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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU 

  

KVK/1-Mahkeme kararına istinaden ihtirazi kayıtla verilen beyannameye ilişkin kurum stopaj vergi iadesinin 

hangi dönemin geliri olarak dikkate alınacağı hk. ) 

İÇİNDEKİLER 

KVK/2- Serbest Bölgede Kurum Kazancı ve Ücret Geliri İstisnası  

KVK/3-İndirimli Kurumlar Vergisi 

KVK/4-Restorasyon ve Mühendislik projelerinin hazırlanması işinin yıllara sari iş kapsamında olup olmadığı hk. 

KVK/5-Belediye tarafından düzenlenen alındı belgesinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı hk. 

KVK/6- Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve 

KVK Yönünden Değerlendirilmesi hk. 

KVK/7-Lisanslı depoculuk kapsamında hibe niteliğinde alınan tutarların gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği ve 

hangi hesapta izleneceği. 

 

VUK/1-Arabuluculuk Faaliyetinin Şirket Bünyesinde Gerçekleştirilmesi Halinde Vergilendirme 

VUK/2-Yurt dışından alınan malın Türkiye’ye getirilmeden yine yurtdışında satılması halinde belge düzeninin ne 

şekilde olacağı hk. 

VUK/3- Yurt dışı müşterileri tarafından fatura iade bölümünün eksik veya hatalı doldurulmasında belge düzeni 

hk. 

VUK/4-Vazgeçilen alacakların özel bir karşılık hesabına alınmadan iskontonun yapıldığı dönemde doğrudan kar 

hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği hk. 

VUK/5-Özel maliyet bedellerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı hk. 

VUK/6-Proje kapsamında kurulumu tamamlanan sistemin işletilmesi aşamasında projenin yüklenici firmadan 

devir alınması halinde, devir kalemlerinin bir bütün halinde mi yoksa ayrı ayrı mı aktifleştirilmesi gerektiği ile 

faydalı ömürleri ve amortisman oranları hk. 

VUK/7- Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yer alan iktisadi kıymetlerin amortismanı hk. 

VUK/8 İşletmeye ait dükkanların isim hakkının ana firmaya devrinde düzenlenecek fatura ile devir sebebiyle 

oluşacak kar'ın yenileme fonuna alınması hk. 



3 
 

Universal YMM A.Ş.  Sayfa 

 

 

  

 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU 

 

 

VUK/9-Hurda niteliğini haiz akü alımları karşılığında yeni akü verilmesinde belge düzeni. 

VUK/10-Serbest bölgedeki şube ile yurtiçindeki merkez arasındaki mal alış-verişinde belge düzeni, 

vergilendirme, bu mal hareketlerinin e-Fatura yükümlüğüne geçişte dikkate alınıp alınmayacağı ile Ba-Bs 

formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk. 

KDV/1-Kargo ve yük taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk. 

KDV/2-6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı 

KDV/3-Yetki Belgesiz Araç Satışında Özel Matrah Uygulanıp Uygulanamayacağı hk. 

KDV/4-OSB'nin üyelerden tahsil edilen katılım payının KDV'ye tabi olup olmadığı 

KDV/5-Ödenen kira bedeli karşılığında fatura alınamaması durumunda kurumlar vergisi yönünden indirim 

konusu yapılıp yapılamayacağı ile yapılan ödemenin tevkifata tabi olup olmayacağı 

KDV/6- Yangın nedeniyle zayi olan malların giderleştirilmesi ve KDV karşısındaki durumu. 

KDV/7- Firma tarafından üretilen ürünlerin işletme bünyesinde kullanılmasının vergi kanunları karşısındaki 

durumu. 

KDV/8-Nakliye bedelinin alıcıya yansıtılması durumunda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı. 

