YAPI KOOPERATİFLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

Yapı kooperatifleri, konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirerek uygun şartlarda
konut sahibi olmalarına imkan sağlamaktadır. Kanun koyucu da Kurumlar Vergisi Kanunu ile
yaptığı düzenlemelerle kooperatiflere kurumlar vergisi muafiyeti sağlayarak kolaylık
sağlamıştır. Vergi İdaresi yaptığı açıklayıcı düzenlemelerle muafiyet ve şartlarını genel
tebliğlerle düzenlemiştir.
Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmalarının şartlarını, ortak dışı
işlemlerin varlığı halinde vergilemenin nasıl olacağını 20 Ağustos tarihli Dünya Gazetesinde
açıklamıştık .Bu gün yapı kooperatiflerine özel ilave muafiyet şartları ve ortak dışı sayılan ve
sayılmayan işlemler üzerinde duracağız.
Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetinde özel şartlar
Yapı kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek için tüm kooperatiflerde gerekli şartlara
ilaveten;




Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim
kurullarında, söz konusu inşaat işini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle
tüzel kişi temsilcilerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine göre
bunlarla ilişkili kişilere veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi,
Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması, gerekmektedir.

Buna göre, yapı kooperatiflerinin muafiyetten yararlanabilmeleri için, kuruluşlarından
inşaatın sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında, inşaat işini üstlenen gerçek
kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya bunlarla ilişkili kişi kabul edilen kişi ve kurumlara veya
bunlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermemeleri gerekir. Sözü geçen ilişkili
kişi, inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişilerin,






Ortaklarını,
Ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişileri,
Ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı
olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişileri,
Ortaklarının eşlerini,
Ortaklarının veya eşlerinin üst soyları (usul) ve alt soyları (füruu) ile üçüncü derece
dahil yansoy hısımları ile kayın hısımlarını kapsamaktadır.

Yapı kooperatiflerinde ortak dışı sayılan ve sayılmayan işlemler
Yapı kooperatiflerinin, arsalarını kat karşılığı vererek işyeri veya konut elde etmeleri ortak
dışı işlem sayılacaktır. Ancak, bu kooperatiflerin, her bir hisse için bir işyeri veya konut elde
etmesi halinde, bu işlem ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyecektir.
Yapı kooperatifi tarafından inşa edilen işyeri ve konutlarda yaşayan insanların sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal tesislerin kat karşılığı inşa ettirilmesi de ortak dışı
işlem sayılmayacaktır. Bu tesislerin yapımını müteakip, kooperatif tarafından işletilmesi
halinde, işletilmeye başlandığı tarihte muafiyet şartı ihlal edilmiş sayılacaktır.

Kooperatiflerin konut inşa etmek üzere kum, çimento, demir v.b. malzeme satın alması, söz
konusu inşaata finansman sağlamak üzere üçüncü kişilerden kredi temin etmesi de ortak dışı
işlem olarak değerlendirilmeyecektir.
İşyeri veya konut inşa etmek üzere kurulan bir yapı kooperatifinin ortaklarından topladığı
paraları değerlendirerek nemalandırması halinde, söz konusu nemaların Gelir Vergisi
Kanununun geçici 67. nci maddesine göre vergilendirilmiş olması ve ortaklara dağıtılmayarak
kooperatif amaçları doğrultusunda harcanması şartıyla, muafiyet şartları ihlal edilmiş
olmayacaktır.
Kooperatife ait taşınmazların, ortaklara veya ortak olmayanlara kiraya verilmesi veya
kooperatifin inşa ettiği konut veya işyerlerinin ortaklara dağıtımından sonra elinde kalan
işyeri, konut veya arsaların satılması ortak dışı işlem sayılacaktır.
Kooperatifin amacını gerçekleştirmesinden sonra elinde kalan malzeme, alet ve edevatın
satılması ortak dışı işlem olarak değerlendirilmeyecektir.
Öte yandan, bazı kooperatiflerin ana sözleşmelerinde, “ortakların sosyal, kültürel ekonomik
ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya kiraya vermek ….”
hükmü yer alabilmektedir. Ana sözleşmelerinde söz konusu hüküm olsa dahi fiilen söz
konusu tesislerin kurulup bizzat işletilmesi veya kiraya verilmesi ortak dışı işlem olarak
değerlendirilecektir. Bu hükmün, ana sözleşmede yer alması tek başına mükellefiyet için
yeterli olmayacaktır.
Yapı kooperatiflerinin yapı ruhsatı veya arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına
bulunmadığı durumlarda da muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. Örneğin, inşaatı
üstlenen müteahhit adına düzenlenecek bir yapı ruhsatı, yapı kooperatifinin muafiyetten
yararlanmasını engelleyecektir. Henüz arsa temini veya inşaat aşamasına gelmemiş bulunan
dolayısıyla, işyeri veya konut teminine yönelik faaliyeti bulunmayan kooperatifler için bu
şartlar aranmayacaktır. Örneğin, arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliğine ait olmakla birlikte,
henüz inşaat aşamasına gelmemiş bulunan konut yapı kooperatifinden inşaat ruhsatına ilişkin
şart aranmayacaktır.
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ihtiyacının karşılanması amacıyla
konut ve arsa üretimi yapmakta olup yapı kooperatifleri, T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı tarafından tahsis edilen arsa ve araziler üzerine konut veya işyeri
yapabilmekte, ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif birlikleri
veya kooperatifler merkez birlikleri de kooperatiflere arsa temini veya tahsisinde görevli
ve/veya yetkili olabilmektedirler.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif birlikleri veya kooperatifler
merkez birlikleri de anılan Kanun uyarınca kooperatif olarak değerlendirildiğinden söz
konusu arsa ve arazilerin tapusunun veya yapı ruhsatlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
veya kooperatif birlikleri ya da kooperatifler merkez birlikleri adına olması halinde de bahse
konu yapı kooperatifleri, kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.

