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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU 

  

KVK/1-4735 Sayılı Kanun Geçici 4. Maddesine göre işin tasfiyesi ( Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ) 

İÇİNDEKİLER 

KVK/2-Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu  

KVK/3-Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. 

KVK/4-Lehte veya Aleyhte Oluşan Kur Farklarının Kurum Kazancının Tespitinde Dikkate Alınması. 

KVK/5- Şirket ortaklarına ödenen ücretlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği 

hk.  

KVK/6- Kooperatif üye aidat gelirinin kurumlar ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı 

KVK/7-Sponsorluk Harcamalarının Durumu  

VUK/1-Şirketin kamu hastanelerinden olan alacaklarına iskonto uygulanması hk. 

VUK/2-İade edilerek kayıtlara alınmayan e-faturanın (temel fatura) indirim konusu yapılmamasının uygun olup 

olmadığı ve Ba/Bs bildirimlerine konu edilip edilmeyeceği hk. 

VUK/3-Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hisseli araç için gider pusulasının kimin adına düzenleneceği 

ve Ba bildirim formunda bildiriminin nasıl yapılacağı hk. 

VUK/4-E-Fatura İadesi  

VUK/5-Devlete ait üniversite hastanelerinden olan alacakların iskonto uygulanmak suretiyle tahsilinde feragat 

edilen tutarın değersiz alacak sayılıp sayılmayacağı 

VUK/6-Yurt dışında faaliyet gösteren şirkete, yurt dışında ikamet eden personel temininde vergilendirme. 

VUK/7-Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Değerlemesi Hk. 

VUK/8-Kat karşılığı inşaat maliyeti.  
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU 

 

 

VUK/9-Şirket aktifinde kayıtlı binanın tapuda cins tahsisi yapılmadan satılması durumunun GV, KDV ve VUK 

hükümleri uyarınca değerlendirilmesi hk. 

VUK/10-Belediyeden ve Mal müdürlüğünden kiralanan işyerleri için yapılan kira ödemelerinin tevsiki ve KDV 

indirimi 

KDV/1-Alacak yönetim şirketi tarafından devir alınan alacaklar karşılığı belge düzeni ve KDV 

KDV/2-Hurda araç tesliminin vergilendirilmesi 

KDV/3-Kur Farkında KDV Uygulaması 

KDV/4-İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devri 

KDV/5-Kurum Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkulün Satışında KVK ve KDV İstisnası ileYenileme Fonu 

KDV/6-İtalya Mukimi Firmadan Alınan Danışmanlık Hizmetinin ve Bu Hizmetin Türkiye'deki Firmalara 

Verilmesinin Vergilendirilmesi Hk. 

KDV/7-Grup şirketinden temin edilen kredinin erken kapatılması durumunda vergilendirme  

KDV/8-Yük taşımacılığı hizmetinde tevkifat 

KDV/9-SGK, sigorta şirketleri, bankalara vb. kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı 

KDV/10-Belediye tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı 

DV/1-Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Hk. 

VUK/11-Tıbbi malzeme  satışı ile ilgili 7104 sayılı Kanun  hükmünden yararlanılabilmesi durumunda iskonto 

oranına tekabül eden tutardan feragat edilmesinin vergisel boyutu hakkında 
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KV/1--Konu, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile … konuya ilişkin görüş yazılarında yer alan açıklamalar 

çerçevesinde değerlendirilmiş olup ilgili İdare tarafından … işin tasfiye geçici kabule hazır hale getirilmesi için 

eksikliklerin teknik şartnameye uygun olarak tamamlanması ve tasfiye geçici kabule başvurulması gerektiği 

bildirilmiş olduğundan, herhangi bir süre verilmeksizin kabule uygun bulunan işlerde olduğu üzere tasfiye onay 

tarihinin geçici kabul tarihi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, ilgili mevzuat gereği; feshedilerek tasfiye edilen işlerdeki geçici kabul tarihinin de normal şekilde 

bitirilmiş işlerde olduğu gibi belirlenmesi gerektiğinden ve kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte 

kusur ve eksiklikler tespit edilerek süre verilmesi halinde geçici kabul tutanağı ancak eksikliklerin giderilmesinden 

sonra onaylanabileceğinden, … tarafından yüklenilen söz konusu işe ait … Geçici Kabul Tutanağının İdarece 

onaylandığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

       24.09.2021 tarih 38418978-120[44-2020/4 İ]-299177 Sayılı Özelge 

 

