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Konu : Sözleşmenin işyeri teslim tarihinden önce yapılması halinde işin başlangıç tarihi ve 

söz konusu işin yıllara sari olup olmadığı. 

 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik 

numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, ... Sanayi Ticaret A.Ş. ile depo inşaatı yapımıyla 

ilgili 19.08.2010 tarihli imzalanan sözleşmede, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) 

gün içinde müteahhidin yer teslimi için müracaat etmesi gerektiği, müracaattan itibaren 1 (bir) 

gün içinde yer tesliminin yapılacağı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren aynı yıl 

içinde bitirileceği kararlaştırılmasına rağmen, işverenin inşaat ruhsatını alamaması nedeniyle 

işyeri tesliminin gerçekleşmediği ve bu nedenle de 20.12.2010 tarihli ek sözleşme yapıldığı; 

söz konusu ek sözleşmede de işin başlangıç tarihinin 03.01.2011 olarak belirlendiği 

belirtilerek; yapılacak inşaat işinin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği  hususunda görüş talep edilmektedir. 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi 

kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslarda dahil olmak üzere nakden veya 

hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; (a) bendinde de Gelir Vergisi 

Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile 

uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleriden vergi kesintisi 

yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 

2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak 

belirlenmiştir.      

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; "Birden fazla takvim yılına 

sirayet eden  inşaat  ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve 

tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir. 

 

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için, 

-Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, 

-İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi, 

-İnşaat ve onarım işinin resmi ve özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekmektedir. 

 

 



Madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi olarak; 

-Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarihi, 

-Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihini, 

-Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihi esas almak 

gerekir. 

 

Aynı Kanunun 44 üncü maddesine göre; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin 

kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece 

onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi 

olarak kabul edilir. 

 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin işverenle 20.12.2010 tarihinde 

yaptığı ek sözleşmede, işin 03.01.2011  tarihinde başlayıp aynı takvim yılı içerisinde bitirileceği 

ve işyerinin ise işyeri teslim tutanağı ile ek sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihinde teslim 

edileceği kararlaştırıldığından; söz konusu işin yıllara sari inşaat ve onarma işi niteliğinde 

değerlendirilmemesi ve işin bitim tarihine kadar yapılan hak ediş ödemelerinden kurumlar 

vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir. 

  

Ancak, işin her ne sebeple olursa olsun aynı yıl içinde sonuçlanmayıp ertesi yıla 

sarkması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve 

onarma işi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, ertesi yıla sarktığı tarihten itibaren 

ödenecek istihkak bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi gereğince 

kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.  

 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  