DV/1-Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alımı Sözleşmesine Yatırım Teşvik Belgesi 

Kapsamında Damga Vergisi İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı 

VUK/11-Geçmişte sat-kirala-geri al işlemine konu edilmiş gayrimenkulün Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci 

maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı 
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KV/1--Mahkeme kararlarında, almış olduğunuz reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerden yapmış olduğunuz vergi 

kesintilerinin şirketinize iade edilecek olmasının tereddüde yer bırakmayacak şekilde ifade edilmiş olması 

kaydıyla, şirketinize iade edilecek tutarın kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerektiği tabiidir. 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, aldığınız reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerden yapmış olduğunuz ve 

muhtasar beyannameyle ihtirazi kayıtlı olarak beyan ettiğiniz kurumlar vergisi kesintilerinin mahkeme kararıyla 

şirketinize iade edilmesine hükmedilmesi halinde, şirketinize iadesine karar verilen vergi kesintisi ve faiz tutarının, 

mahkeme kararının verildiği tarihin içinde bulunduğu dönemde gelir kaydı yapılarak kurum kazancının 

tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 

       03.01.2022 tarih E-64597866-125-44 Sayılı Özelge 

 

KV/2--Bu hüküm ve açıklamalara göre, ... Serbest Bölgesinde ... tarihli ve 45 yıl süreli faaliyet ruhsatınız 

kapsamında gerçekleştirdiğiniz üretim faaliyeti dolayısıyla elde etmiş olduğunuz kazançlarınızın kurumlar 

vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Öte yandan, serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik olarak, 

bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç edilmesi gerekmekte olup, yurt içinden 

fason üretim kapsamında bölgeye getirilen ve yurt dışından dahilde işleme rejimi kapsamında satın alınan yarı 

mamullerin, bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen veya bu ürünlerden 

yurt dışına ihraç edilen ürün bedellerinin, %85'lik oranın hesabında dikkate alınması mümkün değildir (5/7/2021 

tarihli ve 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2020 yılı için bu oran %80 olarak uygulanacaktır) 

Bu bağlamda, gerek fason ve dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan imalat, gerekse söz konusu proje 

neticesinde üretilen ürünlerin Türkiye'de yerleşik ....'ye teslim edilmesi nedeniyle, FOB bedelinin %85'nin ihraç 

edilmesi şartı sağlanmadığından, istihdam ettiğiniz personeliniz için 3218 sayılı Kanun Kapsamında gelir vergisi 

ücret istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır. 

18.01.2022 tarih 62030549-125[5-2018/11]-70224 Sayılı Özelge 

 

KV/3--- Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın oranlama yapılmak suretiyle hesaplanmasında sabit kıymetlerin, 

birikmiş amortismanları düşülmeden önceki Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden 

değerlenen brüt tutarlarıyla dikkate alınması gerekmektedir. 

            - Hak kazanılan yatırıma katkı tutarına birden fazla yılda ulaşılması halinde her bir dönem itibarıyla 

indirimli oran uygulanacak kazanç, tevsi yatırım tutarının her bir dönem sonu itibarıyla kurumun aktifine kayıtlı 

bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenecektir. Ayrıca mevcut sabit kıymet tutarı, 

indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespit edileceği geçici vergilendirme dönemleri için, ilgili geçici 

vergilendirme döneminin son günü; hesap dönemleri için ise ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla tespit 

edilecektir. 

            - Öte yandan, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanununun geçici 31 

inci maddesi uyarınca yeniden değerlenmesi, yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek ve Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının verdiği teşvik belgesine göre belirlenen indirimli kurumlar vergisine esas yatırıma katkı tutarı, 

yeniden değerleme kapsamında artmayacaktır. 

22.02.2022 tarih E-66491453-125-2995 Sayılı Özelge 

 

ÖZELGELER 

https://gib.gov.tr/node/158561
https://gib.gov.tr/node/158566
https://gib.gov.tr/node/158566
https://gib.gov.tr/node/158566
https://gib.gov.tr/node/158566
https://gib.gov.tr/node/158566
https://gib.gov.tr/node/158821
https://gib.gov.tr/node/158821
https://gib.gov.tr/node/158821
https://gib.gov.tr/node/158821
https://gib.gov.tr/node/158821
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KV/4--Bu hüküm ve açıklamalara göre, gerek ilgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin gerekse ... tarihli ve ... 

evrak sayılı dilekçeniz ve ekinin incelenmesinden Şirketiniz tarafından yüklenilen, … nin restorasyon ve onarımını 

da içeren  ve birden fazla takvim yılına sirayet ettiği anlaşılan "… Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projelerinin 

Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi"nin  tek sözleşmeyle taahhüt edilmiş olması kaydıyla 

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmesi 

gerekmekte olup söz konusu işten elde edilecek kazancın geçici kabul tutanağının İdarece onaylandığı yılın 

kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, söz konusu işin ayrı ayrı sözleşmelerle taahhüt edilmesi veya ayrı ayrı geçici kabule tabi olması halinde 

"… Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama 

İşi"nin Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan yapım işi mahiyetinde olmayan kısımları Gelir 

Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmeyeceğinden 

bu işlerden elde edilen kazancın ilgili oldukları dönem kurum kazancına dahil edilerek vergilendirileceği tabiidir. 

