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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU 

  

KVK/1-Kurum kazancının tespitinde gelir ve giderlerin hangi dönemde kaydedileceği 

İÇİNDEKİLER 

KVK/2- Rödevans Sözleşmesi Gereği Ruhsat Sahibi Adına Kiracı Tarafından Ödenen Bedellerin Gider ve İndirim 

Konusu Yapılması 

KVK/3- Kısmi İstisna Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Olarak İndirimi Kabul Edilmeyen KDV’lerin Kurumlar 

Vergisi Yönünden Gider Olarak Dikkate Alınması 

KVK/4- Şirkette çalışan personel için kiralanan lojman nedeniyle ödenen tutarların giderleştirilmesi. 

KVK/5- Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider 

olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk. 

KVK/6- Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve kur farklarının beyanı ve düzeltme işlemleri 

KVK/7-Yurt dışında yapılan inşaat işine bağlı elektrik ve mekanik işlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi. 

VUK/1-Merkezi İtalya’da bulunan şirketin Türkiye şubesine verilen avukatlık hizmetinde vergilendirme ve belge 

düzeni 

VUK/2-İnternet üzerinden izlenen videoların yurtiçi, yurtdışı izleyenler fatura düzenleme, e-fatura ve defter beyan 

sistemi 

VUK/3-Adi ortaklığı oluşturan ortaklar üzerine kat irtifakı kurulmuş inşaatın satışından elde edilen kazancın 

vergilendirilmesi hk. 

VUK/4-Yatırımda fiilen kullanılan veya kullanılmayan yatırım kredileri ve işletme kredilerine ilişkin faiz ve vade 

farklarının durumu. 

VUK/5-Hatalı düzenlenen e-faturanın kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu ve düzeltme kayıtlarının 

yapılması hk. 

VUK/6-Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk. 

VUK/7-Özel okullarda, bedeli peşin alınan ancak Covid-19 salgını nedeniyle eğitim verilemeyen dönemler için 

fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk. 
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU 

 

 

VUK/8-Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni ve devrin KDV karşısındaki durumu. 

VUK/9-Serbest Bölgeye Mal Tesliminde Fatura Düzeni ve KDV İadesi 

VUK/10-Yurtdışında mukim firmadan alınan Debit Note'un VUK 'na göre ispat edici belge olup olmayacağı, 

yurtiçindeki firmanın credit note düzenleyip düzenleyemeyeceği ile KDV açısından durumu 

KDV/1-Yurt dışından limanlara gelen malların limanlardan serbest bölgelere taşınması hizmetinin KDV’den 

istisna olup olmadığı hk. 

KDV/2-Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen işyerlerinin devir işleminde KDV oranı 

KDV/3-Devlet Malzeme Ofisine ücretsiz teslim edilen cerrahi maskelere ait yüklenilen KDV’lerinin iade hesabına 

dahil edilip edilemeyeceği ile beyanname düzeni 

KDV/4-YTB kapsamında finansal kiralama ile alınan makine ve teçhizatın devrinde KDV istisnası 

KDV/5-Yurt dışı mukimi firmaların araçlarına Türkiyede verilen modernizasyon ve dizayn işlemlerinin 

vergilendirilmesi 

KDV/6-Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devri 

KDV/7-Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Kesilen Faturaların Adi Ortaklıkta Kullanımı 

KDV/8-Grup firmasından temin edilecek ve alınacak hizmetler nedeniyle katma değer vergisi tevkifatı yapılıp 

yapılmayacağı. 

KDV/9-Yatırım teşvik belgesi kapsamında "kullanılmış makine" ithalinde KDV istisnası 

KDV/10-Değersiz Alacaklara İlişkin KDV İndirimi Hk. 

DV/1-7186 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanununa Eklenen Geçici 32’nci Maddesi Kapsamındaki İstisna 
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KV/1--Buna göre, şirketinizce sunulan evrensel posta hizmetine ilişkin net maliyetin ilgili dönemler itibarıyla 

şirketinizce tespit edilebilmesi mümkün olduğundan, söz konusu hizmet sunulduğu dönemin geliri olacak ve bu 

dönem kurum kazancının dahil edilecektir. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlatılacak rapora 

istinaden şirketinize herhangi bir fark ödemesi yapılması halinde ise fark tutarın ödendiği dönemin geliri olarak 

değerlendirilmesi gerektiği tabiidir. 