KV/2--Buna göre, … tarihinden sonra Kooperatifiniz adına inşaat ruhsatı alındığından, müteahhit tarafından 

Kooperatifinize verilen inşaat taahhüt hizmetleri için (%1) oranında KDV uygulanması mümkün bulunmaktadır. 

Kooperatifiniz tarafından emanet usulüyle inşaat işi yaptırılması halinde, müteahhit tarafından Kooperatifinize 

yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinde (%1) oranında KDV uygulanması, inşaatta kullanılmak üzere 

Kooperatifiniz veya müteahhit tarafından piyasadan mal ve hizmet alımları ise genel hükümler çerçevesinde 

KDV'ye tabi olması gerekmektedir. 

15.12.2021 tarih E-42152853-125-19386 Sayılı Özelge 

 

KV/3--Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 

Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 

diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır." 

hükümleri yer almaktadır. 

Bu hükümlere göre, vakfınıza gelir ve kurumlar vergileri mükelleflerince yapılan ayni ve nakdi bağışların 

tamamının gelir ve kurumlar vergileri matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.  

 22.12.2021 tarih E-38418978-125[10-2021/5(İ)]-448746 Sayılı Özelge 

 

KV/4--Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; söz konusu işlemlerin ifası esnasında şirketiniz lehine veya 

aleyhine oluşan kur farklarının, kambiyo karı veya zararı olarak dikkate alınması ve bu tutarların doğrudan "690 

Dönem Karı veya Zararı Hesabı" ile ilişkilendirilmek suretiyle ilgili dönem kurum kazancının tespitinde dikkate 

alınması gerekmektedir. 

 12.11.2021 tarih E-79690095-125[4-2021-120-103]-97234 Sayılı Özelge 

 

ÖZELGELER 

https://www.gib.gov.tr/node/154449
https://www.gib.gov.tr/node/157913
https://www.gib.gov.tr/node/157913
https://www.gib.gov.tr/node/157913
https://www.gib.gov.tr/node/157913
https://www.gib.gov.tr/node/157913
https://www.gib.gov.tr/node/157918
https://www.gib.gov.tr/node/157918
https://www.gib.gov.tr/node/157918
https://www.gib.gov.tr/node/157918
https://www.gib.gov.tr/node/157918
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Lehte+veya+aleyhte+olu%C5%9Fan+kur+farklar%C4%B1n%C4%B1n+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+tespitinde+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-RY7B-j9wo4T0g-xDD9r4FRBegjtNYCOmmoIJ_sIZrQA&form_id=vdb_ozelge_search_form#408
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Lehte+veya+aleyhte+olu%C5%9Fan+kur+farklar%C4%B1n%C4%B1n+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+tespitinde+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-RY7B-j9wo4T0g-xDD9r4FRBegjtNYCOmmoIJ_sIZrQA&form_id=vdb_ozelge_search_form#408
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Lehte+veya+aleyhte+olu%C5%9Fan+kur+farklar%C4%B1n%C4%B1n+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+tespitinde+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-RY7B-j9wo4T0g-xDD9r4FRBegjtNYCOmmoIJ_sIZrQA&form_id=vdb_ozelge_search_form#408
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KV/5--Bu hüküm ve açıklamalara göre kurumların kendi ortakları ilişkili kişiler arasında sayıldığından, şirket 

ortaklarına hizmetleri karşılığı olmak kaydıyla emsaline uygun olarak ödeyeceğiniz ücretin kurum kazancının 

tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

Ancak, şirketiniz tarafından ortaklarınıza emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde 

Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması hakkındaki 

hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline göre fazla ödenen tutarın kurum kazancınızın tespitinde gider olarak 

indirim konusu yapılmayacağı tabiidir. 