 27.02.2022 tarih E-62030549-120[42-2021/154]-230472 Sayılı Özelge 

 

  KV/5-- 1- Belediyeniz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan sözleşme kapsamında, adı geçen 

Başkanlık tarafından ... yapılması işi dolayısıyla anılan Başkanlığın bu tesislerde belirleyeceği yerlerde 

reklamlarının beş yıl süre ile yer alması karşılığında Belediyenize yapılan ödeme nedeniyle Belediyeniz nezdinde 

iktisadi kamu kuruluşu oluşmadığından, Belediyenizin söz konusu işlemler için fatura düzenleme yükümlülüğü 

bulunmamakta olup, bu işlemlerinize ilişkin olarak tabi olduğunuz mevzuata göre geçerli olan bir belgenin 213 

sayılı Kanun uygulamasında tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, 

Belediyenizin KDV'ye tabi işlemleri için fatura düzenlemeniz mümkün bulunmakla birlikte, fatura 

düzenlememeniz durumunda, faturada bulunması gerekli asgari bilgileri ihtiva edecek şekilde, tabi olduğunuz 

mevzuat dahilinde düzenlenecek bir belgenin adı geçen Başkanlık tarafından kayıtlarının tevsikinde kullanılması 

mümkündür. 

2- Söz konusu tesislerde piyasa ekonomisi içerisinde giriş ücreti, kullanım ücreti vb. adlar altında bedel 

mukabilinde ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyetlerin yürütülmesi halinde, Belediyeniz bünyesinde oluşacak 

iktisadi kamu kuruluşu tarafından belge düzeni başta olmak üzere 213 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta 

öngörülen yükümlülüklere/ödevlere riayet edilmesi gerekmekte olup, bu durumda, ifa edilen reklam ve tanıtım 

hizmetlerinize ilişkin olarak Belediyeniz bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşu tarafından Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir. 

17.01.2022 tarih E-40392771-130[6-2022-121-2]-5975 Sayılı Özelge 

 

KV/6--Özelge talep formunuzun tetkikinde, şirketiniz aktifinde yer alan bahse konu taşınmazların faaliyetlerinizin 

yürütülmesinde kullanılmadan kiraya verilmek suretiyle değerlendirildikten sonra satışa çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin sahip olduğu ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirdiği belirtilen 

taşınmazların satışından elde edilen kazancın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendine göre kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya 

kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü 

uygulanmaz."açıklaması yer almaktadır. 

Buna göre, şirketiniz tarafından satın alınarak kiraya verilen taşınmazlar, ticareti yapılmak maksadıyla aktifte 

bulundurulan taşınmaz olarak değerlendirileceğinden, ticari amaçla elde bulundurulan söz konusu taşınmazların 

tesliminde 3065 sayılı Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmünün uygulanması mümkün değildir. 

  28.01.2022 tarih E-79690095-125[9-2022-120-13]-11434- Sayılı Özelge 

 

https://gib.gov.tr/node/158826
https://gib.gov.tr/node/158826
https://gib.gov.tr/node/158826
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#425
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#425
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#425
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#428
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#428
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#428
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#428
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#428
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  KV/7--Buna göre, ''602 Diğer Gelirler'' hesabı; işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına 

uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek 

için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç 

ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade 

farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme v.b. hasılat kalemlerinin izlendiği hesaptır. 

Buna göre, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'dan şirketinize lisanslı depoculuk yapımı kapsamında sağlanan 

hibe ödemelerin kurum kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alınması ve söz konusu tutarların "602-Diğer 

Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir. 

   14.01.2022 tarih E-79690095-125[4-2022-120-5]-5827 Sayılı Özelge 

 
VUK/1--Buna göre, arabuluculuk faaliyetinin anonim şirket aracılığıyla yapılıp yapılamayacağı hususunda 

Başkanlığımızca bir değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, arabuluculuk faaliyetinin ilgili 

mevzuatına göre anonim şirket aracılığıyla yapılmasının mümkün olması halinde; 

- Şirkete yapılan ödemelere konu arabuluculuk hizmetine ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde anonim 

şirket tarafından fatura (fatura düzenlenme zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda perakende satış vesikası) 

düzenleneceği ve yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı; 

- Vermiş oldukları arabuluculuk hizmetleri için ortağı olan avukatlara şirket tarafından yapılan ödemeler için ise 

ortaklar tarafından serbest meslek makbuzu düzenleneceği ve yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 

94/2-b maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir. 

