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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

“KURUMLARIN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN
SATIŞINDA İSTİSNA REHBERİ YAYINLANDI
Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri
ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer
vergisi istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Kurumların
Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna
Rehberi" kullanıma sunulmuştur.
Söz konusu Rehberde;
• Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna
uygulanabilmesi için gerekli şartlar,
• İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi
ifade ettiği,
• İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında
özellik arz eden durumlar,
• Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve
burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
• Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz,
komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,
• Alış ve giderlere ait KDV'nin indirimi,
gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.
Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna
Rehberine ulaşmak için tıklayınız.
Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim
Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.”
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO,
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

