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sunum 

• Şirketlerde birleşme, bölünme, hisse değişimi , 
tasfiye işlemlerinin kurumlar vergisi yönünden 
değerlendirilmesi 

• KDV yönünden değerlendirilmesi ve özellikli konular, 

• VUK yönünden değerlendirilmesi ve defter belge 
tasdikleri, 

• Damga, Harçlar Kanunu, MTV, AATUHK , Gider 
Vergileri  Kanunlarının söyleyeceklerine bakacağız.  
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İLGİLİ YASA MADDELERİ 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 17,18,19,20 ve 21. 
maddeleri ile zarar mahsubu başlıklı 9. madde,5/1-e 

 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-c , 17/4-r, 30/a, 

 Damga Vergisi Kanunu (2) sayılı tablo IV/16,17 bentler, 

 Harçlar kanunu Madde 123, 

 Gider Vergileri Kanunu Madde 29/s, 

 AATUHK madde 36,179 

 Gelir Vergisi Kanunu Madde 81, 
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TASFİYE 

 Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren 
kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine 
tasfiye dönemi geçerli olacaktır. 

 Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel 
kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye 
kararının tescil edildiği tarihte sona erer. 

 Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde 
tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte 
başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam 
edecektir. 
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TASFİYEDE SÜRE 
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Örnek - 1: Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması hali:  

Kurumun tasfiyeye giriş tarihi : 18.01.2006 

Tasfiyenin bitiş tarihi : 12.12.2006 

Tasfiye dönemi : 18.01.2006 - 12.12.2006 

Örnek - 2: Tasfiyenin bir yıldan fazla devam etmesi hali:  

Kurumun tasfiyeye giriş tarihi : 15.04.2006 

Tasfiyenin bitiş tarihi : 04.06.2008 

I. Tasfiye dönemi : 15.04.2006 - 31.12.2006 

II. Tasfiye dönemi : 01.01.2007 - 31.12.2007 

III. Tasfiye dönemi : 01.01.2008 - 04.06.2008 

 



Tasfiyenin zararla kapanması halinde düzeltme 

 Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye 
dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen 
vergiler mükellefe iade edilir 
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Örnek - 3: 03.06.2006 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiye 15.04.2009 tarihinde 

tamamlanmıştır. Bu kurumda 03.06.2006 - 31.12.2006 tarihleri arasındaki dönem birinci tasfiye 
dönemini, 2007 ve 2008 yılları ikinci ve üçüncü tasfiye dönemlerini, 01.01.2009 - 15.04.2009 
tarihleri arasındaki dönem dördüncü ve son tasfiye dönemini oluşturacaktır.  

Kurum;  

I. Tasfiye döneminde 20.000 YTL. Kazanç, 

II. Tasfiye döneminde 150.000 YTL. Kazanç, 

III. Tasfiye döneminde 50.000 YTL. Zarar, 

Son tasfiye döneminde ise 25.000 YTL. Zarar, bildirmiştir. 

 

Bu beyanlara göre ilk iki dönemde (4.000 + 30.000 =) 34.000 YTL kurumlar vergisi ödenmiştir.  

Oysa tasfiyenin kesin ve nihai sonucuna göre kar; [(20.000 + 150.000) - (50.000 + 25.000) =] 
95.000 YTL'dir. Bu matrah üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisi ise 19.000 YTL 
olacaktır.  

Bu durumda (34.000 - 19.000 =) 15.000 YTL kuruma iade olunacaktır. 



Tasfiye beyannameleri 

 Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde 
başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı 
tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu 
vergi dairesine verilecektir.  

 Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin 
farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir 
tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye 
memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı 
izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü 
akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 
verilecektir. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye 
beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 
otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verilecektir. 
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BİRLEŞME NEDİR,NE DEĞİLDİR? 
 Teknik ve hukuki anlamda birleşme; 

Bir veya birden çok ticari ortaklığın mal varlığının, 
tasfiye olmaksızın ,içlerinden birine veya yeni kurulan 
bir ortaklığa kendiliğinden ve külli halefiyet yolu ile 
geçmesi, bu surette mal varlıklarının birleşmesi ve 
intikal eden malvarlığı karşılığı olarak, infisah eden 
ortaklığın ortaklarının ,hesaplanan bir değişim oranına 
göre , bünyesinde birleşilen ortaklıkta ortaklık payı 
kazanmasıdır.  
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BİRLEŞMEDE SORUMLULUKLAR 
 Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken 

geçerlik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde 
bulunurlarsa ,devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına 
alır. 

 Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu 
olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. 

 Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel 
sorumluluğuna ilişkin istemler, birleşme kararının ilanı 
tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar. 

 İşçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği 
takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün 
hak ve borçlarla devralana geçer. 

 Kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde 
sorumluluk itfa tarihine kadar devam eder; meğerki, 
izahname başka bir düzenleme içersin. 
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5520 sy. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU  

 Kanunun 4. bölümünde 18 ila 21. maddeleri arasında 
gerekli açıklamalar yapılmıştır.  

 Kanunun 17. maddesinde tasfiye işlemleri 
anlatılmaktadır. 

 Kurumlar vergisi kanununa göre tasfiye, birleşme devir 
ve hisse değişimleri ile ilgili detaylar 1 seri nolu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 

 Kanunun 5/1-e maddesinde ise taşınmaz, iştirak 
hissesi ,kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüchan 
hakları kazançlarında kurumlar vergisi istisnasından 

    bahsedilmektedir.(Devir ve birleşmede 2 yıllık süre) 
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KURUMLAR VERGİSİNDE BİRLEŞME (Md.18) 

 Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, 
birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından 
tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye karı yerine 
birleşme karı vergiye matrah olur.  

 Tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme 
karının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki, münfesih 
kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine 
birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara 
dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan 
değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre 
değerlenir.  

  Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına 
düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen 
kuruma ait olur. 
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KURUMLAR VERGİSİNDE BİRLEŞME (Md.18) 

Şirket birleşmeleri: 

   1- Yeni Kuruluş, (Fusion) 

   2- Devralma yoluyla birleşme  (Absorption) 

 

Vergilendirme yönünden: 

   1- Vergiye tabi olan birleşme, (Birleşme) 

   2- Vergiye tabi olmayan birleşme, (Devir) şeklinde 
ayrıma tabi tutulabilir. 
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VERGİLİ BİRLEŞME (Md.18) 

 Vergiye tabi birleşmede , bir veya daha fazla kurumun bir 
kurumla birleşmesi durumunda, birleşme sebebiyle infisah 
eden kurumların birleşme karı için tasfiye hükümleri 
geçerlidir. 

 Birleşme karının kaynakları,birleşen kurumun aktif 
kıymetlerinin kayıtlı değerleri ile cari değerleri arasındaki 
farktır. 

 Birleşmede tasfiye karı yerine, birleşme karı matrah olur. 
 KDV istisnası yoktur. (?)Matrahı, birleşen şirketin aktifinde 

yer alan KDV’ye tabi kıymetlerdir. 
 Münfesih kurum veya kurumların, ortaklarına yada 

sahiplerine, birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi 
halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. 
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VERGİSİZ BİRLEŞME (Md.19) 

Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde 
gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:  

 a. Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen 
kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de 
bulunması. (Tam mükellef şartı) 

 b. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço 
değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde 
devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.(Kaydi değer ve 

Külli halefiyet şartı)  

 Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri 
de devir hükmündedir.  

  Devir tarihi kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarihtir. 
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VERGİSİZ BİRLEŞME (Md.19) 

 Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi 
hükmündedir: 

a. Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin 
tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, 
alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut 
veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye 
şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye 
şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin 
sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu 
Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. 
Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin 
itibari değerinin % 10'una kadarlık kısmının nakit olarak 
ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir.  
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VERGİSİZ BİRLEŞME (Md.19) 

 b. Kısmi bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye 
şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya 
daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki 
tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları 
üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri 
üzerinden ayni sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam 
mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun 
uygulanmasında kısmi bölünme hükmündedir.  
 

 Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü 
korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif 
kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünmede 
devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, 
devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da 
verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında 
devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına 
verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin 
borçların da devri zorunludur.  
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VERGİSİZ BİRLEŞME (Md.19) Kısmi Bölünme 

 Kısmi bölünme sonucu hem bölünen işletmenin, hem 
de bölünme sonucunda varlıkları devralan işletmenin 
faaliyetine devam zorunluluğu vardır. 

 Devir ve tam bölünme işlemlerinde maddede 
belirlenen sınır dahilinde zararların indirimi kabul 
edilmiş, ancak kısmi bölünmede zarar indirimi için 
düzenleme bulunmamaktadır. 

 Üretim ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye olarak 
konulması mümkündür, ancak işletme bütünlüğü 
korunacaktır. 

 Devir halinde, devredilen üretim ve hizmet 
işletmelerinin nakit, alacak, menkul kıymet ve 
borçlarının devri de zorunludur. 
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VERGİSİZ BİRLEŞME (Md.19) 

 c. Hisse değişimi: Tam mükellef bir sermaye 
şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu 
şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek 
şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin 
hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin 
sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu 
Kanunun uygulanmasında hisse değişimi 
hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına 
verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin % 10'una 
kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse 
değişimi sayılmasına engel değil 
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DEVREDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERİNİN SIFIR 
VEYA NEGATİF OLMASI  

 Kısmi bölünmeye konu olan iktisadi kıymetlerle 
birlikte bunlara bağlı borçların da devredilmesi sonucu 
devre konu iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerlerinin 
sıfır veya negatif olması durumunda, devredilen 
iktisadi kıymetler, defter değerleri üzerinden 
devredilecek, ancak devredilen iktisadi kıymetler 
karşılığında alınan iştirak hisselerinin bilançoda iz 
bedeli ile takip edilmesi gerekecektir. 
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DEVREDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERİNİN SIFIR 
VEYA NEGATİF OLMASI  
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ÜRETİM VE HİZMET İŞLETMELERİNİN DEVRİ 

 Üretim ve hizmet işletmelerinin belli bir kısmının sermaye 
şirketlerine ayni sermaye olarak konulması mümkün 
olmayıp işletme bütünlüğünün korunması gerekmektedir.  

 

 Üretim ve hizmet işletmeleri ile fiziki veya teknik bütünlük 
arz eden ve bu işletmelerden ayrılması mümkün olmayan 
binalar, arsa ve araziler de bu işletmelere dahil taşınmazlar 
olarak kabul edilecektir. Ancak, bir fabrika binasının içinde 
iki ayrı üretim işletmesi bulunması halinde üretim 
işletmelerinden birinin devri fabrika binasının da bölünüp 
devredilmesini gerektirmeyecektir. 

Zübeyir ÜLGER- Hasan Önder GÜVEN, 2014 



Bölünmenin gerçekleştiği tarihe kadar bölünen varlıkların 
değerinde meydana gelecek değişikliklerin durumu 

 Şirket organlarınca bölünme kararının alındığı tarih ile 
bölünmenin Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih 
arasında, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmeleri 
neticesinde, stoklarda meydana gelecek eksilmeler, 
devralan şirketin kabul etmesi halinde nakit ile 
tamamlanabilecektir.  