 02.08.2021 tarih 27575268-105[236-2019-511]-231185 Sayılı Özelge 

 

VUK/2--Dolayısıyla, Kanun 227 nci maddesi uygulamasında, yurt dışında mukim olan firmaların düzenlediği 

belgelerin, ilgili ülke mevzuatına göre geçerli belge sayılması durumunda, mezkur belgeler ispat/tevsik edici belge 

olarak kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda, yurt dışından yapılan alımlar nedeniyle yüklenilen tutarların işin mahiyetine göre gider veya maliyet 

unsuru olarak kayıtlara intikali için, esas itibariyle, mezkûr Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan 

belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi icap etmekte olup, aksi durumda gider veya maliyet unsuru olarak 

dikkate alınabilmesi, ancak yurt dışından alınacak, ilgili ülke vergi mevzuatı çerçevesinde geçerli bir belge ile 

tevsikini gerektirmektedir. 

Buna göre, yurt dışından mal alımlarınız ile ilgili olarak yurt dışındaki satıcı tarafından adınıza fatura (veya ilgili 

ülke vergi mevzuatına göre muteber bir belge) düzenlenmesi, şirketinizin mal satışları ile ilgili olarak ise alıcı 

adına, malın teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde şirketiniz tarafından fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir. 

 03.08.2021 tarih 48816587-105-31349 Sayılı Özelge 

 
VUK/3--….. iade durumunda iadeye ilişkin bölümün müşterileriniz tarafından doldurularak ürünle beraber 

şirketinize gönderilmesi durumunda, şirketinizce iadeye ilişkin gider pusulası düzenlenmeksizin işlem tesis 

edilmesi gerekmektedir. 

Ancak, iade bölümünün müşteriler tarafından doldurulmaması, eksik veya hatalı doldurulması durumunda, … 

iade işleminin şirketinizce gider pusulası düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, bu şekilde düzenlenecek olan gider pusulalarının eksik/hatalı gönderilen iade faturalarıyla birlikte 

muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

   05.08.2021 tarih 64597866-105-13099 Sayılı Özelge 

 

https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#424
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#424
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#424
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#424
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-7PmqK4M_3XOuhMWrYgydhKgEFR_NOVVyh89I7rwt8Zs&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#424
https://gib.gov.tr/node/158356
https://gib.gov.tr/node/158356
https://gib.gov.tr/node/158356
https://gib.gov.tr/node/158361
https://gib.gov.tr/node/158361
https://gib.gov.tr/node/158361
https://gib.gov.tr/node/158361
https://gib.gov.tr/node/158361
https://gib.gov.tr/node/158366
https://gib.gov.tr/node/158366
https://gib.gov.tr/node/158366
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  VUK/4--Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 

alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır. Alacaklı kuruluşlar tarafından 

dahil oldukları risk grubunda bulunan borçlularla yapılan yeniden yapılandırma işlemlerinde bu fıkra hükümleri 

uygulanmaz. ..." hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, somut durumda, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca, Finansal Yeniden 

Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında (finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ve ek protokollerle), 

iskonto edilmek suretiyle bankalarca tahsilinden vazgeçilen (feragat edilen) toplam alacak tutarının (kur farkı ve 

faiz kaynaklı olanlar dahil), şirketiniz tarafından vazgeçilen alacak olarak dikkate alınması gerekmekte olup, 213 

sayılı Kanunun 324 üncü maddesi; vazgeçilen alacak tutarına ilişkin karşılık hesabının, borçlunun üç hesap 

dönemi (mevcut dönem ve sonraki 2 hesap dönemi) boyunca faaliyetini zararla kapatması durumunda işletmenin 

devamlılığı için söz konusu zararlarla itfa edilmesi, itfa edilemeyen tutarın ise üçüncü hesap dönemi sonunda kara 

aktarılması noktasında zorunluluk arz ettiğinden, bankalarca vazgeçilen toplam alacak tutarının şirketiniz 

tarafından, alacaktan vazgeçildiği yılda doğrudan kar olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. 

