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İlgi : ... tarihli özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 26.12.2011 tarih ve 22 sayılı ortaklar kurulu
kararı ile tasfiyeye girdiğini ve ... tarih ve ... sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tasfiyeye giriş
kararının yayınlandığını, tasfiye memurluğuna da ...'ın görevlendirildiğini; şirketin 2011 ve daha
önceki yıllarına ait mali tablolarında yer almamasına rağmen ... Vergi Dairesi kayıtlarında
17.04.2006 tarihinden itibaren şirketiniz adına ... plakalı ... marka 1994 model araç kaydının
bulunduğunu, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün bu aracın çıkış işlemleri yapılmadan tasfiye işleminin
sonuçlandırılamayacağını ifade ettiğini, tasfiye memuru olarak şirket yetkilileriyle görüşmelerinizde
bu aracın hurda haliyle kayıp olduğunun söylendiğini, tasfiye memuru olarak ... Emniyet
Müdürlüğüne ve ... Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne müracaatta bulunulduğunu ve alınan
cevabi yazıların ekte olduğu belirtilerek, 5520 Sayılı Kanun kapsamında şirket aktifine kayıtlı
olmayan, ancak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünde şirket adına kayıtlı olarak görünen ... plakalı 1994
model aracın bulunamaması ya da kayıp olması nedeniyle tasfiyenin sonuçlandırılıp
sonuçlandırılamayacağı, ve bu araç için hurda yasasından yararlanıp yararlanamayacağınızı, ekte
sunmuş olduğunuz ... Emniyet Müdürlüğünden ve ... Belediye Başkanlığından alınan yazıların
yeterli olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Tasfiye" başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, her
ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine
tasfiye döneminin geçerli olacağı, tasfiyenin kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul
kararının tescil edildiği tarihte başlayacağı ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona ereceği,
başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim
yılının ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar
olan dönemin bağımsız bir tasfiye dönemi sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin yedinci fıkrasında ise tasfiye memurlarının, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile
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tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı
Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma
yapamayacakları, aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve
müteselsilen sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3, 7 ve 8 inci maddelerinde;

"Madde 3- Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; Trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil
hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel
kişilerdir.",

"Madde 7- Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma
Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

"Madde 8- Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava
vasıtaları siciline ait kayıtların silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise
ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı
başından itibaren mükellefiyet sona erer."

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve
tescil edilenler olmakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için sicilde taşıt
sahibi adına olan kayıt ve tescilin silinmesi gerekmektedir.

15/6/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31/5/2012 tarih ve 6322 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 41 inci maddesiyle değişik, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü
fıkrasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi
bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2000 ve daha eski olan taşıtların, bu
durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde
adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu
taşıtlar vergilerinin H'ünün 31/12/2014 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının
tahsilinden vazgeçileceği ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtlarının silineceği; dokuzuncu
fıkrasında ise dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt
vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul

edileceği durumların tespitine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının müştereken yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 36 Seri No.lu Motorlu
Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III - Geçici 2 nci Maddenin Uygulaması" başlıklı bölümünün, "B-
Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler"
başlıklı bölümün "1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde
Yapılacak İşlemler" kısmında, söz konusu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tescil kaydı
silinecek taşıtların 28/2/2009 tarihi itibarıyla motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut
olmadıklarının kabul edileceği durumlar açıklanmıştır.

Buna göre, ... adına kayıtlı ve tescilli ... plakalı taşıttan dolayı 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci
maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden faydalanabilmeniz için, ilgili trafik tescil kuruluşunca
taşıtın mevcut olmadığı veya motorlu taşıt vasfını kaybettiği ile anılan fıkra hükmünden
faydalanılacağının kabulü ile bahse konu taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergilerinin H'ünü
31/12/2014 tarihine kadar ödemeniz gerekmektedir.

Ayrıca, şirket aktifine kayıtlı olmayan ancak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünde şirket adına kayıtlı
görünen ... plakalı 1994 model aracın, mevcut olmadığının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi



veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu taşıta ait motorlu
taşıtlar vergisi asıllarının H'ünün 31.12.2014 tarihine kadar ödenmesi koşuluyla trafik tescil
kaydınızın sildirilmesi ve diğer şartlarında sağlanması halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
kapsamında şirketin tasfiyesi sonlandırılabilecektir.

Öte yandan, yazınız ekinde sunulan ... Belediye Başkanlığı ve ... Emniyet Müdürlüğünün vermiş
olduğu belgelerde söz konusu araçla ilgili (... plakalı) herhangi bir bilgi bulunmadığından "tevsik
edici belge" olarak kabulü 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.


