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Universal YMM A.Ş.  Sayfa 

 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU 

  

KVK/1- Kredi borcu nedeniyle kurulan iştirak şirketinin hisselerinin satışından doğan zararın gider yazılıp 

yazılamayacağı hk. 

İÇİNDEKİLER 

KVK/2- Şirkete ait yurt dışı iştirak hisselerinin birleşmesi durumunda Türkiye'de vergiye tabi kurum kazancı 

oluşup oluşmadığı hk. 

KVK/3-Değerli konut vergisinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı 

KVK/4-Sipariş avans bedellerine ait kur farkları hk. 

KVK/5-Kooperatifin aktifinde kayıtlı taşınmazların satışı işleminde vergilendirme hk. 

KVK/6- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında ... Üniversitesi Teknokentte Yürütülen 

Arge Hizmeti Hk. 

KVK/7-Kurumlar Vergisi mükellefi olan Kooperatifin Üyelerinden alınan aidatların vergilendirilmesi hk. 

 

 

VUK/1-E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu  hk. 

VUK/2-Muhasebe İşlem Fişlerinin Tevsik Edici Belge Niteliği Hk. 

VUK/3- Faydalı ömrü bir yıldan az olan tahta ve plastik paletlerin doğrudan gider yazılıp yazılmayacağırt dışı 

müşterileri tarafından fatura iade bölümünün eksik veya hatalı doldurulmasında belge düzeni hk. 

VUK/4-Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenecek faturalarda süresi. 

VUK/5-Amortisman Uygulaması  

VUK/6-Arabuluculuk sistemi ile çözümlenen anlaşmazlık nedeniyle matrahta meydana gelen değişikliklerin 

KDV ve VUK karşısındaki durumu hk. 

VUK/7- Şirket aktifine kayıtlı araçların icra yoluyla satılması durumunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 

ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. 

VUK/8 Satışı yapılan malın fiziki olarak iade edilememesi ve ürün kusurundan dolayı bedelinin karşı tarafa 

ödenmesi durumunda gider ve stok kaydı 
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU 

 

 

VUK/9- Hekimlik faaliyeti yürütülen muayenehanenin satın alınması halinde envantere kaydının zorunlu olup 

olmadığı. 

VUK/10-İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılması hk. 

KDV/1- Avukatlık hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk. 

KDV/2- Pastanede yapılan doğrudan satış ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranı 

KDV/3-Yurt dışı mukimi kişilerden alınan tercüme hizmetinin vergilendirilmesi hk. 

KDV/4-Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Düzeltme Yapılan 

Dönemde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı hk. 

KDV/5-Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşım 

masraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.enen kira bedeli karşılığında fatura 

alınamaması durumunda kurumlar vergisi yönünden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile yapılan ödemenin 

tevkifata tabi olup olmayacağı hk. 

KDV/6- Araç Kiralama Hizmetinde KDV Tevkifatı hk. 

KDV/7- Kamyona beton pompası monte edilip finansal kiralamaya konu edilmesinin KDV Kanunu karşısındaki 

durumu hk. 

KDV/8- Müzayede mahallinde yapılan taşınmaz satışında vergiyi doğuran olay hk. 

DV/1-Arabuluculuk anlaşma belgesinin damga vergisi 

VUK/11-E-faturada, hizmeti alan mükellef ve şube bilgilerinin yer alıp almayacağı. 
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KV/1—(…)'nin bu dönemde kurumlar vergisi matrahının oluşması ve bu matrah üzerinden (….) adına tarh edilen 

vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması halinde bankanız tarafından bahse konu örtülü sermaye tutarına isabet 

eden ve dağıtılmış sayılan kar payı tutarı için iştirak kazancı istisnasından faydalanılması mümkün 

bulunmaktadır. Ancak, borç alan kurum tarafından dağıtılmış kâr payı sayılan tutarın bu kurumun mali kârından 

fazla olması halinde ise Şirketinizce iştirak kazancı istisnasından yararlanılacak tutarın bahse konu kurumun mali 

kârı ile sınırlı olacağı tabiidir. 