   20.08.2021 tarih E-53445970-105[27-9-693]-74027 Sayılı Özelge 

 

VUK/5-Buna göre, mezkur Kanunun geçici 31 inci maddesinin bahse konu fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 

tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan, aynı Kanunun 272 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince özel 

maliyet bedeli olarak aktifleştirilen ("264- Özel Maliyetler" Hesabına alınan) harcamaların söz konusu fıkra ve 

Genel Tebliğ çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulabileceği tabiidir. 

 01.09.2021 tarih E-11395140-105[VUK-3-7326-14]-680647 Sayılı Özelge 

 
VUK/6--Bu bağlamda, somut durumda, esas itibariyle, "… Projesi" kapsamında oluşturulan sistemin, iktisadi ve 

teknik bir bütünlük arz edecek şekilde, işletme hakkının adi ortaklığınıza devri söz konusu olduğundan, bahse 

konu devir kalemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve gayri maddi hak olarak maliyet bedeli üzerinden 

aktifleştirilmesi icap etmektedir. 

Diğer taraftan, işletme hakkının, anılan listenin (55.) bölümü uyarınca faydalı ömür 15 yıl ve normal amortisman 

oranı %6,66 dikkate alınarak itfa edilmesi icap etmekle birlikte, sözleşme gereği sistemin işletme hakkının 10 yıl 

olması ve dolayısıyla bu sürenin bahse konu listede öngörülen süreden daha kısa bir süreyi kapsaması nedeniyle, 

söz konusu hak bedelinin hakkın geçerli olduğu sürenin inhisar ettiği hesap dönemlerinde eşit yüzdeler halinde 

itfa olunması gerekmektedir. 

06.09.2021 tarih 11395140-105[VUK1-24148]-693414 Sayılı Özelge 

 

VUK/7--Buna göre, belediyelerden kiraladığınız sahalarda vücuda getirdiğiniz enerji dönüşüm tesislerinin inşası 

için yapılan harcamaların özel maliyet olarak dikkate alınması, dolayısıyla söz konusu tesisin (tesisi genişletmek 

veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler dahil), "özel maliyet bedeli" olarak 

aktifleştirilmesi ve aktifleştirilen tutarın geri kalan kira süresi dahilinde eşit yüzdeler halinde itfa edilmesi 

gerekmekte olup, bu kapsamda amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ayrıca genel hükümlere göre 

amortismana tabi tutulmayacaklardır. Ancak, kira süresi içinde yenilenmesi gereken iktisadi kıymetler ile mezkûr 

listeye göre faydalı ömrü kalan kira süresinden daha kısa olan iktisadi kıymetler genel hükümlere göre 

amortismana tabi tutulacaklardır. 

Dolayısıyla, çöp sahasındaki borulama sistemlerine (kum, mucur, çakıl, beton vb. dahil) ilişkin harcamaların; her 

borulama işlemini müteakiben özel maliyet bedeline dahil edilmesi, kira süresi dikkate alınarak eşit yüzdelerle itfa 

edilmesi, ancak kalan kira süresinin, mezkûr listenin (49) no.lu bölümü için öngörülen faydalı ömür süresinden 

uzun olması halinde, söz konusu sıra için öngörülen faydalı ömür ve amortisman oranı dikkate alınarak itfa 

edilmesi gerekmektedir. 

   04.11.2021 tarih 27575268-105[2020-663]-363834 Sayılı Özelge 

 

https://gib.gov.tr/node/158371
https://gib.gov.tr/node/158371
https://gib.gov.tr/node/158371
https://gib.gov.tr/node/158376
https://gib.gov.tr/node/158376
https://gib.gov.tr/node/158376
https://gib.gov.tr/node/158386
https://gib.gov.tr/node/158386
https://gib.gov.tr/node/158386
https://gib.gov.tr/node/158396
https://gib.gov.tr/node/158396
https://gib.gov.tr/node/158396
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VUK/8--Buna göre; aktifinize kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, aynı neviden yeni iktisadi kıymetler 

iktisap edilmek üzere, satışından elde edilen kârın yenileme fonuna alınarak, satışın gerçekleştiği yıl dahil en geç 

üçüncü yılın son gününe kadar, yenilenen iktisadi kıymetler için kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, … A.Ş.'ye devredilecek olan ve muhasebe kayıtlarınızda 253, 260 ve 264 no.lu hesaplarda takip 

ettiğiniz aktifinize kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ekipmanlar, franchising hakları vb) satışı 

sebebiyle elde edilen kârın, aynı neviden (pizza faaliyetine ilişkin) yapacağınız yeni yatırımlar (İstanbul'da 

açacağınız dükkânlar) için kullanılmak üzere yenileme fonuna alınabilmesi mümkün bulunmaktadır. 

