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1. -G i R i Ş
Bmndiği gibi 24.12.1980 tarih ve 2361 Sayılı k<Onunla, Gelir. Vergisi
Kanununa eklenen Mükerrer 117.ci madde ile Gerçek Usulde Gelir Ver gisine tabi tica rıi kazane sahipleri ile serbest meslek sahipleri açı sın
dan Gelir Vergisinde Peşi n Ödeme esası getiri lm iştir. Geti rilen Peşin
Ödeme esası Gelir Vergisi mükelleflerinde çok geniş bir kitleyi yakın
dan ilg ilendirmiş ve bu konuda oldukça f~zla sayıda şi kayete neden
olmuştur. Gerek içinde bulunduğ umuz ekonomik durum, gerekse düşük gel'ir guruplarındaki mükellefler girdik: erıi guruptaki vergiyi ödemekte güçlüklerle karşılaşmışlar ve bunun yanında çok sayıdaki mükellef_ ,
de işyer~n i kapamak zorunda kalmıştır. Buna, peşin ödeme sistemine
kademeli geçiş yerine, ani geçiş esa sının kabul edil mesinin de neden
olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Maliye Ba ka n lığı da Peşi n Vergiden bekled iği ölçüde bir verim sağlayama mış, tarh edilen
vergilerden büyük
bir kısmı mükellefler tarafından ödenememiŞ1ir. Ancak düşük gelir gurup larındaki Ticari Kazane sahipleri ile Serbest Meslek sahipleri acı
sından geçerli olan ödemeere güçlükle karşı laşma sorunu büyük ölçüde yüksek gelir guruplarındaki Serbest' Meslek ve Ticari Kazane sahibi mükellefler için geçerlıi değildir kanaatindeyiz. Bu nedenle yazı mızdo
yüksek gelir guruplarındaki Ticari ve Serbest Meslek Kazancı gelir vergisi mükellefleri acısından peşin vergi sisteminin getird iğ i kurumlaşmayı teşvi k unsuru üzerinde duracağ ız.
Ayrıca 31.12.1981 tarihinde kabul edilen ve 5.1 .1982 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununda değ işikl ik yapan 2574
sayılı kanunla çok geni ş mükellef kitlesin i ya kından ilgilendiren Gelir
Vergisinde Peşin Ödeme esasında önemli ölçüde değişikli k yapılm ış
• olup bu değişikliklere de yazı m ı ıda yer verilecektir.

2.

GELiR VERGiSiNDE PEŞiN ÖDEMENiN MAt:liYETi VE MÜKELLEFLERiN ÖDIYECEGi PEŞiN VERGi MIKTARLARININ TESBITi

Bu kı sımda gerçek usulde vergiye tabi olan ticari ve Serbest Meskazancı sahiplerinin yükümlü olduğu gelir vergisinde peşin ödeme
bunların ödiyeceği peşin vergi mi ktarla rı nın tesbit esasları ele alı
nacaktır.
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2. 1.

Gelir Vergisinde Peşin Ödemenin Mahiyeti :

Peşin Ödeme, gerçek usu lde vergiye tabi gelir vargisi mükelleflerinden belirli bi r kısmının yıl icindeki gelirle rıi nin ·e rtesi yılda verecekleri yıllık beyannamelerde mahsubu yapılmak . üzere. faaliyetlerinin yürütüldüğü. yıl içindeki bazı esaslara göre tesbit edilen miktarlarda vergi ödemeler idir.(l)

24.J2.1980 tarihindeki değişiklik'ten önce Yıllık Beyanname veren
mükelleflerin gelirleri, gelirin gerçekleştiğ iyıl i takip eden yıl •içinde 3
eşit taksit~ ödeniyordu. Yapılan değ işiklik beyana tabi kazanelardan
ticari ve serbest meslek kazaneları içinde, elde edilen gelirin vergisinin de gelirin gerçekleştiği yıl ic~n.de ödenmesi esasını getirm iştir. Getirilen prensiple ücretlerde olduğu gibi serbest meslek ve ticari kazancların da, elde edildikleri yıl içinde vergilendirilmesi sağlanmış olup, bununla gelir vergisi mükelleflerinden ücretliler ile beyana tabi olanlar
arasında gelirin vergilendirilmesinde zaman acısından nisbi bir eşitlik
sağlamak istenilmiştir.