Öte yandan, söz konusu ücret ödemeleriyle ilgili olarak muvazaalı bir durumun tespit edilmesi durumunda, gerekli 

cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir. 

03.02.2020 tarih 79690095-125[3-2020-120-11]-E.9773 Sayılı Özelge 

 
  KV/6-- Konuya ilişkin olarak 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.3. Aidatlar" başlıklı bölümünde; 

"Üyelerden veya katılımcılardan alınan aidatlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek 

şartıyla KDV'nin konusuna girmemektedir. Örneğin, dernek tüzüğünde belirtilen gelirlerden olan üye aidatları 

KDV'ye tâbi tutulmayacaktır. 

Ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan bir kooperatifin ticari nitelikteki teslim ve hizmetlerinin 

karşılığında yapılan ve kurum kazancının bir unsuru sayılan aidat ödemeleri KDV'ye tabi tutulacaktır. Örneğin, 

tüketim ve taşımacılık kooperatifleri gibi kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kooperatiflerin üyeleri 

tarafından yapılan ve kurum kazancının bir unsuru sayılan aidat ödemeleri KDV'ye tabi bulunmaktadır. 

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatifin ortak giderleri karşılamak (üyelerin güvenlik, 

bahçıvanlık, havuz ve sosyal tesislerin bakımı, elektrik ve su gibi ihtiyaçlarının giderilmesi) amacıyla tahsil ettiği 

aidatlar ise ticari mahiyet arz etmediğinden KDV'ye tabi tutulmayacaktır." 

açıklamaları yer almaktadır. 

Buna istinaden, genel giderlerinizi karşılamak amacıyla üyelerinizden tahsil edeceğiniz aidatlar, kurum 

kazancının bir unsuru olarak kurumlar vergisine tabi bulunması halinde KDV'ye tabi olacak olup, aksi halde ise 

KDV'ye tabi tutulmayacaktır.  

08.10.2021 tarih E-79690095-125[3-2021-120-93]-83309 Sayılı Özelge 

 

KV/7--Buna göre, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sponsorluk sözleşmesi 

kapsamında Şirketinizin yapacağı bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun 

hükümlerine tabi özel okul kapsamında olması halinde adı geçen şirket tarafından işletilen okul tarafından 

bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu geçmemek üzere verilen 

bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisna olup, söz konusu mal teslimi ve hizmet ifaları 

nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin, aynı kanunun 30 uncu maddesi uyarınca indirimi mümkün değildir. 

İndirimi mümkün olmayan bu verginin kurumlar vergisi kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak 

dikkate alınması mümkündür. 

Öte yandan, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar dışındakilere sponsorluk 

kapsamında ... tarafından yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olup, bu 

harcamalar dolayısıyla yüklenilen vergilerin de Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesi uyarıca 

indirim konusu yapılması mümkündür. 

Ayrıca, adı geçen şirket tarafından sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan nakdi bağışlar ise KDV'nin 

konusuna girmediğinden KDV'ye tabi olmayacaktır. 

  11.10.2021 tarih E-46480499-125[2021/925]- Sayılı Özelge 

 