            - Diğer taraftan, bankalarca (…)'a kullandırılan kredilerin ödenmemesi nedeniyle (…) hisselerinin devrinin 

yapıldığı kreditör bankaların iştiraki olarak kurulan (…)'nin tasfiyesinin zararla sonuçlanması halinde, bankanız 

aktifinde bulunan (….) iştirak hisselerinin, iştirakin tasfiyesi sonucu değerinin kalmaması nedeniyle doğan zararın 

kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.        

04.03.2022 tarih E-64597866-125-4310 Sayılı Özelge 

 
KV/2-- Bu itibarla, şirketinizin tamamına sahip bulunduğu Hollanda mukimi ….. ve …. şirketlerinden …. 

şirketinin kül halinde …. şirketine devredilmesi …. şirketinde sermaye artırımını müteakiben bu şirkete ait yeni 

hisse edinimi işleminde alış bedeli olarak, … şirketinin hisselerinin alımı için ödenmiş olan ve kayıtlarda izlenen 

bedelin esas alınması, bu çerçevede, şirketinizin aktifine kayıtlı bulunan …. hisselerinin alış bedelinin …. 

hisselerinin alış bedeline ilave edilmesi ve bu suretle …. hisselerinin şirket kayıtlarından çıkarılması 

gerekmektedir.  

 Öte yandan, Şirketinizin … sahip olduğu Hollanda mukimi ... 'nin yine … sahip olduğu ... 'ye kül halinde tüm 

aktif ve pasifi ile ilgili ülke yasal mevzuatına uygun şekilde devrolması ve Şirketinizin aktifinde yer alan ... 

hisselerinin yerine devirden kaynaklı ... 'de yapılacak sermaye artışı sonucu çıkarılacak yeni hisse senetlerinin 

gelmesi nedeniyle Şirketiniz bünyesinde vergilendirilmesi gereken kurum kazancından bahsedilemeyecektir. 

Diğer taraftan, sahip olunan ... hisselerinin elden çıkarılması halinde oluşacak kazancın iç mevzuatımız ve 

Hollanda Krallığı ile imzalanan Gelir Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 

Engel Olma Anlaşması hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir. 

02.03.2022 tarih 64597866-125[6]-4069 Sayılı Özelge 

 

KV/3--- Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde; "Safî 

kazancın tespit edilmesi, için aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 

 6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi 

ayni vergi, resim ve harçlar; ..." hükmü yer almaktadır. 

 Buna göre, şirketiniz tarafından kira geliri elde etmek amacıyla iktisap edilen mesken nitelikli taşınmazlar için 

ödenen değerli konut vergisi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 

bendi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergiler 

kapsamında olduğundan, aktifinize kayıtlı söz konusu taşınmazlar için ödediğiniz değerli konut vergisi 

tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

21.03.2022 tarih E-62030549-120-313046 Sayılı Özelge 

 

ÖZELGELER 

https://www.gib.gov.tr/node/159071
https://www.gib.gov.tr/node/159071
https://www.gib.gov.tr/node/159061
https://www.gib.gov.tr/node/159061
https://www.gib.gov.tr/node/159061
https://www.gib.gov.tr/node/159061
https://www.gib.gov.tr/node/159061
https://www.gib.gov.tr/node/159066
https://www.gib.gov.tr/node/159066
https://www.gib.gov.tr/node/159066
https://www.gib.gov.tr/node/159066
https://www.gib.gov.tr/node/159066
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KV/4--Buna göre, şirketinizce yapılacak yatırımlar için döviz cinsinden verilen avanslar, döviz cinsinden alacak 

hükmünde olduğundan, dönem sonlarında Vergi Usul Kanununun yukarıdaki hükümlerinin de dikkate alınarak 

değerlemeye tabi tutulması, değerleme sonucu oluşan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate 

alınması gerekmektedir. 