 Stoklarda fazlalık meydana gelmesi halinde ise 
bunların devredilebilmesi mümkün olduğu gibi 
işletmede bırakılması da kısmi bölünmeye engel teşkil 
etmeyecektir. 
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İştirak hisselerinin ortaklara verilmesi 

 Kısmi bölünmede devredilen varlıklara karşılık 
edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette 
kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da 
verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin Kurumlar 
Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (b) bendine göre devrinde, devralan şirketin 
hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi 
halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine 
ilişkin borçların da devri zorunludur.Örn: Arsa 
bölünmesi, 
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Alınan hisse senetlerinin durumu 

 Devir veya bölünme işlemine konu olan varlıkların kayıtlı değerleri 
üzerinden diğer şirketlere intikal ettirilmesi, devrolan veya bölünen 
şirketin ortaklarına ya da bölünen şirkete varlıkların kayıtlı değeri 
kadar hisse verilmesini gerektirmemektedir. Bölünen ve devralan 
şirketlerin karşılıklı olarak devre konu varlıkların değerlerini 
belirlemek suretiyle devrolan veya bölünen şirketin ortaklarının 
haklarını koruyacak bir değişim oranı tespit etmeleri gerekmektedir. 
Değişim oranının bölünen ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek 
değeri üzerinden belirlenebilmesi mümkündür.  

 Ancak, yapılan işlemin Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan 
devir veya bölünme işlemi sayılabilmesi için devir veya bölünmeye 
konu edilen varlıklara karşılık iktisap edilen hisselerin, varlıklarını 
devreden şirketin ortaklarına, devreden veya bölünen şirketteki 
hisselerine isabet eden servet değeri ile orantılı olarak dağıtılması 
gerekecektir. 
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Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin 
iktisap tarihi 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri 
kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi 
bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen 
şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi 
olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devir 
olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği 
tarihin esas alınması gerekmektedir. 
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Hisse değişimi 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (c) bendinde, tam mükellef bir sermaye 
şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu 
şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek 
şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini 
devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil 
eden iştirak hisselerini vermesi, hisse değişimi olarak 
tanımlanmıştır.  

 Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak 
hisselerinin itibari değerinin %10'una kadarlık kısmının 
nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına 
engel teşkil etmeyecektir. 
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Hisse değişimi 
Yapılan işlemin hisse değişimi olarak kabul edilebilmesi için 
aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 

  

 Devralan kurumun sermaye şirketi olması,  

 İştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye şirketi olması,  

 Devralan kurumun tam mükellef olması,  

 Devralan kurumun diğer şirketin hisselerini yönetim ve hisse 
senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması,  

 İştirak hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan 
kurumun kendi sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin 
verilmesi  

    gerekmektedir. 
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Devir Hallerinde Vergilendirme 

 Kurumlar vergisi kanunun 19. maddesine göre  
yapılacak devirlerde , münfesih kurumun sadece devir 
tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, 
birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve 
vergilendirilmeyecektir. 

 Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin 
kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir. 

 Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, 
birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun 
bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir 
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Devir Hallerinde Vergilendirme 

 Beyanname, münfesih kurum ile birleşilen kurum tarafından 
devir tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanacaktır.  

 Devir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için 
devir tarihi itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye 
dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten 
sonraki işlemlerden doğan kazanç, devralan kuruma ait 
olacaktır.  

 Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar 
vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre 
içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap 
dönemine ilişkin olarak hazırlanacak kurumlar vergisi 
beyannamesi de devre ilişkin kurumlar beyannamesi ile birlikte 
verilecektir. Söz konusu beyannamelerin de münfesih kurum ve 
birleşen kurum tarafından müştereken imzalanarak münfesih 
kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi 
gerekmektedir. 
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Devir Hallerinde Vergilendirme 
 Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi 

borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih 
kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi 
beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt 
edecektir.  
 

 Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre 
ilişkin bilançonun ve gelir tablosunun bağlanması gerekmektedir.  
 

 Öte yandan, geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı 
döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi 
beyannamesi verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi 
beyannamesi verilmeyecektir. Devir nedeniyle münfesih hale gelen 
kurumun, devir tarihine kadar ödediği geçici vergiler, devir dolayısıyla 
vergilenecek devir öncesi kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar 
vergisinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın 
kalması halinde, bu tutar birleşilen kurumun kurumlar vergisinden 
mahsup edilecektir. 
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Tam bölünme halinde vergileme ve beyan 

 Aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde münfesih kurumun sadece bölünme 
tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek; bölünmeden doğan karlar 
ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.  