https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=%C5%9Eirket+ortaklar%C4%B1na+%C3%B6denen+%C3%BCcretlerin+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-A9KYMqKBSk7p7RpzUAD_i0OP9g8xiedq_x8z-DEO_9A&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=%C5%9Eirket+ortaklar%C4%B1na+%C3%B6denen+%C3%BCcretlerin+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-A9KYMqKBSk7p7RpzUAD_i0OP9g8xiedq_x8z-DEO_9A&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=%C5%9Eirket+ortaklar%C4%B1na+%C3%B6denen+%C3%BCcretlerin+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-A9KYMqKBSk7p7RpzUAD_i0OP9g8xiedq_x8z-DEO_9A&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=%C5%9Eirket+ortaklar%C4%B1na+%C3%B6denen+%C3%BCcretlerin+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-A9KYMqKBSk7p7RpzUAD_i0OP9g8xiedq_x8z-DEO_9A&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=%C5%9Eirket+ortaklar%C4%B1na+%C3%B6denen+%C3%BCcretlerin+kurum+kazanc%C4%B1n%C4%B1n+&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-A9KYMqKBSk7p7RpzUAD_i0OP9g8xiedq_x8z-DEO_9A&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Kooperatif+%C3%BCye+aidat+gelirinin+kurumlar+ve&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-O0VNmBkkK-KGQfgFvymTdN3Zt_YNh8-qOHx8FKWMh8Q&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Kooperatif+%C3%BCye+aidat+gelirinin+kurumlar+ve&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-O0VNmBkkK-KGQfgFvymTdN3Zt_YNh8-qOHx8FKWMh8Q&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://aydinvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Kooperatif+%C3%BCye+aidat+gelirinin+kurumlar+ve&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-O0VNmBkkK-KGQfgFvymTdN3Zt_YNh8-qOHx8FKWMh8Q&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Sponsorluk+Harcamalar%C4%B1n%C4%B1n+Durumu&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-wJOTzEhD8FrKw1bNmtNC6DBW4RhKoghzgFHaCc-RPdw&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Sponsorluk+Harcamalar%C4%B1n%C4%B1n+Durumu&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-wJOTzEhD8FrKw1bNmtNC6DBW4RhKoghzgFHaCc-RPdw&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Sponsorluk+Harcamalar%C4%B1n%C4%B1n+Durumu&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-wJOTzEhD8FrKw1bNmtNC6DBW4RhKoghzgFHaCc-RPdw&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Sponsorluk+Harcamalar%C4%B1n%C4%B1n+Durumu&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-wJOTzEhD8FrKw1bNmtNC6DBW4RhKoghzgFHaCc-RPdw&form_id=vdb_ozelge_search_form
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=Sponsorluk+Harcamalar%C4%B1n%C4%B1n+Durumu&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-wJOTzEhD8FrKw1bNmtNC6DBW4RhKoghzgFHaCc-RPdw&form_id=vdb_ozelge_search_form
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  VUK/1--Ancak, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi uygulamasında, alacağın değersiz hale geldiği yıl 

hesaplarına zarar olarak yazılması gerekmekte olup, ilgili olduğu yılda zarar yazılmayan alacağın sonraki yıllarda 

dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, dava veya icra yoluyla takibe konu edilmiş olmaları nedeniyle daha önce Vergi Usul Kanununun 323 

üncü maddesi kapsamında, karşılık ayrılmak suretiyle ilgili dönemde gider olarak dikkate alınmış alacaklar için, 

yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde mezkur Kanunun 322 nci maddesine göre işlem tesis 

edilmesi durumunda, daha evvel anılan Kanunun 323 üncü maddesi kapsamında ayrılmış olan karşılığın 

düzeltilmesi gerektiği tabiidir. 

   03.06.2021 tarih 26468226-125[ÖZG-4-2020]-30096 Sayılı Özelge 

 

VUK/2--Buna göre, düzenlenen faturaların belirtilen usul ve şartlarda reddedilmesi ve muhasebe kayıtlarına 

alınmamış olması halinde, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmesine gerek bulunmamakta olup, bu 

faturaların muhasebe kayıtlarına alınması halinde ise Form Ba ve Form Bs bildirimlerine konu edilmesi gerektiği 

tabiidir.   

 03.06.2021 tarih 27192137-105[Mük.242-2018/424]-39626 Sayılı Özelge 

 

VUK/3--- Buna göre, dört hissedarı olan taşıtın alımına ilişkin olarak; söz konusu hissedarların vergi mükellefi 

olmayan kişiler olması halinde, tarafınızca her bir hisse sahibi adına hissesi oranında gider pusulası düzenlemeniz 

ve gider pusulası düzenlenen tutarın KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olması durumunda ilgili döneme ait Ba 

bildirim formu ile bildirmeniz gerekmektedir. 