Öte yandan, alıcının satıcıya avans olarak yaptığı ödemeler dolayısıyla ödemelerin yapıldığı tarih ile faturanın 

tanzim edildiği tarih arasında alıcı lehine oluşan kur farkları yapılmakta olan yatırımların maliyetine 

dönüşmektedir. Bir başka ifadeyle satıcı firma tarafından düzenlenecek fatura kur farklarını da içerecektir. 

Ayrıca şirketinize teslim edilen ve yatırım ünitelerinize montajı gerçekleştirilen yatırım mallarına ilişkin verilen 

sipariş avanslarına ait kur farklarının da kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir. 

 08.02.2022 tarih -88031814-105[ÖZELGE-2021/]-16411 Sayılı Özelge 

 
  KV/5-- Buna göre, kooperatifiniz adına tescilli arsaların üçüncü kişilere satışından dolayı kurumlar vergisi 

mükellefiyeti tesis edileceğinden ve kurumlar veya katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan kooperatiflerin 

sattıkları emtia ya da yaptıkları iş nedeniyle Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetleri 

bulunduğundan, söz konusu arsalara ilişkin satış işleminin tapuya tescil tarihinden itibaren, ancak tapuya tescil 

tarihinden önce fiilen teslim gerçekleşmiş ise mal tesliminin gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün 

içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, özelge talep formunuzda konuya ilişkin yeterli açıklama yapılmadığından Harçlar ve Damga Vergisi 

yönünden değerlendirme yapılamamıştır. 

24.01.2022 tarih E-40392771-130[6-2022-121-2]-5975 Sayılı Özelge 

 

KV/6--Bu hüküm ve açıklamalara göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde tasarım faaliyetleri sonucu buldukları 

ürünleri kendileri seri üretime tabi tutarak pazarlayan mükellefler, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen 

kazançlarının tasarıma isabet eden kısmını, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suretiyle 

31/12/2023 tarihine kadar istisnadan yararlanabilecek, üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan 

kazancın diğer kısmı ise kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

Buna göre, şirketinizin ... Üniversitesi Teknokent'te yürüttüğü "... Tasarımı ve Üretimi" isimli tasarım faaliyeti 

sonucu bulduğu ... satışından elde ettiği kazancının; lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı ile 

tasarıma isabet eden kısmı hariç olmak üzere kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkün değildir. 

  18.01.2022 tarih E-46480499-125[2022/933]-- Sayılı Özelge 

 

KV/7--Buna göre, kooperatifinizin ortaklarından tahsil ettikleri üye aidatları bir gelir unsuru niteliğinde 

olduğundan, üye aidatları için düzenlenecek faturada aidat bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanması 

gerekmektedir. 

 Öte yandan, kooperatifiniz tarafından üyelerinizin yararlanması için verilen hizmetler ile kooperatifiniz 

bünyesinde işletme, personel, yönetim ve bunun gibi adlar altında üretilen hizmetlerin KDV ye tabi olacağı 

tabiidir.  

  08.03.2022 tarih E-46480499-125[934]-27832 Sayılı Özelge 

 

https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-ZdlOTZ0J9_QhpnVvjEXPYsUnWUTYZzmfXS0ilG-NDe8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#694
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-ZdlOTZ0J9_QhpnVvjEXPYsUnWUTYZzmfXS0ilG-NDe8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#694
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-ZdlOTZ0J9_QhpnVvjEXPYsUnWUTYZzmfXS0ilG-NDe8&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#694
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#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://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#376
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#376
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#376
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#377
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#377
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#377
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#377
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80335&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-4q1TZ5AGP8ZuiRVk_GmCQ9GeC8YpJs3YK6LcO48hqDY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#377
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VUK/1--Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre; 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nin "3.2. 

e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu" başlıklı bölümü ile bu bölümün 1 inci fıkrasında atıf yapılan 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu" 

bölümünde belirlenen şartları taşıyan mükelleflerin, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen 

süreler dahilinde e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş 

Zorunluluğu" bölümünde belirtilen şartları taşımayan, ancak anılan Tebliğ kapsamında kendilerine e-İrsaliye, e-

Arşiv Fatura, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz 

konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin ise e-Defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Buna göre, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş 

Zorunluluğu" bölümünde belirtilen şartları taşımamanız halinde e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğunuz 

bulunmamaktadır. 

