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            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; tavuk üretimi yapan firmalardan
civciv satın alıp doğal bir ortamda yetiştirerek, tavuk ve bu tavuklardan elde edilecek yumurtaların
satışını  yapacağınız  belirtilerek,  söz  konusu  faaliyetin  zirai  kazanç  mı  yoksa  ticari  kazanç
kapsamında  mı  vergilendirileceği  hususunda  Defterdarlığımız  görüşünün  talep  edildiği
anlaşılmıştır.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, zirai faaliyetten
doğan kazancın zirai kazanç olduğu hükme bağlanmış, ikinci fıkrasında ise zirai faaliyetin; arazide,
deniz,  göl  ve  nehirlerde,  ekim,  dikim,  bakım,  üretme,  yetiştirme  ve  ıslah  yollarıyla  veyahut
doğrudan  doğruya  tabiattan  istifade  etmek  suretiyle  nebat,  orman,  hayvan,  balık  ve  bunların
mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını,
satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği, aynı maddenin altıncı
fıkrasında  da  yukarıda  yazılı  faaliyetlerin  içinde  yapıldığı  işletmelerin  zirai  işletme  olduğu
belirtilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 53 üncü maddesinde, "Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu Kanunun 94
üncü maddesine göre hasılatları  üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir.  54 üncü 
maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki
bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek
usulde  (zirai  işletme  hesabı  veya  diledikleri  takdirde  bilanço  esasına  göre)  tespit  olunarak
vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname
vermezler.

 

            ...

 

            Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesinden
istemde bulunmaları  halinde  izleyen vergilendirme dönemi  başından,  işe  yeni  başlayanlar,  işe
başlama tarihinden itibaren gerçek usule geçebilirler.  54 üncü maddede yazılı  ölçüleri  aşanlar
müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek usulde; gerçek usule tabi olanlardan bu
ölçülerin altında kalanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren hasılatları üzerinden
tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.
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            Yine aynı Kanunun 54 üncü maddesinde, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir
takvim yılı içinde dikkate alınacak işletme büyüklüğü ölçüleri belirlenmiştir. Buna göre söz konusu
maddenin (A) bendinin 24 üncü grubunda, küçükbaş hayvanlarda işletme büyüklüğü ölçüsü, 750
adet hayvan (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) olarak tespit
edilmiştir.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve yetiştirilen
tavuklardan elde edilen yumurtalar ile belirli  bir  olgunluğa gelen tavukların satılması  faaliyeti
neticesinde  elde  edilecek  kazanç;  zirai  kazanç  olup  ayrıca  Gelir  Vergisi  Kanununun  54  üncü
maddesinde  kümes  hayvanları  ile  ilgili  işletme  büyüklüğü  ölçüsü  belirlenmediğinden,  kümes
hayvanlarının  yetiştirilmesi  ve  yetiştirilen  tavuklardan  elde  edilen  yumurtalar  ile  belirli  bir
olgunluğa gelen tavukların  satılması faaliyetinden elde edilen kazancın anılan Kanunun 94 üncü
maddesine  göre  tevkifat  yapılmak  suretiyle  vergilendirilmesi  gerekmektedir.  Öte  yandan,
kayıtlarımızın  tetkikinden  kendi  isteğiniz  ile  gerçek  usulde  zirai  kazanç  usulüne  göre
vergilendirildiğiniz  anlaşıldığından,  zirai  kazancınıza  ilişkin  zirai  işletme  defteri  kullanmanız
gerekmekte olup, bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçeyle başvuruda bulunmanız halinde ise
bilanço esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmaktadır.

 

            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.