   03.06.2021 tarih 67854564-105[1741-7459]-186562 Sayılı Özelge 

 
VUK/4--Buna göre, ilgili mükellefin, hatalı olarak düzenlemiş olduğunuz faturayı kabul etmek istememesi halinde 

ortada bir mal iadesi bulunmadığından "İade Fatura" tipinde e-Fatura düzenlenerek değil, 6102 sayılı Kanunun 

ilgili maddesinde düzenlenen harici yollarla itiraz yöntemlerinden biri olan KEP sistemi ile itiraz mekanizmasının 

kullanılması mümkündür. Bu kapsamda, "Temel Fatura" olarak sehven düzenlenen söz konusu e-Faturanın kabul 

edilmek istenmemesi halinde, alıcının, muhasebe kayıtlarına hiç almadan harici yollarla itiraz (noter aracılığıyla, 

taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi) yöntemlerinden biri ile 

faturaya itiraz etmesi (İlgili faturanın düzenlenme tarihi olan 31/10/2017'de "Temel Fatura İptal Portalı" aktif 

olmadığından, ilgili fatura için bu portal üzerinden iptal talebinde bulunulması imkanı bulunmamaktadır.), 

şirketinizce de daha önce muhasebe kayıtlarında gösterilen bu faturaların, itiraz üzerine kayıtlardan çıkartılması 

gerekmektedir. 

 03.06.2021 tarih 58889402-105[2017/127-1094]-54295 Sayılı Özelge 

 
VUK/5--Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar "dönemsellik ilkesi" ile "tahakkuk esası 

ilkesi"dir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması yani geliri 

veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya 

borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında bir gelir veya gider 

unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancının 

tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme 

intikalinin sağlanmasıdır. 

Buna göre, şirketinizce 2547 sayılı Kanunun ek 45 inci maddesi kapsamında alacağın tahsili amacıyla feragat 

edilen tutarların, Vergi Usul Kanunundaki değersiz alacak koşullarının oluşması halinde ilgili dönemde kurum 

kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

   09.06.2021 tarih E-27575268-105[322-2021-23]-181650 Sayılı Özelge 
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  VUK/6--Ayrıca, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler" başlıklı bölümünde, "KDV 

Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine 

yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli 

üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi 

söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir. 

Buna göre, şirketiniz tarafından deniz yoluyla ulaşım faaliyetinde bulunan yurt dışında mukim firmalara yine yurt 

dışında ikamet eden personellerin tedariki hizmeti, söz konusu hizmetin yurt dışında (Türk Karasuları dışında ve 

Uluslararası hukuk mevzuatı ile teamüllerine göre yurt dışı sayılan bölgelerde) verilmesi halinde KDV'nin 

konusuna girmeyecektir. 

   16.06.2021 tarih 62030549-125[6-2018/110]-468523 Sayılı Özelge 

 
VUK/7--Bu çerçevede, somut durumda; 

1- Aktifinizde yer alan gayrimenkullerin, gayrimenkul yatırım fonuna devri karşılığında alınan gayrimenkul 

yatırım fonu katılma paylarının, alış bedeli üzerinden kayıtlara intikal ettirmeniz, 

2- Borsada işlem görmediği belirtilen, bahse konu yatırım fonu katılma paylarının, değerleme günlerinde, fon 

tarafından değerleme günü itibariyle ilan edilen değerleri itibariyle değerlemeye tabi tutmanız ve oluşan farkı ilgili 

dönem kar/zarar hesaplarına intikal ettirmeniz gerekmektedir. 

   16.06.2021 tarih 62030549-125[6-2019/165]-469352 Sayılı Özelge 

 

VUK/8-Bu itibarla, kayıtlarınızda 306.974,14 TL olarak yer alan kat karşılığı inşaat işi maliyetinizin, yukarıda yer 

verilen mükerrer 298 nci madde hükümleri dışında değerlenme imkânı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini 

devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin gayrimenkulün maliyetine eklenmesi gerektiğinden, 

daireler içerisinde yer alan ve yıllar içerisinde deforme olup kullanılamayacak hale gelen mutfak dolapları, mutfak 

tezgahları ile binaya ait çatının yapımı/yenilenmesi şeklindeki gayrimenkulün mütemmim cüzü veya teferruatıyla 

ilgili kabul edilen harcamaların gayrimenkulün değerini artırması nedeniyle maliyete eklenmesi, diğer taraftan 

daire içi iç cephe boyaları ile ilgili yapılan harcamaların normal bakım, tamir gideri olarak kabul edilmesi ve 

binanın maliyet bedeline eklenmeden ilgili dönemde doğrudan gider yazılması gerekmektedir. 