       23.02.2021 tarih 38418978-125[6-20/31-İ]-65115 Sayılı Özelge 

 

KV/2--Buna göre, rödovans sözleşmesi ile şirketiniz tarafından kiralanan mermer ocağı ile ilgili, ruhsat sahibi … 

Ltd. Şti. adına muhasebe fişi ile tahakkuk ettirilen ve ödemesi şirketiniz tarafından yapılan irtifak hakkı, kullanma 

hakkı, devlet hakkı gibi bedellere ilişkin KDV nin, fatura şirketiniz adına düzenlenmediğinden (hizmetlere ait 

bedel şirketiniz tarafından ödenmiş olsa dahi) indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, … yapmış olduğunuz irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi ödemelerin, ruhsat sahibi 

şirket tarafından düzenlenecek fatura ile şirketinize yansıtılması halinde, bu faturada gösterilecek KDV tutarının 

şirketinizce indirim konusu yapılması mümkündür. 

 11.02.2021 tarih 41931384-130[29-2016-62]-6069 Sayılı Özelge 

 
KV/3--193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek 

giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame 

ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, KDV Kanunu yönünden kısmi istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili alış faturalarında gösterilen ve 

aynı Kanunun 30/a maddesi hükmü gereğince indirilemeyecek olan KDV'nin, kurumlar vergisi yönünden gider 

veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safi kazancın tespitinde indirim 

konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında 

bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere 

dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete 

dahil edilecek giderlerden olmaması gerekir 

. 30.12.2020 tarih 18008620-125[2019-721-5]-E.118595 Sayılı Özelge 

 

KV/4--Buna göre, giderleri karşılanmak suretiyle şirket tarafından kiralanan ve personele lojman olarak tahsis 

edilen konutların, personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, gayrimenkul için ödenen kira tutarı ile sağlanan menfaatlerin brütleştirilerek bordroya dahil edilmesi 

ve bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi tevkifatı 

yapılması gerekmekte olup söz konusu tutarın da anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi 

kapsamında kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, şirketinizce kiralanan ve personele lojman olarak tahsis edilen konutlar, personele sağlanan 

menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirildiğinden ve söz konusu konutlara ilişkin kira bedelleri kurum 

kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate alınacağından kira gideri olarak ayrıca dikkate alınmasının 

mümkün olmayacağı tabiidir. 

 30.12.2020 tarih 62030549-120[94-2020/10]-E.978841 Sayılı Özelge 

 

ÖZELGELER 

https://gib.gov.tr/node/151854
https://gib.gov.tr/node/151849
https://gib.gov.tr/node/151849
https://gib.gov.tr/node/151849
https://gib.gov.tr/node/151849
https://gib.gov.tr/node/151849
https://gib.gov.tr/node/151669
https://gib.gov.tr/node/151669
https://gib.gov.tr/node/151669
https://gib.gov.tr/node/151669
https://gib.gov.tr/node/151669
https://gib.gov.tr/node/151674
https://gib.gov.tr/node/151674
https://gib.gov.tr/node/151674
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KV/5--Bu itibarla, sigorta primi işveren hissesi destek tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borç 

tahakkukunun yapılması halinde yani diğer bir deyişle söz konusu tutarların defter kayıtlarında 361 Ödenecek 

Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabında izlenmesi durumunda, bu tutarların maliyet ya da gider hesaplarında 

izlenmesi gerekmektedir. Anılan tutarların Devlet tarafından teşvik olarak karşılanması halinde de söz konusu 

tutarların 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabının borcuna karşılık 602 Diğer Gelirler hesabının 

alacağına kayıt edilerek muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, sigorta primi işveren hissesi destek tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borç 

tahakkukunun yapılmaması halinde Devlet tarafından karşılanan teşvik unsurlarının gelir veya gider hesapları ile 

ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. 