 13.01.2022 tarih E-88031814-105[VUK-2021/17]-105345 Sayılı Özelge 

 

VUK/2--Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Başkanlığınız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 

yapılan reklam sözleşmesi kapsamında merkez ve ilçelere 150 adet basketbol potası yaptırılabilmesi amacıyla bu 

potalarda Teşkilat Başkanlığının ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığının reklamlarının beş yıl süreyle yer alması 

karşılığında yapılacak ödeme nedeniyle oluşacak durumda bir organizasyon dahilinde yürütülen ticari, sınai veya 

zirai bir faaliyetten söz edilemeyeceğinden, belirtilen işlemler için fatura düzenleme yükümlülüğünüz bulunmadığı 

açıktır. Tabi olduğunuz mevzuata göre geçerli olan ve faturada bulunması gerekli asgari bilgileri ihtiva eden bir 

belgenin düzenlenmesi durumunda bu belgenin 213 Sayılı Kanun uygulamasında tevsik edici belge olarak 

kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

Söz konusu faaliyetin, devamlılık arz edecek şekilde yürütülmesi halinde, Başkanlığınız bünyesinde oluşacak 

iktisadi işletme 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 hizmetlerine 

ilişkin olarak Başkanlığınız bünyesinde oluşacak iktisadi kamu işletmesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir. 

 13.01.2022 tarih E-88031814-105[ÖZELGE-2021/17]-102754 Sayılı Özelge 

 
VUK/3-Bu hükme göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı 

olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya 

kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir. 

 Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 315'inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini 

Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde 

iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu maddenin 

Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve 

Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğleri değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır. 

Buna göre, işletmenizde kullanılan tahta veya plastik paletlerin faydalı ömrünün 1 yıldan az olması ve ortalama 

kullanım süresinin 30 ila 60 gün arasında olması durumunda, bu paletlere ait bedellerin amortisman yoluyla itfa 

edilmeyip, kayıtlara doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır. 

   20.10.2021 tarih E-58889402-105[2021/127-1250]-94465 Sayılı Özelge 

 

https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#691
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#691
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#691
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#689
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#689
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#689
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#689
https://hatayvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-WpjWOV0I6gdc5PtHuLlkZKFlbd8Jg2bYfEvQ-fZjvtw&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#689
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form--ODDcpjq4SaR7oa4fRzufHdVZjwC2UGTqY9N1cR6vk0&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#352
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form--ODDcpjq4SaR7oa4fRzufHdVZjwC2UGTqY9N1cR6vk0&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#352
https://bvdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form--ODDcpjq4SaR7oa4fRzufHdVZjwC2UGTqY9N1cR6vk0&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#352
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  VUK/4--Buna göre, Fatura malınteslimi veya hizmetin ifasını müteakiben düzenlenmesi gereken bir belge olup, 

SGK tarafından karşılanan genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermişolduğunuz muayene ve tedavi 

hizmetlerine ilişkin faturaların, şirketiniztarafından söz konusu kişilere verilen sağlık hizmetinin tamamlandığı 

tarih dikkatealınarak, adı geçen Kurum adına 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiçerçevesinde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, her ayın ilk ve son günü(bu günler dahil) arasında verilen/tamamlanan 

sağlık hizmetlerine ilişkin tekfaturanın, ilgili ayın son gününü müteakip 7 gün içerisinde, düzenlenmesi 

icapetmektedir. 

Ayrıca, söz konusu faturaiçeriği hizmetlere ait KDV'nin, faturanın ilgili olduğu (hizmetin tamamlandığı) 

vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilmek suretiyle beyan edilmesi gerektiği tabiidir. 

   31.01.2020 tarih 77058783-105[VUK.ÖZ.20.19]-E.24747 Sayılı Özelge 

 

VUK/5-Aktifte bulunan iktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya ilk 

iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi için yapılan giderler değer artırıcı giderler olarak sayılmakta 

ve maliyete eklenen bu giderlerin amortisman süreleri de iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenmektedir. 