   15.11.2021 tarih 11395140-105[VUK-1-21234]-967023 Sayılı Özelge 

 

VUK/10--Buna göre, şirketinizin ana faaliyet konusuna giren tüm hasılat unsurları birlikte değerlendirilecek olup, 

2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatınızın (veya satışlarınız ile gayrisafi iş hasılatınızın) 5 

milyon TL ve üzeri olması halinde 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tarihlerden 

itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, ayrıca 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde 

belirtilen tarihten itibaren de e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 

   15.11.2021 tarih  11395140-105[VUK-1-21932]-968798 Sayılı Özelge 

 
VUK/11--Buna göre, sat-kirala-geri al işlemine konu edilen, ancak 2021 yılı Şubat ayında mülkiyeti geri alınarak 

şirket aktifine kaydedilen, dolayısıyla bahse konu niteliği sona eren ve mezkûr Kanunun geçici 31 inci maddesinin 

yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla şirketiniz aktifine kayıtlı binanın, daha önce sat-

kirala-geri al işlemine konu edilmiş olması bahse konu fıkra ve Genel Tebliğ çerçevesinde yeniden değerlemeye 

tabi tutulabilmesine engel teşkil etmemektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu binanın mezkur düzenleme kapsamında yeniden değerlemesinde, 2021 yılı Mayıs ayına 

ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, binanın mülkiyetinin geri alındığı ayı takip eden aya (2021 yılı Mart) ilişkin Yİ-ÜFE 

değerine bölünmesi ile bulunan oranın dikkate alınacağı tabiidir. 

   13.12.2021 tarih E-11395140-105[VUK3-7326-11]-1103066 Sayılı Özelge 

 
KDV/1--Şirketiniz tarafından (K2) ve (L2) yetki belgesi kapsamında yapılan yük taşımacılığı hizmetinin bizzat ifa 

edilmeyip alt yüklenicilere yaptırılması durumunda, taşımacılık hizmetini alanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 

bölümünde yer almaması kaydıyla, Şirketinizce düzenlenecek faturalarda ''Taşımacılık Hizmetleri'' kapsamında 

KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Hizmeti alanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlardan olması 

durumunda ise, söz konusu işlemlerde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Şirketiniz 

tarafından düzenlenen faturalarda fiilen yapılan taşımacılık ile alt yüklenicilerinizin yaptığı taşımacılık 

bedellerinin ayrıştırılması halinde bizzat ifa edilen taşımacılık bedeline ilişkin KDV'nin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) 

bölümü kapsamında tevkifata tabi tutulması, ancak bu bedellerin ayrıştırılamaması halinde toplam taşımacılık 

hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin söz konusu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulması 

gerekmektedir. 

    31.12.2021 tarih E-64597866-130-24162 Sayılı Özelge 

 

VUK/9--Buna göre, somut durumda;- … Komutanlığından hurda akü alımlarınıza ilişkin olarak, Komutanlığın 

213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olmaması kaydıyla, Komutanlık adına emsal 

bedel üzerinden gider pusulası düzenlemeniz icap etmektedir. Bu durumda, adı geçen Komutanlık tarafından 

düzenlenen belgelerin de mezkûr Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde muhafaza edileceği ve yetkililer 

tarafından talep edildiğinde ibraz edilmesi gerektiği tabiidir. 

- … Komutanlığından aldığınız hurda aküler karşılığında yaptığınız yeni akü teslimlerine ilişkin olarak ise, teslim 

tarihinden itibaren yedi gün içinde, emsal bedel üzerinden Komutanlık adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir.   