 17.06.2021 tarih 83128357-105-9024 Sayılı Özelge 

 
VUK/9--Ayrıca, satılan amortismana tabi iktisadi kıymet yerine bir başka iktisadi kıymetin alınmak istenmesi 

veya alınmasının, iktisadi kıymetin yenilenmesi olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle otel binası 

satışından doğan ve yenileme fonuna alınacak karın, Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesi kapsamında ancak 

aynı neviden bir iktisadi kıymetin alımı nedeniyle kullanılması mümkün olup, şirket yönetimi için büro alım ve 

yatırımında kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, şirketlere ait amortismana tabi taşınmazların satışından elde edilecek kazancın 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e maddesi çerçevesinde istisnaya konu edilen tutar dışında kalan kısmının, 

satılan taşınmazın aynı neviden yenisinin iktisap edilmesi amacıyla yenileme fonuna aktarılması mümkündür.            

17.06.2021 tarih 11395140-105[328-2014/VUK-1/18937]-475290 Sayılı Özelge 
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VUK/10--Buna göre, Belediyelerin ve Malmüdürlüklerinin, işlemlerine ilişkin olarak mezkûr Kanun uygulaması 

bakımından belge düzenleme yükümlülükleri bulunmadığından, bunlar tarafından yapılan gayrimenkul 

kiralamalarında, tabi oldukları mevzuata göre düzenledikleri belgelerin kayıtlarınızın tevsikinde kullanılması 

mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu gayrimenkul kiralamaları nedeniyle ilgili kurumlar nezdinde iktisadi 

işletme oluşması veya kiralamaya konu gayri menkulün iktisadi işletme aktifinde yer alması halinde, iktisadi 

işletme tarafından mezkûr Kanunun belge düzenine ilişkin hükümlerine de riayet edilmesi gerektiği, dolayısıyla 

bu kapsamdaki gayrimenkul kiralama işlemlerine ilişkin kayıtlarınızın, yukarıda yer verilen açıklamalar 

çerçevesinde adınıza düzenlenecek faturalarla tevsik edilmesi gerektiği tabiidir. 

   02.07.2021 tarih 27575268-105[229-2019-299]-205890 Sayılı Özelge 

 

KDV/1--Buna göre, … A.Ş.den devir alınan alacakların Şirketinizce tahsili hizmeti BSMV kapsamına 

girmediğinden genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacak ve borçlu adına düzenlenen faturada hizmet 

bedeli üzerinden (devir alınan alacağın devir bedeli ile devir sonrası tahsil edilen tutar arasındaki fark) genel 

oranda (%18) KDV hesaplanacaktır. 

   08.07.2021 tarih  39044742-130[Özelge]-536448 Sayılı Özelge 

 
KDV/2--Buna göre, şirketinize ait binek otomobile, ilgili trafik müdürlüğünce tescil belgesine "Hurdaya 

çıkarılmıştır." şerhi konulması ve aynen veya onarılmak suretiyle üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak 

halde olması durumunda bu aracın teslimi 3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesi uyarınca KDV'den istisna 

tutulacaktır. Ancak, söz konusu aracın aynen veya onarılmak suretiyle kullanılabilir halde olduğunun tespiti 

halinde bu teslimde genel hükümlere göre KDV uygulanması gerekmektedir. 