Buna göre, kendi arsanız üzerine inşa ettiğiniz apartlar için yapmış olduğunuz kapı harcamalarının 

gayrimenkulün maliyet bedeline eklenerek, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listenin "1.1.1. 

Beton, Kargir, Demir, Çelik" kısmına göre 50 yıl ve % 2,00 amortisman oranı ile amortismana tabi tutulması 

gerekmektedir. 

 18.02.2020 tarih 77058783-105[VUK.ÖZ.20.29]-E.38871 Sayılı Özelge 

 
VUK/6--Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 1/1/2019 tarihinden itibaren, tarafınızca … A.Ş.'ye verilen proje 

çizim hizmetine ilişkin düzenlenen fatura tutarı ile arabuluculuk müessesesi dahilinde anlaşılan/uzlaşılan tutar 

arasındaki, değersiz alacak olarak değerlendirilecek farklarla ilgili hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin indirim 

konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

20.04.2021 tarih 27575268-105[322-2019-583]-145006 Sayılı Özelge 

 

VUK/7--Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar" başlıklı (I/B6.) 

bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu bölümde, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin 

paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil 

olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satışlarda vergi mükellefinin 3065 sayılı Kanunun (8/1-ç) 

maddesine göre satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olduğu açıklanmıştır. 

Buna göre, müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya 

kuruluşlar KDV'nin mükellefi olduğundan, söz konusu satışlar nedeniyle şirketinizce KDV hesaplanması mümkün 

bulunmamaktadır. 

   09.04.2021 tarih 84974990-130[KDV-1/İ/01-2020/22]-131056 Sayılı Özelge 

 

https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1970
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1970
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1970
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1975
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1975
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1975
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1975
https://www.gib.gov.tr/node/154039
https://www.gib.gov.tr/node/154039
https://www.gib.gov.tr/node/154039
https://www.gib.gov.tr/node/154029
https://www.gib.gov.tr/node/154029
https://www.gib.gov.tr/node/154029
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VUK/8--Buna göre, satışını yaptığınız tohumların ayıplı olması nedeniyle tarım kredi kooperatifleri tarafından 

şirketiniz adına düzenlenecek iade faturasında tohumun tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır. 

Alıcının nihai tüketici olması ve KDV mükellefiyetinin olmaması halinde ise şirketiniz tarafından Vergi Usul 

Kanununa göre düzenlenmesi gereken belgede tohum bedeli ve KDV tutarı ayrıca gösterilecektir. 

Öte yandan, ayıplı olması nedeniyle tohum bedellerinin geri ödenmesi durumunda, tohumların toprağa ekilmesi 

nedeniyle tohumların fiilen iadesi mümkün olmadığından bu mallar için yüklenilen vergilerin, mezkûr Kanunun 

(30/c) maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılamayacağı ve indirim hesaplarının da buna göre düzeltileceği 

tabiidir. 

   01.04.2021 tarih 52796708-105-6200 Sayılı Özelge 

 

VUK/10--Buna göre, şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken 

izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarları, Gelir Vergisi 

Kanunu uygulamasında ücret kapsamında değerlendirildiğinden, bu ödemelerin Vergi Usul Kanununun 238 inci 

maddesi gereğince ücret bordrosu ile tevsik edilmesi icap etmektedir.    

04.11.2020 tarih  11395140-105[VUK-1-22089]-812164 Sayılı Özelge 

 
VUK/11--Diğer taraftan; e-fatura sisteminde yer alan Not bölümüne faturada yer verilmesi zorunlu olan ibareler 

veya faturada yer verilmek istenen diğer hususlar yazılabilir. Örneğin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6335 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca e-faturada gösterilmesi 

gereken bilgilerden olup, ayrı bir alanda yazılamayan "tacirin sicil numarası ve "işletmenin merkezi" bilgisi bu 

alana yazılabilecektir. 