Peşin olarıak mükelleflerden tahsil edi lecek. gelir vergisi miktarlaV.U.K. mükerrer 117. madde ile 5 dereceye ayrılmıştı. Bu dereceler
50.000'den başiıvarak 1'ci ·derecede 600.000 Tl.ya yükselmekteydi. Gelir Vergisi kanununda götürü olarak tesbit edil miş olan 5 ayrı derece.
· verg i mükelleflerin'ı n durumlarındaki degrşikllkleri yeter ince dikkate almamakta idi. Çünkü, gerçekte mükelleflerin durumlarındaki farklılıklar
tesbit edilmiş peşin vergi mebiCığlanndaki farklı l-ıkla rdan daha fa zladır 2
Dolayısıyle mükelleflerin vergi ödeme güçleri peşin vergide yeterince gözetilmemişti. Ancak 31 .12.981 tarihinde, 193 sayılı Ge!ir Vergisi Kanununda
değişiklik yapılması hakkındaki 2574 sayı lı Kanunla peşin vergide asgari
kod serbest meslek kaza nelarında 50.000 TL., ticarı kazanelarda 30.000TL. olarak, azami had ise 3.000.000 TL. olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca bu
sınırlar içinde Peşin Verg•i ödeyecek mükelleflerin peşin vergi miktarları,
beyan ettikleri Ticori ve Serbest Meslek kazanclar:ının % 30 olarak tesbit
edilmek suretiyle mükelleflerin vergi ödeme gqçleri peşin vergi miktarının
tesbitinde dikkate alınmıştır.
.
·
G. V. K. M. 117 uyarınca takvim yılı içinde işe başla'f(ln mükelleflerin peşin ödeme yükümlülükleri işe başla ma tarihniden itibaren bir tam
yıl geçtiken sonra başlamaktadır.
Yükümlülük başladıktan sonra yü_
kümlülük diğer mükellefler gibi devam etmektedir. Yıeni •işe başlayan
ların yükümlülüklerinin işe başlama tarihinden itibaren pir yıl sonraya
ertelenmesi suretiyle, mükelleflerin işin başla rı nda peşin ödeme ile sıkıl
mala;rıı önlenmek istenm işt·ir.
rı

2. 2. Mükelleflerin Ödeyeceği Peşin Vergi Miktarlannın Tesbiti :
Mükelleflerin _ peşin vergi gruplarından hangilerine gireceği işyerinin
bulunduğu mahalli özelliği, ekonomik ve sosyal yapısı, benzeri işkolla
r.ırtda kamu sektöründe çalışanların ödedikleri vergiler ile benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle V . U. K. _mükerrer m. 86'da belirtilmiş
• 1 Prof. Dr. A.k1f Erg!na.y. Vergi Hukuku, İlkeler, Vergi
Turhan Kitabevi, 9. Baskı, Ankara. 1981, s . 208:.:
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bulunan Özel Komisyonların da görüşleri alınmak suretiyle Maliye BaKurulu ' tarafından onaylanan yönet-

kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
melik uyarınca beli rlenmişti r.

..
Bu amaçla Merkez Özel Komisyonu, il Özel Komisyonları ve ilçe
Ozel Komisyonları kurulmuştur. Bu komisyonların kuruluş, . görev ve
yetkileri şöyledir:

1.

Merkez Özel Komisyonu : Maliye Bakanlığı

Müsteşarının BaŞ

kanlığında Gelirter Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı; ic Ticaret Genel

Müdürü ile Türkiye Tidaret Odaları , Sanayi Odalan ve Tirarat
BirHği'nin ve Esnaf teşekküllerinin bağlı olduğu birliklerin
cekleri en az dört aday arasında Maliye . Bakanınca secUecek
den kurulur.
rı

rıyla

Borsa:agöstereiki üye'

Merkez Özel Komisyonu ~il ve ilçe Özel Komisyonlarının kararlatesbit edilen derecele~e yapılacak itirazları karara bağlar .
ll.