Ayrıca, yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin münhasıran yıllara sari inşaat ve onarım işlerine 

özgü olarak; sigorta primi işveren hissesi destek tutarlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borç 

tahakkukunun yapılması halinde "17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri" hesap grubunda, devlet 

tarafından teşvik olarak karşılanması halinde ise bu tutarların "35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri" 

hesap grubunda izlenmesi gerekmektedir. 

28.12.2020 tarih 27575268-105[2020-948]-E.364352 Sayılı Özelge 

 
  KV/6-- Bu hüküm ve açıklamalara göre; ortaklarınızın ortağı oldukları ilişkili şirketlere ve iştiraklerinize vermiş 

olduğunuz döviz cinsinden borçların genel hükümler çerçevesinde değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. 

İlişkili kişilere veya iştiraklere borç verilmesi nedeniyle doğan faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden 

kısımlar kâr payı geliri olarak dikkate alınacak ve şartların varlığı halinde iştirak kazançları istisnası olarak 

vergiden istisna edilecek olup kur farkı gelir veya giderlerinden örtülü sermayeye isabet eden herhangi bir tutar 

var ise bu gelir veya giderler vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

Öte yandan, örtülü sermaye uygulamasında, kullanılan borçların örtülü sermaye kapsamında olduğunun geçici 

vergi dönemi/hesap dönemi kapandıktan sonra tespit edilmesi halinde, bu tutarlara ilişkin dönem kazancının 

tespitinde dikkate alınan lehe ve aleyhe oluşan kur farkları için borç veren tarafından düzeltme yapabilmesi için, 

örtülü sermaye kullanan kurum nezdinde yapılan düzeltme neticesinde bir tarhiyatın olması ve bu tarhiyata konu 

verginin de kesinleşmesi gerekmekte olup düzeltmede dikkate alınacak tutar ise kesinleşen ve ödenen tutar 

olacaktır. Ancak, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği geçici vergi döneminde örtülü sermaye hükümleri 

dikkate alınarak hesaben düzeltme yapılabilmesi için Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin yedinci 

fıkrası kapsamında düzeltme şartlarının varlığı aranmayacaktır. 

 15.12.2020 tarih 62030549-125[12-2020/498]-E.933530 Sayılı Özelge 

 
KV/7--Şirketinizce üstlenilen elektrik ve mekanik işlerinin bazı bölümlerini yürüten Özbekistan'da mukim alt 

taşeron firmaların şirketiniz adına düzenlediği faturalar karşılığında şirketiniz tarafından yapılan ödemelerde, 

söz konusu taşeron firmaların Türkiye'de Anlaşmanın 5 inci maddesi kapsamında bir işyerinin olmaması 

durumunda Türkiye'de vergilendirme yapılmayacaktır. 

 Şirketiniz tarafından Anlaşma hükümlerine uygun olarak Özbekistan'da vergi ödenmesi durumunda ise, ödenen 

vergiler Anlaşmanın "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi"ni düzenleyen 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü 

çerçevesinde söz konusu kazanca ilişkin Türkiye'de ödenecek vergiden mahsup edilmek suretiyle çifte 

vergilendirme önlenebilecektir. Bununla birlikte, Özbekistan'da gerçekleştirilen faaliyetlerin Kurumlar Vergisi 

Kanununun 5 inci maddesinin (h) bendi hükümleri kapsamında istisna olması durumunda, 36 ayı geçen faaliyetler 

nedeniyle Özbekistan'da ödenecek vergilerin Türkiye'de mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır. 

  05.11.2020 tarih 62030549-125[5-2019/629]-E.814836 Sayılı Özelge 

 

https://gib.gov.tr/node/151664
https://gib.gov.tr/node/151664
https://gib.gov.tr/node/151664
https://gib.gov.tr/node/151664
https://gib.gov.tr/node/151664
https://gib.gov.tr/node/151644
https://gib.gov.tr/node/151644
https://gib.gov.tr/node/151644
https://gib.gov.tr/node/151644
https://gib.gov.tr/node/151644
https://gib.gov.tr/node/151634
https://gib.gov.tr/node/151634
https://gib.gov.tr/node/151634
https://gib.gov.tr/node/151634
https://gib.gov.tr/node/151634
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  VUK/1--Öte yandan, verilen avukatlık hizmetlerinin, Türkiye'de yürütülen bir yapım işinden kaynaklı olması, 

Türkiye'de verilmesi ve hizmetten Türkiye'de faydalanılması, söz konusu hizmetler karşılığı yapılan ödemelerin 

Türkiye'deki şubenin kayıtlarına alınması hususları birlikte değerlendirildiğinde, avukatlık hizmetlerinin İtalya 

mukimi merkez şirketin Türkiye Şubesine verildiği anlaşılmaktadır. 