   08.07.2021 tarih 39044742-130[Bakanlık Görüşü]-540887 Sayılı Özelge 

 
KDV/3--Şirketiniz lehine ortaya çıkan kur farkı için hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli oran 

uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması ve 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Söz 

konusu hizmete ilişkin bedelin tahsil edildiği tarihte Şirketiniz aleyhine kur farkı oluşması halinde, kur farkı 

tutarına hizmetin yapıldığı tarihteki oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanıp Şirketiniz tarafından sorumlu 

sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmekte olup, bu KDV'nin aynı döneme ilişkin 

1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak, yıl sonlarında ve geçici vergi 

dönemlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV 

hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. 

   09.07.2021 tarih 76464994-130[KDV.2019.73]-93626 Sayılı Özelge 

 

VUK/11--Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren, 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen 

alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkündür. 213 sayılı Kanunun 

323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

dikkate alınan KDV'nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır." açıklamalarına yer verilmiştir. 

Buna göre, 2547 sayılı Kanunun geçici 75 inci maddesi kapsamındaki alacaklarınızın iskonto uygulanmak suretiyle 

Hazine ve Maliye Bakanlığından tahsili nedeniyle feragat edilen kısmının, 1/1/2019 tarihinden itibaren Vergi Usul 

Kanununun 322 nci maddesi kapsamında değersiz hale gelmesi halinde, feragat edilmek suretiyle değersiz hale 

gelen söz konusu alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin, mezkûr Tebliğde yer alan açıklamalar 

çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkündür. 

Diğer taraftan, 1/1/2019 tarihinden önce Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen 

alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin, indirime konu edilemeyeceği tabiidir. 

   28.07.2021 tarih 84974990-130[KDV5.29.2019.27]-225891 Sayılı Özelge 
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KDV/4--Buna göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen ve 

iş ortaklığınız uhdesinde kalan Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaatı işine ilişkin hakediş faturalarında KDV 

hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işin iş ortaklığınız tarafından tamamlanamaması ve 

ortaklarından Turhal Alkanlar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti'ye devri durumunda, söz konusu devir için bir bedel 

alınması halinde alınan bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır. 

Ayrıca, söz konusu işin devri sonucu iş ortaklığınızın mükellefiyetinin sona ermesi durumunda, bu iş nedeniyle 

indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru 

olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

   04.08.2021 tarih 32695369-125-27710 Sayılı Özelge 

 
KDV/5--Yenileme fonu hesabında yer alan satış karının muhakkak surette satılan iktisadi kıymetle aynı neviden 

başka bir iktisadi kıymetin iktisabında kullanımı esastır. Bu itibarla, satılan iktisadi kıymet yerine bir başka 

iktisadi kıymetin alınmak istenmesi veya alınmasının, iktisadi kıymetin yenilenmesi olarak kabulü mümkün 

bulunmamaktadır. 

Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, aynı neviden iktisadi kıymetlerin satın alınması ile olabileceği gibi aynı 

nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilecek yeni bir iktisadi kıymetin işletmede imal/inşa edilmesi yoluyla da mümkün 

bulunmaktadır. 

Buna göre, 2014 yılından bu yana sağlık hizmeti sunmadığınız ve bu faaliyete devam etmeyeceğiniz, bu faaliyet 

yerine gayrimenkul ticareti ve kat karşılığı inşaat faaliyeti gibi farklı sektörlerde faaliyette bulunacağınız dikkate 

alındığında, sağlık hizmetinde kullandığınız binanın satışından elde edilen karın yeni faaliyetiniz kapsamındaki 

yatırım giderlerinin karşılanması amacına yönelik olarak yenileme fonuna aktarılması mümkün 

bulunmamaktadır. 

    04.08.2021 tarih -26468226-010.09[ÖZG-4-2019]-39224 Sayılı Özelge 

 
KDV/6--Buna göre, İtalya'da yerleşik firmadan temin edilen ve Türkiye'de faydalanılan hizmet alımları Kanunun 

1 inci maddesine göre KDV'ye tabi olup bu işlemden doğan KDV'nin Şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 

No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenen verginin Şirketiniz tarafından aynı döneme ait 

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir. 