il Özel Komisyonu : Valinin veya mazereti halinde görevlendi-

receği vali yardımcısının başkanlığında, defterdcir, gelir müdürü ve ilgili
teşekküllerin i n göstereceğ i en az dört aday arasından vali taraseeilen iki üyeden ·kurulur. Meslek teşekkülü bulunmayan yerlerde üyeler belediye meclisi üyeleri arasından seçilir.
~

meslek

fından

iı Özel Komisyonu Merkez ilçedekıi mükelleflerin girecekleri dereceleri tesbit ederek karara bağlamakla görevlidir.

lll. iıce Özel Komisyonu : Kaymakamın başkonlığında mıol müdürü (m.üstakil vergi dairesi olan yerlerde vergi dairesi müdürü). gelir
verQi dairesinin bir memuru ve ilgili meslek teşekküllerinin gösterecekleri en oz dört aday arasından kaymakamca seeilecek iki üyeden kurulur. Meslek teşekkülü bulunmoyan yerlerde belediye meclis üyeleri
arasından seeilecek iki üyeden oluşur.
lıce Özel Komisyonu ilçedeki · mükelleflerin gireceklerıi
tesbit ederek karara bağlar.

dereceleri

il ve ilçe Özel Komisyonkın taratmdan tesbit edilmiş bulunan mükelleflerin ödeyecekleri peşin ver:gi miktarını gösterir listeler vergi dairelerinde ilôn ed i lmi ştir.
ilôn edilen derecelere itiraz eden mükelleflerin itirazları ise Merkez Özel Komisyonu to rotından incelenerek karara bağlanmaktadır.
Ancak 31.12.1981 <tarihinde kabu l edilen 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununda değişiklik y;apan 2574 sayılı Kanunla mükelleflerin ödeyecekleri peşin vergi miktarı. 1982 ve müteakip yıllar için; bir önceki vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyanname üzerinden hesaplanan mahsuplardan önceki gelir vergisinin ticari ve mesleki kazanca isabet eden kısmının yüzde otuzudur. Peşin Vergi Beyannarnede
gösterilmek suretiyle ve cari vergilendirme döneminin gelir vergisine
mahsup edHmek üzere, bir önceki dönemin Gelir Vergisi ile birlikte normal taksit süreleri içinde üç· eşit taksitte ödenir. Ancak ödenecek peşin
v~rgi Serbest Meslek kazane sahipleri loin beyan ettikleri gelir ne olur-
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so olsun 50.000 TL.'don, Ticari Kazanç soh;pleri _için ise 30.000 TL.'don
az olamaz.
Peşin

esas olarak beyan edilen gelire, yapılan demükelleflerin ödeyecekleri peşin v.ergi miktarını
saptoyoq_oJ< komisyonların yüklerini onemli ölçüde oz.oltmıştır. Ayrıca
önemli ölçüde itiraz ve sızianmalma neden olon peşin verginin mükellefler acısından doğurduğu sıkıntı la r kısmen de olsa hofifletilmiş' ve
götürü ola rak derece tesbiti yerine mükelleflerin vergi ödeme güçleri,
peşin vergide de beyan ettikleri gel ire belli bir yüzde ile
bağlanmak
suretiyle dikkate alınmıştır. Ancak daha önce de olduğu gibi peşin
vergide alt ve üst s ın ı rlar muhafaza ed'i lmişti r.
Vergi

Miktarının

ğişiklikle bağlı kılınması,

'

-

Mukelfeflerin G . .v. K. mükerrer m. 117 uyarınca peşin ·olarak öd~
dikleri vergiler ilgili takvim yılına ait beyanrıame üzerinden ödenecek
vergiye mahsup ,edilecektir. Peşin öd~nen miktar beyannome üzerindıen tahakkuk · eden vergiden fazla ıise fazla kıs ! m vergi daires:nce mükellefe iade edilecek, eksik varsa mükelleften tahsil edilecektir.
Yalnız iade için mükellefin kendisine yapılan teb,Nğden itibaren bir
yıl içinde vergi daıirasine müracaat etmesi . gereklidi r.
·
3.