Buna göre, her ne kadar avukatlara yapılan ödemeler doğrudan yurt dışı ana merkez tarafından yapılsa da 

hizmetin İtalya mukimi şirketin Türkiye Şubesine verildiği açık olup, avukatlık hizmeti karşılığı yapılan 

ödemelerden anılan şube tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca %20 oranında gelir 

vergisi tevkifatı yapılması ve tevkif edilen vergilerin muhtasar beyannameyle beyan edilerek vergi dairesine 

ödenmesi gerekmektedir.. Dolayısıyla, ortak adına düzenlenen faturanın adi ortaklık olarak verilen Ba bildirim 

formuna dahil edilmemesi gerekmektedir. 

   17.02.2021 tarih 27575268-105[236-2018-593]-58403 Sayılı Özelge 

 

VUK/2--KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II.A/2.1.) bölümünde, "3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi 

kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre; 

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması, 

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması, gerekir. 

Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge 

ile tevsik edilir. 

Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, 

müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır. 

…" açıklamalarına yer verilmiştir. 

Buna göre, "…"da yayımlanan video içeriklerinizin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de izlenmesinin mümkün 

olması durumunda, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde ettiğiniz 

gelirlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel 

hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir. 

   18.12.2020 tarih 43456486-130-13882 Sayılı Özelge 

 

VUK/3--- Müteahhit şirket olan adi ortaklık tarafından kat karşılığı olmak üzere arsa sahibine bırakılacak 

bağımsız birimler (daireler/iş yerleri) için, bunların teslim edilmesinden (inşaatın tamamlanarak tapuda tescil ile 

mülkiyetin alıcıya geçmesinden veya tescilden önce dairelerin fiili kullanıma terk edilmesinden) itibaren yedi gün 

içerisinde adi ortaklık tarafından fatura düzenlenmesi, 

- Arsa tesliminde vergiyi doğuran olay, adi ortaklığın arsa karşılığı yapmış olduğu bağımsız birimlerin arsa 

sahibine teslimiyle gerçekleşeceğinden, söz konusu bağımsız birimlerin arsa sahibine teslimini müteakip, genel 

hükümler çerçevesinde, arsa sahibinin mükellefiyetinin bulunması ve arsanın aktifinde olması halinde azami yedi 

gün içinde arsa sahibi tarafından adi ortaklık adına arsa satış faturası, arsa sahibinin mükellefiyetinin 

bulunmaması halinde ise adi ortaklık tarafından arsa sahibi adına gider pusulası düzenlenmesi, 

- Söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden adi ortaklık payına isabet eden bağımsız birimlerin üçüncü 

kişilere satışında (inşaatın tamamlanarak tapuda tescil ile mülkiyetin alıcıya geçmesinden veya tescilden önce 

dairelerin alıcıların kullanımına terk edilmesinden) sonra, adi ortaklığın maliki olduğu bağımsız bölümlerin 

üçüncü kişilere satışında adi ortaklık tarafından ilgili müşteriler adına genel hükümler çerçevesinde fatura 

düzenlenmesi gerekmektedir. İnşaatlar devam ederken yapılan bağımsız birim satışlarında, bu aşamada adi 

ortaklık tarafından fatura düzenlenmesinin söz konusu olmayacağı tabiidir. 

