonra başlayacak hesap
dönemlerinde, Vergi Usul Kanununu hükümleri çerçevesinde defter tutulması,
belge ve kayıt düzenine uyulması gerekmektedir. Ancak, serbest bölgelerde
tutulacak defterler ilgili serbest bölge müdürlüklerine onaylattırılabilecektir.
Mükelleflerin kayıtlarını istisna istisna kapsamında olan ve olmayan kazançlar
olarak ayrı ayrı tespitine imkan verecek şekilde tutmaları şarttır. Bu şartı
sağlamak kaydıyla serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösteren
mükelleflerin serbest bölgedeki şubeleri için ayrı defter tutabilecekleri gibi,
şube kayıtlarını ana merkezde tutacakları defterlerde de izleyebilmeleri
mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu yetkiye istinaden yayımlanan 345 Seri No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2005 hesap döneminden
itibaren serbest bölgelerde ticari faaliyette bulunan bütün
gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hadde bağlı
kalmaksızın,Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak
bilanço esasına göre defter tutmaları gerektiği,belirtilmiştir.
348 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ise
tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin (adi ortaklıklar,kollektif ve adi komandit şirketler
dahil) serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest
bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest
bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette
bulunan şubeleri hariç olmak üzere,serbest bölgede faaliyet
gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin,defter
kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankasınca,kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir
yabancı para birimi ile de yapabilmeleri uygun bulunmuştur.

İSTİSNA KAZANÇLARIN BEYANI
06.02.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı almış gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerince, bu tarihten sonra serbest
bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançların genel hükümler
çerçevesinde beyan edilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanan
kazançlar; gelir vergisi mükellefleri tarafından Gelir Vergisi
Beyannamesi Ekinin “Tablo II” bölümünde yer alan “Diğer
İstisnalar” satırında; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ise
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek
İstisnalar” bölümünde yer alan “Serbest Bölgelerde Elde Edilen
Kazançlar” satırında gösterilecektir.
Bölgede faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin 06.02.2004 tarihinden sonra geçici vergi
yükümlülüklerini de genel esaslar çerçevesinde yerine getirmeleri
gerekmektedir. İstisna kazançlar, beyannamenin “Zarar Olsa Dahi
İndirilecek İstisnalar” satırında gösterilecektir.
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