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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 01.06.2020 

         Sayı   : 2020/95 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                      

                                                   

 01.06.2020 tarih ve 2020/95 sayılı Özet Bültenimizin; “Kısıtlama Getirilen Binek 

Otomobillerin Amortisman Giderlerine İlişkin Açıklamalar” başlığı altında yer alan örnek, 

tebliğde belirtildiği şekilde kıst amortisman durumu dikkate alınmak suretiyle aşağıda revize 

edilmiştir. 

        -01.06.2020 Tarih ve 2020/95 Sayılı Özet Bülten Sayfa:6 Örnek (A); 

          Örnek 13: İnşaat işiyle iştigal eden kurumlar vergisi mükellefi (TDE) Ltd. 

Şti. 1/9/2020 tarihinde vergisiz fiyatı 240.000 TL olan bir adet binek otomobil satın almıştır.  

          Söz konusu araç için mükellef tarafından ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer 

vergisi tutarı toplamı 354.720 TL olup, mükellef tarafından binek otomobilin iktisabı için 

ödenen vergiler safi kazancın tespitinde tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınmıştır. Adı 

geçen mükellef söz konusu binek otomobili 2/1/2024 tarihinde 100.000 TL bedel karşılığında 

satmıştır. 

          Buna göre, işletme kayıtlarına vergisiz satış fiyatı üzerinden alınan binek otomobil için 

2020 yılında en fazla 160.000 TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman, kurum 

kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Mükellef kurum tarafından bu 

kapsamda yıllar itibarıyla ayrılan amortisman tutarları aşağıdaki gibidir. 

 

Yıl Amortisman Tutarı 

2020 10.666 TL 

2021 32.000 TL 

2022 32.000 TL 

2023 32.000 TL 

 

          Diğer taraftan; 193 sayılı Kanunun 40/1-1 maddesi, 68/1-5 maddesi ile 311 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Tebliğinin 13 üncü maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde; 

         -Mükellef kurum tarafından iktisap edilen binek otomobil için ödenen ve tercihen gider 

olarak dikkate alınan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarı toplamı olan 354.720 

TL’nin 2020 yılı için azami 140.000 TL’si safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate 

alınabilecek,  

         -Söz konusu tutarı aşan (354.720 TL – 140.000 TL) 214.720 TL kanunen kabul edilmeyen 

gider olarak mükellef kurumun 2020 hesap dönemi kurum kazancına ilave edilecektir. 
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          Mükellef kurumun binek otomobilini 2024 yılında sattığında yapması gereken muhasebe 

kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV ihmal edilmiştir). 

 

102- Bankalar                                                             100.000 

257- Birikmiş Amortisman                                         106.666 

689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar                      33.334 

                                                 254- Taşıtlar                                                   240.000 

          Mükelleflerin aktiflerinde yer alan binek otomobiller için amortismana esas bedelden 

daha fazla tutar üzerinden amortisman ayırmaları halinde; 

        -Genel hükümlere göre ayrılan amortisman tutarı ile amortismana esas bedel üzerinden 

ayrılan amortisman tutarı arasındaki fark,  

        -Kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak, o yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 

kazancına ilave edilecektir.  

          Söz konusu binek otomobillerinin mükellefler tarafından satışı halinde ise ilgili yıllarda 

amortisman ayırma aşamasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave olunan 

tutarların toplamı mükelleflerce vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınacak ve bu tutar, 

gelir veya kurumlar beyannamesinde “Diğer İndirimler” satırında 

gösterilmek suretiyle kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 

Örnek 14: Bir önceki örnekte, mükellef kurumun 1/9/2020 tarihinde vergisiz satış fiyatı olan 

240.000 TL üzerinden aktifine aldığı binek otomobili için, aktife kayıtlı bedelin tamamı 

üzerinden amortisman ayırması durumunda; mükellef tarafından binek otomobili için ayrılan 

amortisman tutarı ile amortismana esas bedel üzerinden 

hesaplanan amortisman tutarı arasındaki fark KKEG olarak ilgili yıllarda kurum kazancına 

ilave olunacaktır. 
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 Adı geçen mükellefin söz konusu binek otomobili 2/1/2024 tarihinde 100.000 TL bedel 

karşılığında satması halinde yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV 

ihmal edilmiştir): 

  

102- Bankalar                                          100.000 

257- Birikmiş Amortisman                      160.000 

                                                 254- Taşıtlar                                                           240.000 

                                                 679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                     20.000 

* Bu kapsamda kanunen kabul edilmeyen giderlerin toplam tutarı (53.334 TL), gelir veya 

kurumlar vergisi beyannamesinin “Diğer İndirimler” sütununda ayrıca gösterilmek suretiyle 

kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 

          Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedelin 

tespitinde, binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır. 

          Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması 7194 sayılı Kanunun 

yayımlandığı 7/12/2019 tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobillere uygulanacaktır.  

         Bu tarih ile 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilenler için müteakip vergilendirme 

dönemlerinde gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedel; özel tüketim vergisi 

ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirası, söz konusu vergilerin maliyet 

bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde amortismana 

tâbi tutarı 250.000 Türk lirasıdır.  

          Ancak, bu tarih aralığında iktisap edilen binek otomobiller için 2019 

yılında amortisman gideri kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. Bu otomobiller için ayrılan 

amortismanlar Kanunun yayımı tarihinden önceki hükümlere göre gider olarak indirim konusu 

yapılabilecektir.  

          2020 yılı başta olmak üzere müteakip yıllarda ise söz konusu binek 

otomobiller amortisman gider kısıtlamasına tabi olacak, amortismana esas bedelin tespitinde 

2019 yılı için belirlenen tutar dikkate alınacaktır. 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