   14.12.2020 tarih 11395140-105[VUK-1-19380]-929596 Sayılı Özelge 

 

https://gib.gov.tr/node/152142
https://gib.gov.tr/node/152142
https://gib.gov.tr/node/152142
https://gib.gov.tr/node/152142
https://gib.gov.tr/node/152142
https://gib.gov.tr/node/152112
https://gib.gov.tr/node/152112
https://gib.gov.tr/node/152112
https://gib.gov.tr/node/152107
https://gib.gov.tr/node/152107
https://gib.gov.tr/node/152107
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  VUK/4--Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; 

- …Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirmekte olduğunuz yatırımın finansmanında kullanmak üzere … 

A.Ş.'den almış olduğunuz kredilere ilişkin kur farkı ve faiz giderlerinin söz konusu yatırımın aktifleştirildiği hesap 

dönemi sonuna kadar maliyet bedeline dahil edilmesi, 

- Aynı yatırımın tamamlanması amacıyla temin etmiş olduğunuz ve …A.Ş.'den almış olduğunuz kredinin 

kapatılmasında kullanılan genel kredi sözleşmesine ilişkin tahakkuk eden kur farkları ile kredi faizlerinin söz 

konusu yatırımın aktifleştirildiği hesap dönemi sonuna kadar maliyet bedeline dahil edilmesi, 

- Söz konusu dönemden sonra (işletme döneminde), mezkur kredilere ait faiz ve kur farklarının maliyete intikal 

ettirilmesi veya doğrudan gider olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi, 

- Yatırım kredisinin, yatırımla ilgili harcamalara başlanılacağı tarihe kadar mevduat faizi, repo vb, gelir getirici 

alanlarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirin ise yatırım maliyetiyle ilişkilendirilmeksizin kurum 

kazancının tespitinde dikkate alınması icap etmektedir.   

 04.12.2020 tarih 64597866-105[262]-28414 Sayılı Özelge 

 

VUK/5--İlgili fatura e-Fatura sistemi üzerinde başarıyla iletilmiş olmasına rağmen, gerçekte bir mal veya hizmet 

alışı olmadığı halde düzenlendiği değerlendirilen faturaların, muhatabı tarafından kanuni defter kayıtlarına 

alınma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, muhasebe kayıtlarına alınmış olduğunun tespiti durumunda 

muhasebe kayıt ve düzeltme kuralları dikkate alınarak ters kayıt ile muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi de 

mümkün bulunmaktadır. Söz konusu düzeltme kayıtlarının tevsik edici bilgi ve belgeleri olarak, muhatabı 

tarafından yapılan sistemsel veya harici itirazlara ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililere ibraz edilmek bakımından 

muhasebe kayıtları ile birlikte muhafaza edilecek ve istenildiğinde ibraz edilecektir. 

   03.12.2020 tarih 93562567-105-36264 Sayılı Özelge 

 
VUK/6--Bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Fatura üzerinde vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası 

bulunması zorunludur. Ancak, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi 

ve vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmadığından, ilgide 

kayıtlı başvurunuzda belirtilen "Muhtelif Müşteriler" adına düzenlenecek e-Arşiv Faturaların alıcı T.C. kimlik 

numarası alanına 11 tane (1) rakamından oluşan "11111111111" bilgisi girilmek suretiyle e-Arşiv Fatura 

düzenlemek mümkün bulunmakta olup, e-Arşiv Faturada yer alan "Not" alanına her türlü izahat 

eklenebilmektedir. 

   03.11.2020 tarih 36486581-105-46876 Sayılı Özelge 

 
VUK/7--Bu bağlamda, hizmet ifalarında faturanın, esas itibarıyla, hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren azami 

yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, kısım kısım hizmet yapılması mutad olan veya bu hususta 

mutabık kalınan hallerde, her bir kısım hizmetin yapılmasından itibaren azami yedi gün içerisinde her bir kısım 

hizmete ilişkin faturanın düzenlenmesi icap etmektedir. 

Bu itibarla, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden eğitim hizmetinde, takvim yılının aylık 

dönemlerinden oluşan KDV vergilendirme dönemleri itibarıyla, dönem sonundan itibaren azami yedi gün içinde 

hizmeti alan öğrenciler adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir. 

Buna göre somut durumda, söz konusu hizmetin uzaktan veya telafi eğitimi olarak ifa edilmesi, hizmetin ifa 

edildiği dönem sonundan itibaren yedi gün içinde hizmeti alan öğrenciler adına fatura düzenleme 

yükümlülüğünüzü etkilememektedir. 

