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KONU: SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE FONA ALINAN TUTARIN
AMORTİSMANLARIN İTFASINDA KULLANILMASI
6728 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasına eklenen (j) bendiyle, her türlü her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361
sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması
şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların
devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik istisna
uygulaması düzenlenmiştir.(Yürürlük 09.08.2016)
Buna ilişkin 31 Aralık 2016 tarih ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No:11)’ de ilgili bölümü 5.15 olarak teselsül ettirilmiştir. Tebliğde; “fon hesabına alınan
kazanç tutarı kiracı tarafından sadece, gerek kira süresi boyunca gerekse kira süresinin
sonunda varlıkların geri alınmasından sonra bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu
varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet
eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılabilecektir.
Sat-kirala-geri al işlemine konu edilen varlıklara ilişkin olarak gerek kira süresi boyunca
gerekse kira süresinin sonunda varlıkların geri alınmasından sonra kiracılar tarafından
hesaplanacak amortismanların, kiralayan kurumlara devrinden önce (birden fazla kere satkirala-geri al işlemine konu edilen varlıkların ilk kez devrinden önce) ilgili varlığın kiracıdaki
net bilanço aktif değerine isabet eden kısmı kurum kazancının tespitinde dikkate
alınabilecek, kalan kısmı ise sadece özel fon hesabından mahsup edilebilecektir."
Denilmiştir.
Tebliğde ayrıca istisna uygulamasının başlangıç tarihi olarak ise 02.08.2013 tarihinden
itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
02.08.2013 tarihinden itibaren sat-kirala-geri al işlemi yapan şirketlerin amortisman
hesaplamalarında bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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