  06.08.2021 tarih  84974990-130[KDV.5/H/9140.09.48]-238180 Sayılı Özelge 

 
KDV/7--Buna göre, topluluk şirketi tarafından bankalar ve diğer finans kuruluşlarından temin edilen kredinin 

Şirketinize anapara, faiz ve masraflarıyla birlikte aynen aktarılması işleminde, aynen aktarılan bedeller için KDV 

hesaplanmayacaktır. 

Bununla birlikte, topluluk şirketi tarafından bankadan temin edilerek Şirketinize kullandırılan kredinin, 

Şirketiniz ile topluluk şirketince aynı şartlarda ve eş zamanlı olarak kapatılması durumunda, "aynı şartlarda 

krediyi kullandırma/kullanma şartı" ihlal edilmiş olmayacakken, söz konusu kredinin eş zamanlı olarak 

kapatılmaması durumunda "aynı şartlarda krediyi kullandırma/kullanma şartı" ihlal edilmiş olacağından, bu 

durumda topluluk şirketi ile gerçekleştirilen kredi devri işleminin topluluk şirketi tarafından sağlanan finansman 

hizmeti kapsamında KDV'ye tabi tutulması gerekecektir. 

    09.08.2021 tarih  21152195-130[99-2019.2309]-247883 Sayılı Özelge 
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KDV/8-Buna göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlar arasında yer alan müşterinize gün içinde 

birden fazla kez verilen taşımacılık hizmeti bütünlük arz ettiğinden, söz konusu hizmete ilişkin KDV dahil toplam 

bedelin Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde belirtilen tutarı aşması halinde müşterileriniz tarafından (2/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.. 

   11.11.2021 tarih E-97726449-130[1670551594]-115727 Sayılı Özelge 

 
KDV/9--Buna göre, İşletmeniz tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmeti nedeniyle SGK'ya düzenlenen 

faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır. 

Diğer taraftan, sigorta şirketleri, bankalar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan veya tüzel 

kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları gibi, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında sayılan kuruluşlarla 

yapılan anlaşmalar karşılığında, bu kuruluş personeline veya sigortalılarına ifa edilen sağlık hizmeti nedeniyle 

anılan kuruluşlara düzenlenen faturalarda mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanması gerekmektedir. 

   15.11.2021 tarih E-64597866-130-20234 Sayılı Özelge 

 
KDV/10--Buna göre, somut durumda; 

1- Belediyeniz ile … Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, adı geçen Başkanlık tarafından 1 adet 

sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 1 adet basketbol-voleybol sahası yaptırılması işi dolayısıyla bu tesislerde anılan 

Başkanlığın ve/veya … Bakanlığının reklamlarının yer alması karşılığında Belediyenize yapılan ödeme nedeniyle 

Belediyeniz nezdinde iktisadi kamu kuruluşu oluşmadığından, Belediyenizin söz konusu işlemler için fatura 

düzenleme yükümlülüğü bulunmamakta olup, bu işlemlere 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 … Başkanlığı adına 

fatura düzenlenmesi icap etmektedir. 

    30.12.2021 tarih E-27523430-130-61799 Sayılı Özelge 

 
DV/1--Bu itibarla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında öğrenim, staj, ihtisas, kurs, mesleki araştırma, yüksek 

lisans yapma ve benzeri gayelerle gerek öğrenciler ve velileri, gerekse ilgili kişiler tarafından okul idareleri veya 

okul idareleri dışında kalan diğer kuruluşlara verilmek üzere düzenlenecek olan taahhütnameler ve bunlarla ilgili 

kefaletnameler damga vergisinden; öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna 

girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kağıtlara ilişkin işlemler noter 

harcından istisnadır. 

Buna göre, … Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. ile öğrenci … ve velisi arasında imzalanan "Karşılıklı Burs ve Zorunlu 

Hizmet Sözleşmesi"nin; noter harcından istisna tutulması, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun II/1 fıkrasında 

sözleşmelere ilişkin istisna hükmü bulunmadığından damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.  

  11.11.2021 tarih 6700543-155[19-515-61]-72260 Sayılı Özelge 
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BURADAYIZ 

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. 
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