   02.11.2020 tarih 95462982-105[VUK.ÖZLG-20-42]-165721 Sayılı Özelge 
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VUK/8--Diğer taraftan, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun "Zilyetliğin 

ve kiracılık sıfatının devri" başlıklı 26 ncı maddesinde; kiracının, kiracılık sıfatının veya sözleşmeden doğan hak 

veya yükümlülüklerinin, kiralayandan yazılı izin alınmak kaydıyla devredilmesinin mümkün olduğu, bu devir 

nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliğinin, ilgisine göre 21 inci veya 22 nci madde 

çerçevesinde tescil edileceği veya şerh olunacağı belirtilmektedir. 

Buna göre; … Ltd. Şti. 'nin (eski kiracı) 6361 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında hak ve yükümlülüklerini 

(kiracılık sıfatını) şirketinize devretmesi, bir hakkın satışı mahiyetinde olup, söz konusu satış karşılığında eski 

kiracıya ödenen toplam bedel üzerinden genel hükümler çerçevesinde %18 oranında KDV hesaplanması 

gerekmektedir. Diğer taraftan, bu işleme ait bedel ve KDV için … Ltd. Şti. tarafından adınıza, devir tarihinden 

itibaren yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerektiği tabiidir. 

 14.10.2020 tarih 11395140-105[VUK-1-21008]-E.761255 Sayılı Özelge 

 

VUK/9--Buna göre, sipariş üzerine yurtiçinde tedarikçi firmaya imal ettirildiği ve yurtdışındaki firmaya 

faturasının daha önce düzenlendiği belirtilen bahse konu kalıpların, yurtdışındaki firmanın talebi üzerine … 

Serbest Bölgesindeki temsilcisine gönderilmesi/sevkine ilişkin olarak sevk irsaliyesi düzenlemeniz gerekmekte 

olup, fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 

Ancak, serbest bölge mevzuatı gereğince, yurt dışı firmanın serbest bölgede bulunan temsilcisi adına, serbest bölge 

adresli fatura düzenlenmesinin zorunluluk arz etmesi durumunda, gerçekleştirilecek bedelsiz gönderim işlemine 

ilişkin olarak, daha önce düzenlenen faturaların tarih ve sayılarına ve işlemin mahiyetini açıklayacak şekilde 

şerhlere yer verilmek suretiyle bedelsiz olduğunu gösterecek şekilde fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. 

   28.09.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-711311 Sayılı Özelge 

 

VUK/10--Buna göre; 

- Şirketiniz tarafından ihraç edilen ve müşteriniz tarafından kalite problemi nedeniyle yurtdışında imha edildiği 

belirtilen oto camların maliyet bedellerinin, 496 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen 

doğrultuda, takdir komisyonu tarafından verilecek kararın veya tutanağın tarafınıza tebliğ edildiği dönemde 

kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.  

- Belirli ciroyu yakalayan yurt dışındaki müşterilerinize ciro primi ödenmesine karar verilmesi durumunda, yurt 

dışındaki müşterinizin borcu azalacak olup, geliri artmış olacaktır. Bu durumda yurt dışındaki alıcı firmanın 

şirketinize fatura veya ilgili ülke mevzuatı uyarınca muteber belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan ilgili ülke mevzuatına göre geçerli bir belge olması ve bu durumun gerektiğinde ispatı şartıyla, yurt 

dışındaki firmanın düzenleyeceği "debit note"un kayıtların tevsiki açısından ispat edici belge olarak kullanılması 

mümkündür. 

Öte yandan, tüm tevsik edici belge ve yazışmaların muhafazasının ve gerektiğinde ibraz edilmesinin şart olduğu 

tabiidir.  

   28.09.2020 tarih 70280967-105-E.83060 Sayılı Özelge 
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KDV/1--Buna göre, yurt dışından deniz yoluyla limanlara gelen malların demir yolu taşımacılığı kullanılmak 

suretiyle vagonlarla limandan serbest bölge dışında bulunan bir istasyona kadar  taşınması hizmeti, serbest bölgeye 

verilen bir yük taşıma işi olmadığından, KDV Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında istisna olarak 

değerlendirilemeyecektir. 