 
 Tam bölünme tarihi, şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının 

Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir.  
 Bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, bölünmenin Ticaret 

Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünme 
suretiyle infisah eden (bölünen) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verilecektir.  

 Beyanname, bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar 
tarafından bölünme tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanarak 
verilecektir.  

 Bölünme tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için bölünme 
tarihi itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye dahil edilerek 
vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan 
kazanç, devralan kurumlara ait olacaktır. 
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Tam Bölünmenin Vergisel Avantajları 

 Bölünen şirketin mal varlıklarının başka şirketlere 
intikali KDV’den istisnadır. 

 KDV istisnası ,KDV indiriminin iptalini gerektirmez. 

 Bölünen şirketin devreden KDV’si ve KDV iade alacağı 
devralan şirkete geçer. 

 Bölünme yoluyla intikal eden gayrimenkullerin 
devralan şirket adına tapu tescilinde harç doğmaz, 
motorlu araçların ruhsatları satış yapılmaksızın 
değiştirilir. 

 Damga vergisi ve BSMV ödenmez. 

 En önemlisi tam bölünmede kurumlar vergisi doğmaz.  
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Devir ve Bölünmelerde Amortisman 

 Devir ve bölünme neticesinde iktisadi kıymetler 
üzerinden ,ilgili olduğu aktif ve pasifi düzenleyici 
hesaplar ile birlikte devrolunacağından, devir eden 
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin bakiye değerleri 
üzerinden kalan amortisman süreleri dikkate alınarak 
amortisman ayrılmaya devam edilecektir. 

 

 Diğer bir anlatımla, devir alan şirket ilk yıl için kıst 
amortisman hesaplayacaktır. 
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Kısmi bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergileme 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre 
gerçekleşen kısmi bölünme ve hisse değişimi 
işlemlerinden doğan karlar hesaplanmayacak ve 
vergilendirilmeyecektir.  

 Kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun 
bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek 
vergi borçlarından, bölünen kurumun varlıklarını 
devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal 
bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu 
olacaklardır. 
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BEYAN DÖNEMLERİNE ÖRNEK 

 Örnek - 1: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) Ltd. Şti. 
04.06.2007 tarihinde nev'i değiştirerek (A) A.Ş.'ye 
devredilmiştir. Bu durumda, (A) Ltd. Şti.'nin 01.01.2007 - 
04.06.2007 tarihleri arası kıst dönemine ilişkin 
beyannamenin 04.07.2007 tarihi mesai saati sonuna kadar 
münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi 
gerekmektedir.  

 
 Örnek - 2: (A) Ltd. Şti.'nin 11.02.2007 tarihinde (A) A.Ş.'ye 

dönüşmesi halinde ise münfesih (A) Ltd. Şti.'nin 01.01.2007 
- 11.02.2007 tarihleri arası kıst dönemine ilişkin beyanname 
ile 2006 hesap dönemine ilişkin beyannamenin 13.03.2007 
tarihi mesai saati sonuna kadar münfesih kurumun bağlı 
olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 
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Birleşme ve Devir Hallerinde Sorumluluk 

 Sermaye şirketlerinin birleşmesinde ve devrinde , tasfiye 
memurlarına düşen sorumlulukların ve ödevlerin tamamı 
birleşilen kurum tarafından yerine getirilir. 

 Birleşme öncesi dönemlere ilişkin olarak yerine getirilmesi 
gereken vergileme ile ilgili ödevlerin (defter tutma, 
beyanname verme,defter belge saklama vb) yerine 
getirilmemiş olmasından doğan sorumluluklar ,VUK 10 ve 
333. maddeleri kapsamında ilgili dönemde görev yapan 
kanuni temsilciye aittir. 