Buna göre, şirketinizin merkez adresinden serbest bölgede yer alan şube adresinize fatura düzenlenirken, "Fatura 

Oluştur" bölümünde yer alan zorunlu bilgiler girildikten sonra faturada belirtilmek istenilen şube bilgileri gibi 

diğer hususların "Not" bölümüne yazılmak suretiyle merkez/şube ayrımı yapılabilecektir. 

   26.03.2020 tarih 77058783-105[VUK.2020.ÖZ.12]-E.47558 Sayılı Özelge 

 
KDV/1--Ayrıca, 25.11.2021 tarihli ve 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahsi geçen BKK eki (II) sayılı listenin 

(B) bölümün 32 nci sırasına "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer 

alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri" de eklenmiş olup 

01.12.2021 tarihi itibarıyla bu hizmetlere uygulanacak KDV oranı da %8 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler kapsamında verilen avukatlık hizmetleri 

%8 oranında KDV'ye tabi olduğundan, bu mahkemelerin görev alanına giren soruşturma evresindeki avukatlık 

hizmetlerinin ifası için de %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. 

    16.02.2022 tarih E-62902401-130[2020-701-75]-22832 Sayılı Özelge 

 

VUK/9--Bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, muayenehanenin mesleki faaliyetin yürütüldüğü 

işyeri olduğu, mesleki kazancın bu işyerinde icra edilen faaliyet dolayısıyla elde edildiği ve faaliyetin icra edildiği 

gayrimenkul ile faaliyet arasında bağ bulunduğu dikkate alındığında, hekimlik faaliyetinizi icra ettiğiniz 

muayenehaneyi kiralık olarak kullanırken satın almanız halinde söz konusu işyerini envanterinize dahil etmeniz 

zorunludur. 

Öte yandan mezkur işyerine amortisman ayrılabilmesi için de bu işyerinin envantere dahil edilmesi gerektiği 

tabiidir. 

 12.11.2020 tarih 67854564-105[1741-7169]-334337 Sayılı Özelge 

 

https://www.gib.gov.tr/node/153989
https://www.gib.gov.tr/node/153989
https://www.gib.gov.tr/node/153989
https://www.gib.gov.tr/node/152052
https://www.gib.gov.tr/node/152052
https://www.gib.gov.tr/node/152052
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1976
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1976
https://ant-vdb.gib.gov.tr/vdbozelge?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80326&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-i9DdZxknGeFbXURNeJrQUUCgq-gXxWT27d3Ev-VN890&form_id=vdb_ozelge_search_form#1976
https://www.gib.gov.tr/node/158921
https://www.gib.gov.tr/node/158921
https://www.gib.gov.tr/node/158921
https://www.gib.gov.tr/node/158921
https://www.gib.gov.tr/node/158921
https://www.gib.gov.tr/node/152062
https://www.gib.gov.tr/node/152062
https://www.gib.gov.tr/node/152062
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KDV/2--Bu hüküm ve açıklamalara göre; 

1- Şirketinizce, kafeterya/pastane/pasta satış yeri/unlu mamul satışı ruhsatı bulunan hizmet işletmelerinizde; 

a) TGTC'nin 17 no.lu faslında tanımlanan "Şeker ve Şeker Mamulleri" ile 18 no.lu faslında tanımlanan "Kakao 

ve Kakao Müstahzarları" kapsamındaki çikolata, çikolatalı şekerleme ve drajenin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) 

sayılı listenin A/13 ve 14 üncü sıraları uyarınca, 

b) TGTC'nin 19 no.lu faslında tanımlanan "Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri" 

kapsamındaki kek ve pasta gibi fırın ürünlerinin ise aynı listenin A/15 inci sırası uyarınca, herhangi bir hizmet 

verilmeden/yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde müşterilere servis edilmesine yönelik 

herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan (internet üzerinden yapılan satışlar dahil) tesliminde %1, 

2- Şirketinizin yeme içme hizmetine yönelik işyeri ruhsatı bulunan ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis 

yapılabilen alanları bulunan işletmelerinde, bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın 

verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis 

şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde %8; bu 

işletmelerin birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olması veya üç yıldız ve üzeri oteller, tatil 

köyleri ve benzeri tesislerin bünyesinde faaliyet göstermesi halinde ise %18 oranında KDV hesaplanması 

gerekmektedir.  

