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SİRKÜLER NO : 2003/16      Ankara, 12.04.2003 
 
 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

A- Kesinti Suretiyle Ödenen ve Mahsup Edilemeyen Vergilerde İncelemesiz İade 
Tutarı 15 Milyar TL’ye Yükseltildi 

 
29 Mart 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 248 no’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi uyarınca kesinti yoluyla  ödenen ancak gelir 
veya kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilemeyen tutarın iadesinde incelemesiz ve 
teminatsız iade edilecek tutar 2 milyar liradan 15 milyar liraya yükseltilmiştir.  

 
15 milyar lirayı aşan vergi iadelerinde ise; 15 milyar lirası teminatsız ve inceleme 

raporu beklenmeksizin iade edilecek, bu miktarı aşan kısım ise teminat mektubu veya 
inceleme raporu sonucunda iade edilecektir. Ancak, GVK’nun 42.maddesi uyarınca yıllara 
yaygın inşaat ve onarma işlerinde istihkaklardan kesilen vergilerde 15 milyar liranın tamamı 
ile kalan kısmın %30’u inceleme raporsuz ve teminatsız iade edilebilecektir.  

 
Öte yandan iadesi gereken tutarın içinde fon payının da olması halinde, 15 milyar 

liralık haddin hesabında fon payı ayrıca dikkate alınacaktır. Diğer bir ifade ile, incelemesiz ve 
teminatsız iade tutarı, 15 milyar TL fon payı, 15 milyar TL gelir vergisi stopajı olmak üzere 
azami 30 milyar lira olabilecektir.  

 
İşlemi sonuçlanmayan geçmiş yıllara ait iade işlemlerinde de 15 milyar liralık had 

dikkate alınacaktır.  
 
Mahsup fazlası iade işlemlerinde iadesi gereken tutarın aynı hesap dönemine ait olarak 

GVK’nun 94/6.maddesinin (b) maddesi uyarınca tahakkuk eden vergilere mahsubunda 
herhangi bir had ve teminat aranmayacaktır. Diğer vergi borçlarına yapılacak mahsuplarda 
mahsup edilecek tutarın 15 milyar lirayı aşması halinde, bu tutarı aşan kısım için nakden 
iadede olduğu gibi teminat mektubu veya inceleme raporu gerekmektedir.  

 
B- Kar Dağıtım Tablosunun Vergi Beyannamesine Eklenmesinde Parasal Hadler 

 
2002 yılı aktif toplamı 4.384.600.000.000.-TL’yi veya net satışları toplamı 

9.743.500.000.000.-TL’yi aşan mükellefler, 2002 yılına ilişkin olarak 2003 yılında verecekleri 
kurumlar vergisi beyannamesine kar dağıtım tablosunu da eklemek zorundadırlar.  
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C- Ek Motorlu Taşıtlar Ve Ek Emlak Vergisi Alınması Hakkındaki Kanun 
Yayımlandı 

 
11 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4837 sayılı “Ekonomik İstikrarı 

Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun” yayımlandı. Buna göre; 
 
1- Bu kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan ve Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanunu’nun 5 ve 6.maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre 
vergiye tabi olan taşıtlar bir defaya mahsus olmak üzere 2003 yılı için tahakkuk ettirilen 
motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olacaktır. Bu verginin 
birinci taksidi 31 Mayıs 2003, ikinci taksidi 31 Ekim 2003 tarihine kadar iki eşit taksitte 
taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesine ödenecektir.  

 
Ek motorlu taşıtlar vergisi için herhangi bir muafiyet ve istisna söz konusu değildir. 

Normal olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi bütün taşıtlar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine de 
tabi olacaktır.  

 
2- 2003 yılında bina, arsa ve arazi vergisi mükellefi olanlardan, 2003 yılı için bir 

defaya mahsus olmak üzere ek emlak vergisi alınacaktır. Ek emlak vergileri ilgili belediyeler 
tarafından emlak vergisi taksit süreleri içinde (Nisan, Mayıs 2003 ve Kasım-2003 aylarında) 
iki taksitte ödenecektir.  

 
 Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflık ve istisnalar, ek emlak vergisi bakımından da 

geçerlidir.  
 

 Saygılarımızla.  
 
KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.   
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