 Birleşme sonunda başlayan incelemenin sonuçlarının 
birleşilen kuruma bildirilmesinden sonra ,birleşilen 
kurumun sorumluluğu kalkar. 
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Birleşme ve Devir Hallerinde Sorumluluk 

 Birleşme ve devir hallerinde, birleşme ve devir öncesine ait 
kullanılan belgelerin 213 sayılı VUK’nun 359. maddesine 
muhalefet etmesi halinde doğabilecek cezai sorumluluk, fiilin 
işlendiği dönem yöneticisine ait olacaktır. 

 6183 sayılı kanun kapsamında sorumluluk, 36. madde 
kapsamında devralan hükmi şahıs, devredilen yada 
birleşilen kurum temsilcisi yerine geçer. 6098 sy Borçlar 
Kanununun 202.  maddesinde ise ….bir mameleki veya bir 
işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu 
alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten 
itibaren onlara karşı mamelekin veya işletmenin 
borçlarından mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle 
evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul 
kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden 
ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
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DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARA AİT ZARARLARIN MAHSUBU 

Devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar, 
devralınan veya bölünen kurumların zararlarını kurum 
kazançlarından mahsup etme imkânına sahiptirler. Öncelikle 
mahsup hakkı devrolunan şirkete aittir. Bu mahsup sonrası kalan 
zarar ise: 

 
Devredilen veya bölünen kurumları devralan kurumlar, 
  
 Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye 

tutarını geçmeyen zararları ile,  
 
 Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz 

sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan 
kıymetle orantılı zararları, 
 

kurum kazançlarından indirebileceklerdir. 
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DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARA AİT ZARARLARIN MAHSUP ŞARTLARI 

Bu kapsamda bir zarar mahsubundan bahsedilebilmesi için öncelikle, yapılan 
devir veya bölünme işleminin, KVK’da tanımlanmış olan devir veya bölünme 
niteliğinde olması ve KVK’nın 20. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde 
gerçekleştirilmiş olması gerekir. 
 
Bunun yanı sıra, Kanunun 9. maddesinin (1-a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt 
bentlerine göre aranılan şartlar ise şunlardır: 
  
1. Devralınan veya bölünen kurumların son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, 
 

2. Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı 
faaliyete devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden 
itibaren en az beş yıl süreyle devam etmesi. 
 

 Zarar mahsubu ile ilgili olarak yukarıda yer alan şartların ihlali halinde 
zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından, gerekli düzeltme işlemi 
yapılacak; yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. 
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SONUÇ OLARAK; 

           Vergisiz yapılabilecek işlemler: 

 Devir yolu ile birleşme ve tür değişikliği: Tam mükellef 
kurumlar vergisi mükellefleri arasında, 

 Tam Bölünme: Tam mükellef sermeye şirketleri 
arasında, 

 Kısmi Bölünme: Tam mükellef sermaye şirketi veya 
sermaye şirketi niteliğindeki yabancı kurumun 
Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilciliğinin 
bilançosunda kayıtlı tanımlanan varlıklar, 

 Hisse Değişimi: Tam mükellef sermaye şirketleri 
arasında 
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VUK GÖRE DEFTER-BELGE TASDİKİ 
 TTK md.180’e göre; Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni 

türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. 

 TTK md 184’e göre; Tür değiştirmede , yeni türün kuruluşuna 
ilişkin hükümler uygulanır, ancak sermeye şirketlerinde 
ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin 
hükümler uygulanmaz, denmektedir. 

 213 sy. VUK hükümlerinde göre tutulması ve düzenlenmesi 
gereken defterlerin tamamı, TTK 184. madde hükmü gereği , yeni 
şirket kuruluş merasimine tabi olduğundan, defterlerin tamamı 
yeniden VUK hükümlerine göre  tasdik ettirilir. 