15.11.2021 tarih 11395140-105[VUK-1-21646]-967027 Sayılı Özelge 

 

https://gib.gov.tr/node/158401
https://gib.gov.tr/node/158401
https://gib.gov.tr/node/158401
https://gib.gov.tr/node/158411
https://gib.gov.tr/node/158411
https://gib.gov.tr/node/158411
https://gib.gov.tr/node/158431
https://gib.gov.tr/node/158431
https://gib.gov.tr/node/158431
https://gib.gov.tr/node/157763
https://gib.gov.tr/node/157763
https://gib.gov.tr/node/157763
https://gib.gov.tr/node/157763
https://gib.gov.tr/node/157763
https://gib.gov.tr/node/158406
https://gib.gov.tr/node/158406
https://gib.gov.tr/node/158406
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KDV/2--Buna hüküm ve açıklamalara göre; 

- 6306 sayılı Kanun uyarınca, riskli olarak tespit edilen yapının yerine dönüşüm projesi kapsamında taşınmaz 

maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacağı belirtilen 

konutların inşasına yönelik inşaat taahhüt işlerinde %1 oranında, 

 - Yeni inşaat alanının bir buçuk katını aşan kısma isabet eden konutların inşaat taahhüt işleri ile yeni inşaat 

alanında otopark yönetmeliği gereği inşa etmek zorunda olduğunuz garaj gibi konut dışı özellik arz eden bölümlere 

yönelik inşaat taahhüt hizmetlerinin indirimli oran kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel 

oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir. 

Öte yandan, inşaat malzemesi teslimleri ile inşaat taahhüt işi niteliğini haiz olmayan hizmet ifalarında ise, 

2007/13033 sayılı BKK eki listelerde söz konusu mal teslimi ve hizmet ifaları için belirlenen oranlarda KDV 

uygulanması gerekmektedir.  

  03.01.2022 tarih E-26696128-130[28-2021/17]-88 Sayılı Özelge 

 

KDV/3--Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi 

adına yetki belgesi almayan mükelleflerin 31/8/2020 tarihinden sonra yaptıkları araç teslimleri için 3065 sayılı 

Kanunun 23/f maddesi kapsamında özel matrah şekli uygulaması mümkün olmayıp, satış bedeli üzerinden genel 

hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir. 

Öte yandan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden firmaların, aynı faaliyetle iştigal eden başka bir 

mükelleften özel matrah uygulanarak satın aldığı taşıtın tesliminde özel matrah uygulanması mümkün olmayıp, 

satış bedeli üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir. 

     17.11.2021 tarih -E-40392771-130[2-2021-121-51]-99660 Sayılı Özelge 

 

KDV/4--OSB'ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı kullanma izni alması şartı ile tesisi 

üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir." açıklamaları yer almaktadır. 

Buna göre, OSB içinde yer alan arsaların Bölge Müdürlüğünüzce katılımcılara teslimi esnasında, henüz 

yapılmayan ve o tarihte arsa maliyet bedeline dahil edilmeyen ancak, OSB'de faaliyet gösteren firmalara alt yapı 

harcamalarının (atık su arıtma tesisi, yol, kanalizasyon vb.) yansıtılması işleminin, KDV Kanununun 17/4-k 

maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, daha önce arsa teslimi yapılan 

firmalara söz konusu bedellerin yansıtılmasına ilişkin düzenlenecek faturalarda yansıtılacak bedel üzerinden genel 

oranda KDV hesaplanması gerekmektedir. 

  07.01.2022 tarih  E-40392771-130[1-2020-120-1]-2490Sayılı Özelge 

 

KDV/5-Buna göre, kira bedellerine ilişkin KDV'nin mükellefi olan ... Şti.'nin kira bedelini tahsil edip etmediğine 

bakmaksızın belirlenen kira bedeli üzerinden KDV hesaplayarak aylık dönemler itibariyle beyan etmesi 

gerekmekte olup Şirketinizin KDV tevkifatı yapma sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketinizin kira 

bedelini icra müdürlüğüne ödemesi işlemi, bu kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin ... Şti. tarafından beyan 

edilmesini etkilememektedir. 

    11.02.2021 tarih  E-85373914-125[49.01.67]-13285 Sayılı Özelge 

 

https://gib.gov.tr/node/158233
https://gib.gov.tr/node/158233
https://gib.gov.tr/node/158233
https://gib.gov.tr/node/158233
https://gib.gov.tr/node/158233
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-nIgjvAtATsLJl896ZNlJcM17UWCiAVRu6BytH29P5Z4&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#411
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-nIgjvAtATsLJl896ZNlJcM17UWCiAVRu6BytH29P5Z4&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#411
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-nIgjvAtATsLJl896ZNlJcM17UWCiAVRu6BytH29P5Z4&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#411
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-nIgjvAtATsLJl896ZNlJcM17UWCiAVRu6BytH29P5Z4&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#418
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-nIgjvAtATsLJl896ZNlJcM17UWCiAVRu6BytH29P5Z4&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#418
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-nIgjvAtATsLJl896ZNlJcM17UWCiAVRu6BytH29P5Z4&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#418
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#995
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#995
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#995
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KDV/6- Bu çerçevede, işletmenizde çıkan ve Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesiyle Maliye Bakanlığına verilen 