ÖDENECEK PEŞiN
UNSURU :

VERGiNiN SERMAYE .ŞiRKETLERiNf TEŞVIK

Kur~mlor Vergisi Konunu m. 1 uyarınca s~rmo'le _şirketleri·. kQ9peratifler, Iktisadi Kamu Müesseseleri ile Dernek ve Vakıflora ait iktisadi
işletmelerin kazançları Kurumlar Vergisine tabidir. Konumuzu oluş
turan sermaye şirketleri T. T. K. da yer alan Anonim, Hisseli Komandit
ve Limited şirketrerdir.
Yalnız hisseli Komandit şirketlerin komandiıte ortaklorının kazançları
gelir vergisine komanditer ortaklarm kozonçli::ır-ı Ise kuruml.ör vergisi-n e
tobidfr. Kurumlar Vergisi mükellefleri ioin ise peşin vergi ödemesi sözkonusu değ ildir. Dql-oyısıylo hem kutumler vergisinin sabit oranlı olması,
hem "de peşin verginin kurumlar icin sözkonusu olmaması. sermaye şir
ketlerini teşvik edici bir unsur olarak ele alınabilir.
Gerçi kurumlar ve gelir vergisi oranlarında . yapılan değişi k~ikler gelir vergisi orıanlarının düşürülmesi sermaye şirketlerini teşvik unsurunu
bir ölçüde -olumsuz yönde etkileyebilıi r. Ancak gelir ..vergisi oranlarının
müterakki olması ve peşin verginin de beyan edilen gelire tahakkuk ettirilen gelir vergisinin ticari ve serbest meslek kazançlarına isabet eden
bölümünün belli bir yüzdesi olarak (%30) bağlanması nedeniyle ·uzun dönemde de peşin· verginin_sermoy~ şirketlerini teşvik edici fonksiyonunu
devam ettireceğini söyleyebiliriz. Sermaye şirketlerine dönüşüm devletin
peşin vergi gelirlerinde bir azolışa neden olursa da bunun sermaye şir
ketlerinin faaliyetlerinin nispeten daha istikrarl ı olması, bunlarda belge
ve kayıt tekniklerinin şahıs işletmelerine göre daha iyi olmasından kaynaklanan kurum kazançt.arındaki istikrar devleıtin peşin vergi . tahsilôtın
dan doğan kaybı korşılayabi !ir. Peşin verginin y.çınınd·a sermaye şirket
lerinin faaliyetlerinden · doğan sonuctar için h issedarların sınırlı sorumlulukları da _bu . tür kuruluşları teşvik eden diğer bir faktör ol.aJak. karşı.-
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mıza çıkmaktadır. Ay rı ca gelir vergisinde peşin ödemenin yanında, yüksek çıeli r dilimier indeki ticar i ve serbest meslek kazancı sahiplerin in ge-·
lir üzerinden ödeyece kleri ve rgi mi ktarı ile sermaye şirketleri haline dön üşme le ri ha linde ödeyecekleri vergi miktarın ı n farklı ol ması da kurumlaşmayı teşvi k edici b!r foktör ola rıak karşımıza çıkma ktadır. Bu farklı 
lık kurumlar vergisi oran ı nın sabit, çıe lir vergisi oranının müterakki o!mas ı ndan kay naklanmaktadır.

4.

S O N U

C:

Her ne kadar peşin gelir vergisi ödemesi düşük gel ir gruplarındaki
çok sayıda t ica ri ve serbest meslek kozancı sah ibi mü ke llefi güç durum- •
da bırak m ı şsa da 5.1 .1982 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi
Kanu nla rı ndaki değ iş i klik leri n peşi n vergi ödemesi ile ilg il·i kısmı mükell<efleri bir ölçüde rahatlatm ı ştır. Ancak peşin ödemede alıt sın ırı D değiş- .
t irilerek muhafa za edilmesi bu gr!.Jpt'a yer alan mükellefler acı sından
fazla bir rahatlamaya neden olmamı ş, hatta bu asgari rakam lar , bu
çıruptö k i mü kellef ler: için birer asgari vergi ni tel iği kozanabilir kanaatindeyiz.
Peş i n vergide üst sın ırın 600.000 TL.'dan 3.000.000 TL.'ya yü kselti lmesi üst gelir gr u pları ic 'n peşin verginin ser maye şirket leri ni teşvik unsurunu daha da ku vvetlendirmiştir.
·
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