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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 
 
 

Anayasa Mahkemesinin, gelir vergisi tarifesinde yer alan yüzde 35'lik oranın ücretlilere 
uygulanması, yatırım indiriminde süre sınırlaması ve dar mükellefler için öngörülen tevkifat 
hükümlerinin iptali ile vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurunun zaman 
aşımını durdurması hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Karar gerekçesi 8 Ocak 
2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.  Karar gerekçesinde; 

 
1- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103 
üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35’lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmünün 
iptal edildiği ve iptal hükmünün Resmi Gazetede yayımından 6 ay sonra yürürlüğe gireceği,  
 
2- Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan ve yatırım 
indirimiyle ilgili süre sınırlaması getiren 2006, 2007 ve 2008 ibarelerinin hukuki güvenlik ilkesine 
aykırı bularak iptal edildiğini, bu kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girdiğini, 
 
3- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı ile Menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin olan Gelir Vergisi 
Kanununun Geçici 67 inci maddesinde yer alan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran 
%0 olarak uygulanır” hükmünün iptal edildiği ve iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini, 
   
4- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "vergi dairesince matrah takdiri için takdir 
komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının 
vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder." hükmünün iptal edildiği ve 
iptal hükmünün Resmi Gazetede yayımından 6 ay sonra yürürlüğe gireceği, 
 
Belirtilmiştir.  
 
Buna göre, 2008 yılından devreden yatırım indirimi hakkı olanların 2009 yılına ait 2009/4.geçici vergi 
döneminde bu haklarını kullanmalarını mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, 8.4.2006 tarihinden önce 
başlanılan yatırımlara ilişkin harcamalarının %40’ı yatırım tamanlanıncaya kadar yatırım indiriminden 
yararlandırılacaktır. Yatırım indiriminden yararlananlar kurumlar vergisini %30 oranı üzerinden 
hesaplayacaktır.  
 

Saygılarımızla. 
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