yetki çerçevesinde mücbir sebep hali olarak sayılması mümkün bulunmayan yangın sonucunda zayi olan mallara 

ilişkin yüklenilen KDV'nin indirimi mümkün değildir. 

            Bu itibarla, işletmenizde çıkan yangın sonucu zayi olan hammaddelere ilişkin olarak daha önce indirilen 

KDV'nin, zayi olma tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" 

satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. 

          Bununla beraber, zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymete ilişkin olarak daha önce indirim konusu 

yapılan KDV'nin ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/C-2.1-c" bölümünde yer alan açıklamalar kapsamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

   19.05.2021 tarih E-33775506-130[KDV 53.01-90]-50524 Sayılı Özelge 

 

KDV/7--Buna göre, firmanız tarafından üretimi yapılan üzüm, zeytin, biber, domates v.b. tarım ürünleri ile tavuk 

ürünlerinin imalat işlemlerinden sonraki mamül ürünlerinin; üretim girdisi, personel yemek gideri olarak 

işletmeniz bünyesinde kullanılması dahili sarf mahiyetinde olduğundan fatura düzenlenmesine ve KDV 

hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. 

 Bununla beraber, işletmenizde imal edilen söz konusu ürünlerin firmanız tarafından temsil ağırlama gideri (ayni 

pazarlama gideri) niteliğinde müşterilerinize bedel tahsil edilmeksizin eşantiyon ve numune şeklinde verilmesi 

durumunda, bu ürünleri bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların söz konusu malları gerçek usulde KDV mükellefi 

olarak ticari bir işleme konu etmemeleri şartıyla, KDV hesaplanmayacaktır. 

 Öte yandan, söz konusu işlemler nedeniyle firmanız tarafından fazla veya yersiz hesaplanan KDV tutarlarının 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-1.1." bölümü uyarınca düzeltilmesi gerekeceği de tabiidir. 

    04.09.2021 tarih E-33775506-130[KDV 53.02-134]-78634 Sayılı Özelge 

 

KDV/8--Buna göre, mamullerinizin nakliyesine yönelik olarak taşımacılık firmalarından aldığınız karayoluyla yük 

taşımacılığı hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 2.000 TL yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü 

kapsamında (2/10) oranında tevkifat uygulanacaktır. 

 Öte yandan, Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen nakliye hizmeti bedelinin, mamul bedeli ile birlikte alıcı firmalara 

ayrıca yansıtılması durumunda Tebliğin mezkur bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, 

alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlardan olması ve yansıtılan nakliye hizmet bedelinin KDV 

dahil 2.000 TL yi aşması halinde (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir. 

  28.09.2021 tarih E-33775506-130[KDV 53.01-112]-87230 Sayılı Özelge 

 

DV/1--Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Ticaret A.Ş. arasında düzenlenen "Lisanssız 

Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alım Sözleşmesi" başlıklı kağıdın şirketinizce işverene satışı 

yapılacak makine ve teçhizata ilişkin kısmına, sözleşme konusu işe ait yatırım teşvik belgelerinin geçerlilik süresi 

içerisinde düzenlenmesi ve belge eki makine ve teçhizat listesinde yer alması koşulu ile belgelerde yer alan tutarla 

sınırlı olmak üzere 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrasına göre damga vergisi istisnası 

uygulanması mümkün olup, sözleşmenin kalan kısmının aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre 

damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.  

 10.11.2021 tarih 90792880-155.13.04[7008]-374538 Sayılı Özelge 

 

https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1005
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1005
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1005
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1023
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1023
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1023
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1026
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1026
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1026
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1026
https://manisavdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80322&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-w5mJ2UL-vwCtT6znFgg6hhN9VC0SE-xNPwDLwiFjWB8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#1026
https://gib.gov.tr/node/157568
https://gib.gov.tr/node/157568
https://gib.gov.tr/node/157568
https://gib.gov.tr/node/157568
https://gib.gov.tr/node/157568
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