 Eski şirket tarafından kullanılmakta olan fatura vb. evraklar ise, 
TTK 180. maddesi gereği, yeni şirketin eski şirketin devamı 
olmasından hareket ile üzerinde gerekli düzeltme yapılarak, yeni 
kaşe tatbik edilmek şartıyla ,yeni belgeler basılıncaya kadar 
kullanıla bilmektedir. Bu konuda çok sayıda özelge mevcuttur. 
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ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVİRLERDE KDV DURUMU  

 Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik 
veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına 
hareket edenlere devredilmesidir.Ör: 18. madde 
kapsamında birleşme 

 

 Vergili Birleşme yoluyla yapılan devirlerde, devredilen 
mal ve varlıklar KDV’ye tabi olacaktır. Vergisiz 
birleşme olarak tanımladığımız kayıtlı değer 
üzerinden, kül halinde ve tam mükellefiyet esasına 
göre yapılan birleşme-devirler ise 3065 sayılı kanunun 
17/4-c hükmünce KDV’den istisna edilmiştir. 
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ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVİRLERDE KDV DURUMU  

 03.07.2001 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) 
Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen 
işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir 
ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen 
işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 
uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem 
sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden 
mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete 
başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya 
bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler 
tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde 
indirim konusu yapılır.), 
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KDV’den İstisna Bölünme ve Devirler 

 Kısmi bölünme neticesinde ,devrolunacak kıymetlerin 
mukayyet değeri ile devredilmemesi, 

 Aktifi ve pasifi düzenleyici hesapların devredilmemesi, 
 Üretim ve hizmet işletmelerinde işletme bütünlüğünün 

korunmaması, 
 Kısmi bölünme neticesinde bölünen işletmenin veya 

devralan işletmenin faaliyetine devam etmemesi, 
 Devredilen üretim ve hizmet işletmeleri ile ilgili olan 

nakit,alacak,borç ve menkul kıymetlerin devredilmemesi, 
 Devredilen kıymetlere karşılık, edinilen hisselerin 

ortaklara verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak 
hisselerine ait borçların devredilmemesi hallerinde KDV 
doğacaktır. 

        Bu durumların varlığı, devrin kurumlar vergisi kanununa 
göre yapılmadığı anlamını taşımaktadır. 
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ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVİRLERDE KDV DURUMU  

    Madde 0030: İndirilemeyecek katma değer vergisi  

Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri 
üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden 
indirilemez :  

 Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş 
bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış 
vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 
maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, 
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ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVİRLERDE DAMGA VERGİSİ DURUMU  

 Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga 
vergisine tabidir.  

 

 Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya 
imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle 
düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli 
etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile 
elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik 
ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan 
belgeleri ifade eder.  
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ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVİRLERDE DAMGA VERGİSİ DURUMU  

 488 sayılı Damga Vergisi kanunun 9. maddesinde 
istisnalar düzenlenmiştir. 

 2 sayılı tablonun IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili 
kağıtlar bölümünün 17.fıkrasında ; 

     

Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir 
ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga 
vergisinden istisna tutulacağı belirtilmiştir. 
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ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME , DEVİR İŞLEMLERİNDE   HARÇLAR VERGİSİNİN DURUMU 

 492 Sayılı Harçlar Kanunun 123. maddesinde: Anonim, 
eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, 
sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i 
değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri her türlü 
harçtan istisnadır. 

 Şirket adına çıkarılmış her türlü ruhsat ve lisanslarda 
herhangi bir değişiklik yapılmadan ,devir, birleşme ve 
bölünme yoluyla yenilenmesi halinde bu hüküm geregi 

   harçlardan müstesnadır. 

   Aynı şekilde, yukarıda sayılan işlemler neticesinde 
gerçekleşen ve şirket aktifine kayıtlı taşınmazların şirket 
adına tapuda yapılacak tescilinde de tapu harcı 
ödenmeyecektir.   
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 

 

 Gider vergileri Kanununun 29/s maddesi aynen;  

 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir, 
bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan 
kazançların tamamı BSMV’den istisnadır. 
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    KATILIMIZDAN DOLAYI  

                       HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM. 

 

 

 

zubeyirulger@gmail.com 

hasanonderguven@gmail.com 
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