   15.01.2021 tarih 84974990-130[KDV-4-14017-İ-2017/17]-18341 Sayılı Özelge 

 
KDV/2--Buna göre, Şirketiniz tarafından 16/1/2019 tarihinde edinilen taşınmazların, en az iki tam yıl aktifte 

bulundurulmadan, borçlu olduğunuz firmaya devri KDV'ye tabi olacaktır. Diğer taraftan, Şirketinizce 

taşınmazların ticari olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi faaliyetinde bulunulması ve söz konusu 

taşınmazların bu amaçla aktifinizde bulundurulması durumunda, bu kıymetlerin tesliminde iki yıllık aktifte 

bulunma şartına bakılmaksızın KDV hesaplanacağı tabiidir. 

   28.12.2020 tarih 45404237-130[I.19.111]-E.198067 Sayılı Özelge 

 

KDV/3--Buna göre, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilecek tıbbi koruyucu önlük ihracatı öncesinde, 11/3/1954 

tarihli ve 6400 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile kurulan, son hali "233 sayılı Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve anılan Kararnamede yer alan hükümler 

çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan ana statüde belirlenen, kamu tüzel kişiliğini haiz bir 

iktisadi devlet teşekkülü olan ve kamu yararını gerçekleştirmeyi amaçlayan DMO Genel Müdürlüğüne bedelsiz 

cerrahi maske teslimi KDV Kanununun 17/2-b maddesi gereğince KDV'den istisna olup, bu istisna kapsamında 

yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecek, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV 

iadeye konu edilemeyecektir. 

Öte yandan, söz konusu işlem 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler" 

tablosundaki "228-Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim 

ve Hizmetler" satırında emsal bedel üzerinden beyan edilecektir. 

   08.12.2020 tarih 21152195-130[99-2020.3030]-E.364150 Sayılı Özelge 

 

KDV/4--6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 26 ncı maddesinde; 

kiracının, kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin almak 

kaydıyla devredebileceği, bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliğinin, ilgisine 

göre 21 inci veya 22 nci madde çerçevesinde tescil edileceği veya şerh olunacağı belirlenmiştir. 

KDV Kanununa göre "teslim" bir malın tasarruf hakkının devrini, hizmet ise teslim ve teslim sayılan haller ile 

ithalat dışındaki işlemleri ifade etmektedir. Bu kapsamda, Şirketiniz tarafından, 6361 sayılı Kanunun 26 ncı 

maddesi kapsamında hak ve yükümlülüklerin (kiracılık sıfatının) bir başka şirkete devredilmesi işlemi, hizmet 

mahiyetinde olup, söz konusu devir işlemi karşılığında yeni kiracıdan bir bedel tahsil etmeniz halinde, söz konusu 

bedele Kanunun 13/d maddesinde belirtilen istisna hükmünün uygulanması mümkün bulunmamakta olup, bu 

bedel üzerinden genel hükümler çerçevesinde  KDV hesaplanması gerekmektedir. 

   02.12.2020 tarih 45404237-130[I.20.108]-E.185381 Sayılı Özelge 
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KDV/5--Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan 

kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde 

ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 

üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari 

kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, yurt dışındaki müşterilerinize yurt dışından gelen araçlarının iç dizaynı kapsamında verdiğiniz 

hizmetler (iç kaplama, koltuk, buzdolabı, tesisat vb.) dolayısıyla elde ettiğiniz kazancın ilgili dönem kurum 

kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. 

   12.11.2020 tarih -39044742-130[Özelge]-E.837213 Sayılı Özelge 

 

KDV/6--Buna göre, tatil amaçlı pansiyon faaliyeti ile otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan Şirketinizce en az iki 

tam yıl süreyle aktifinizde kayıtlı olduğu anlaşılan söz konusu arsanın kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında 

tesliminin, arsa alım satımının mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmemesi şartıyla, KDV Kanununun 

17/4-r maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.  

