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İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

l. Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin (a) fıkrasında, Devlet Orman
İşletmeleri tarafından işletilecek ormanların korunması, döner sermaye işletmelerinin faaliyetleri arasında
sayılmış, 19 uncu maddesinde de, ağaçlama, bakım, imar, vb. orman işlerinin, öncelikle işyerinde veya civarındaki
orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, ve köylülerce ücret karşılığında gördürüleceği belirtilmiştir.

Sözkonusu maddeler birlikte değerlendirildiğinde ve orman sahalarının korunmasında oluşacak maliyet de
gözönüne alındığında, koruma bedelinin döner sermaye bütçesinden ödenmesi uygun görülmektedir.

2. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinin (B) bendinde kooperatifler, (C) bendinde de iktisadi kamu
müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanun'un 4 üncü maddesiyle de Devlete özel
idarelere ve diğer kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye
şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müessesesi olduğu,
bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel
kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin
bulunmamasının mükellefiyetine etki etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, köy tüzel kişiliğince bedel karşılığında orman koruma işinin yapılması ticari faaliyet olarak
nitelendirilemez. Dolayısıyla bu faaliyet, köy tüzel kişiliğine ait bir iktisadi işletme de oluşturmaz. Bu durumda,
köy tüzel kişiliğince orman koruma işinden sağlanacak kazançların vergilendirilmesi söz konusu değildir.

Diğer taraftan, sözü edilen orman koruma işinin köy kalkındırma kooperatiflerince bedel karşılığında yapılması
halinde zaten kurumlar vergisi mükellefi olan adı geçen kooperatiflerin bu işten elde edecekleri kazançları da
ilgili yıl kurumlar vergisi beyannamelerine dahil edilerek vergilendirilmesini sağlamaları gerekir.

3. Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Gençleştirme sahalarının köy tüzel
kişiliğince korunması ticari faaliyet kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tabi değildir. Ancak orman
koruma işinin köy kalkındırma kooperatiflerince bedel karşılığında yapılması halinde katma değer vergisine tabi
olacaktır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

http://www.gib.gov.tr/node/90383
http://www.gib.gov.tr/node/90383
http://www.gib.gov.tr/node/90383
http://www.gib.gov.tr/node/90383
http://www.gib.gov.tr/node/90383

