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İıgi : a) Güngen Den. Tic. A.Ş.'nin 24.12,202I tarihli ve76504 kayıt sayılı ya^g,

b) 3 I .12.2021 tarlh|i ve 8 5 683 say ı|ı y azımız.

c) Gelir İdaresi B aşkanlığı' nın 24.02.2022 tarlhli v e 27 649 sayılı yazı sı.

İıgi 1a; yazı i|e,,,Kurumlar Vergisi Genel Tebliği" 5.|2.I.2 maddesi kapsamında fiımalarının

denizcilik faaliyetleri nedeniyle elde ettiği yabancı para cinsinden gelirlerinin kur farkı gelirlerinin

vergiye tabi tutulduğu, söz konusu hususun 4490 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği bildirilerek anılan

Tebliğ maddesinde vergilendirmeye tabi olaçak kur farklarınrn "münhasıran gelir elde etmek amacr ile

satın alınmış dövizler" ile sınırlı tutacak şekilde düzenleme yapılması için Maliye Bakanlığı nezdinde

girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Gelir idaresi Başkanlığı'na hitaph ilgi (b) yazlm|z ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 5,|2.L2

maddesinin 3 ve 4 üncü fikraları hükümlerine rağmen denizcilik faaliyetinden elde edilen gelirlerin kur

farkı nedeniyle verğiye tabi tutulmasmm hem söz konusu Tebliğ hükümlerine hem de 4490 saYıh Kanun

ve gerekçesinde belirlenen hususlara uygun olmadığı bildirilerek konuya iliŞkin düzenlemelerin veYa

uygulamalarrn tekrar gözden geçirilmesi talep edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığrnrn konu ile ilgili ekte sunulan ilgi (c) cevabi yazısında söz konusu Tebliğ

maddelerin e üıfta bulunularak,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirdikleri

gemilerin ve yatların işletilmesinden elde ettikleri kazanç|ar ile Türk Uluslararası Gemi Siciline kaYıt

ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilip işletilmediğine bakılmaksızrn devrinden elde ettikleri

kazançlann gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacağr,
_ Satış bedelinin tahsiline kadar, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin satışından

doğan a|acaklara isabet eden kur farkı ve vade farkı gelirlerinin istisna kapsamında değerlendirilirken
bu faaliyete ilişkin hasılatrn tahsil edildikten sonra bankaya yatırrlmasından elde edilen faizve kur farkı
gelirlerinin, söz konusu sicile kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden veya devrinden doğan bir

kazanç olarak nitelendirilemeyeceğinden kurumlar vergisinden de istisna edilemeyeceği,

hususları bildirilmiştir.
Bu itibarla, ilgi (a) yazıda talep edilen konular yukarıda bahsedildiği minvalde uygulanması

hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Dağıtım:

Gereği:

İstanbul Liman Başkanlığına
İzmir Liman Başkanlığına
Güngen Denizcilik ve Tic. A.Ş.NE

Bilgi:

Gelir İdaresi Başkanlığına
İstanbul ve Marmar ao Ege, Akdeniz, Karadeniz

B ö l geleri D eniz Ticaret Odas ı B aşkanhğı (İmeak)na

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanlığına
Türk Armatörler Birliğine
Kosder Koster Aımatörleri ve İşletmecileri
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