  10.11.2020 tarih  43626428-130-E.24527 Sayılı Özelge 

 

KDV/7--Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; adi ortaklık adına mükellefiyet tesis edilmeden 

önce gerçekleşen alımlar nedeniyle ortaklardan biri adına düzenlenen belgelerde gösterilen KDV'nin, söz konusu 

alımların ortakların kendi şahsi işleri ile ilgili olmaması ve ortaklar tarafından varsa kendi KDV 

beyannamelerinde indirim konusu yapılmamış olması, yeni kurulan ortaklık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin 

olması, belgelerin işe başlanılmasını müteakip Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen sürede yasal 

defterlere kaydedilmesi ve (özelge talep tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan ve işlemlere konu dönemde geçerli 

olan düzenlemeye göre) vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılının aşılmaması şartıyla ortaklık 

tarafından indirime konu edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

   02.11.2020 tarih  41931384-130[29-2016-61]-42479 Sayılı Özelge 

 
KDV/8--Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı 

(I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili 

işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) 

alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir. 

Buna göre, Şirketiniz tarafından grup şirketlerinize sunulan ortak işgücü kullanımına dair personel maliyeti 

yansıtma işlemleri, genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmakta olup, personellerin verdiği söz konusu 

hizmetler grup şirketlerinizin sevk ve idaresinde yürütülmediğinden, İşgücü Temin Hizmeti kapsamında tevkifata 

tabi değildir. Diğer taraftan, söz konusu hizmet bedellerinin emsal bedele uygun olarak KDV'ye tabi tutulması 

gerekmekte olup, bu hizmetlerin sunumunda çalışan personelin ücretinden düşen paya göre (salt maliyet 

üzerinden) bedel hesaplanması uygun değildir. 

Öte yandan, elektrik, su, doğalgaz tüketimlerine ilişkin fatura bedellerinin kullanım miktarına göre bire bir 

paylaşılması halinde, hizmetten faydalanan grup şirketleriniz adına düzenlenen faturalarla ilgili bedellerin 

yansıtılmasında, asıl işlemin tabi olduğu oranda KDV hesaplanması gerekmektedir. 

   19.10.2020 tarih 64597866-130[9]-E.24193 Sayılı Özelge 
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KDV/9--Buna göre, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesine konu yatırımda doğrudan kullanılmak amacıyla 

ithal edilmek istenilen kullanılmış (ikinci el) makinenin, Şirketinize ait yatırım teşvik belgesi eki global listelerde 

yer alması, ilgili mevzuat uyarınca teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir nitelikte olması ve bu iznin 

alınması durumunda, KDV Kanununun 13/d maddesine göre KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.   

19.10.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-E.775369 Sayılı Özelge 

 

Bültenimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden 

önce tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz. Bülten içeriğindeki özelgeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi Mevzuat 

bölümünden derlenmiştir. Bülten içeriğindeki linkler GİB Özelge Veritabanına yönlendirilmektedir.   

 

Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

KDV/10--Bu kapsamda, KDV Kanununun 29/4 üncü maddesi uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci 

maddesine göre 1/1/2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen 

KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün olup,  bu tarihten önce değersiz hale gelen alacaklar bakımından 

herhangi bir KDV indiriminin yapılması mümkün değildir. Ayrıca, şüpheli hale gelen ve 213 sayılı Kanun 

hükümlerine göre karşılık ayrılan alacaklar ile ilgili tahsil edilemeyen KDV'nin, tarihten bağımsız olarak, KDV 

Kanununun 29/4 üncü maddesi kapsamında indirilecek KDV olarak dikkate alınması söz konusu değildir. 

   09.10.2020 tarih 85550353-130[2019]-E.20611 Sayılı Özelge 

 

DV/1--Bu itibarla, başvurunuz konusu "devir sözleşmesi" başlıklı kağıdın alacaklı bankalar ile kredi borçluları 

arasında yapılan 21/2/2020 tarihli "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" kapsamında düzenlenmiş olması 

halinde, söz konusu kağıdın damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, kredi teminatı olarak alınan ticari işletme rehninin Bankanıza devrine yönelik olarak somut olaya 

ilişkin kağıt örnekleri ekte yer almamakla birlikte devir sözleşmesi ile temlik alınan alacakların teminatını teşkil 

etmesi halinde, söz konusu ticari işletme rehninin Bankanıza devrine ilişkin düzenlenen kağıtlardan da damga 

vergisi aranılmayacağı tabiidir.. 
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