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   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ……… Turizm Kuyumculuk İnşaat-………. 

……. ferdi işletmesinin tüm aktif ve pasifi ile birlikte şirketinize devrolunduğu belirterek, 

devir alınan ferdi işletmenin devir bilançosunda bulunan geçmiş yıl ve cari yıl zararlarının 

şirketinizin kurumlar vergisi matrahından mahsup edilip edilemeyeceği hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin son fıkrasında, 

faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari 

işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle anılan maddenin birinci fıkrasında yazılı 

mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılacağı ve bunlara 

ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında 

da bu maddede geçen "elden çıkarma" deyiminin mal ve hakların satılmasını, bir ivaz 

karşılığında devir ve temlikini, trampa edilmesini, takasını, kamulaştırılmasını, 

devletleştirilmesini, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği hüküm altına 

alınmıştır. 

  

Aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, kazancı 

bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif 

ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve 

devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre 

hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse 

senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı ve 

vergileme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. 

  

Anılan Kanunun "Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu" başlıklı 88 inci maddesinde ise, 



  

"Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80 inci 

maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve 

iratlarına mahsup edilir. 

  

Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. 

Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz. 

  

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, 

sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz. 

  

..." 

  

hükmü yer almaktadır. 

  

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Zarar Mahsubu" başlıklı 9 

uncu maddesi ile aynı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilen devir ve 

bölünmelerde geçmiş yıl zararlarının mahsubuna yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemeyle kurumların devir ve bölünmelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubuna imkan 

tanınmış olup; devralınan şahıs işletmelerinin geçmiş yıl zararlarının mahsubunun bu madde 

kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

  

Ayrıca, şahıs işletmelerinin sermaye şirketlerine devrinde, gelir vergisi mükellefiyetine 

ilişkin geçmiş yıl zararlarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde mahsup edilebileceğine 

ilişkin olarak vergi mevzuatımızda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. 

  

Buna göre, …….. Turizm Kuyumculuk İnşaat-……. ………… ferdi işletmesinin Gelir 

Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre şirketinize 

devrinde, anılan şahıs işletmesinin cari yıl ve geçmiş yıl zararlarının şirketinizin kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 



  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 
edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