 17.03.2022 tarih E-64597866-130-4887 Sayılı Özelge 

 
KDV/3--Buna göre, somut durumda, yurt dışında mukim olduklarını ve Türkiye' de ticari faaliyeti ve/veya 

ikametgahı bulunmadığını belirttiğiniz kişilerden tercüme hizmeti alımlarınıza ilişkin yüklenilen tutarların gider 

veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi için, adınıza düzenlenmiş Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip 

maddelerinde yer alan belgelerle veya hizmet aldığınız kişilerin mukim olduğu ülke vergi mevzuatına göre muteber 

bir belge ile tevsik edilmesi icap etmektedir. 

 Dolayısıyla, mukim oldukları ülkede vergi mükellefi olmayanların verdikleri hizmete ilişkin olarak, tarafınızdan 

hizmeti veren adına gider pusulası düzenlenmesi mümkündür. 

     18.03.2022 tarih -E-70280967-105-34633 Sayılı Özelge 

 

KDV/4-- Buna göre, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen belge düzenine ilişkin açıklamalarına uygun 

şekilde tevsik edilmesine bağlı olarak, hatalı olarak düzenlenmiş olan faturalara ilişkin KDV'nin, değişikliğin 

mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemi içinde 3065 sayılı KDV Kanununun 

35 inci maddesi hükmü gereğince düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. 

  22.03.2022 tarih  E-67630374-130[2021]-7143 Sayılı Özelge 

 
KDV/5-Buna göre, Şirketiniz tarafından petrol arama faaliyetinin yürütülmesine ilişkin yurt dışından ve yurt 

içinden istihdam edilen uzmanların konaklama, ulaşım ve yeme-içme masraflarına ilişkin yapılan ödemelerin 

münhasıran petrol arama faaliyetine ilişkin idari faaliyetler kapsamında olması kaydıyla, bahse konu 

harcamaların KDV Kanununun 13/c maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

    31.03.2022 tarih  25253958-130[13-2018-98]-21671 Sayılı Özelge 

 

https://www.gib.gov.tr/node/158926
https://www.gib.gov.tr/node/158926
https://www.gib.gov.tr/node/158926
https://www.gib.gov.tr/node/158926
https://www.gib.gov.tr/node/158926
https://www.gib.gov.tr/node/159046
https://www.gib.gov.tr/node/159046
https://www.gib.gov.tr/node/159046
https://www.gib.gov.tr/node/159051
https://www.gib.gov.tr/node/159051
https://www.gib.gov.tr/node/159051
https://www.gib.gov.tr/node/159056
https://www.gib.gov.tr/node/159056
https://www.gib.gov.tr/node/159056
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KDV/6- - ...................... Ecza Deposu A.Ş.'nin şoförü ile birlikte temin ettiği araç kiralama hizmetinde, Alliance 

Healthcare Ecza Deposu A.Ş. ile şoförler arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması ve şoförlerin iş süresince 

adı geçen şirketin yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması halinde, bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak 

değerlendirilmekte olup toplam hizmet bedeli (araç kirası+şoför ücreti) üzerinden hesaplanan KDV adı geçen 

şirket tarafından 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacak ve 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. 

- Söz konusu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, 

sigorta prim bildirgeleri vb. belge, kayıt ve beyanlardan tespit edilerek toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi 

ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla, yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV 

tutarı üzerinden 9/10 oranında tevkifat yapılacaktır. 

- Öte yandan, sürücüsüz personel taşıma servis aracı kiralamalarında verilen hizmet "işgücü temin hizmeti" 

kapsamında değerlendirilmemekte olup hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.   

23.03.2022 tarih E-40392771-130[1-2022-120-27]-31409 Sayılı Özelge 

 
KDV/7--TGTC'nin 8413.40.00.00.00 GTİP No.sunda tanımlanan beton pompaları 17 nci sırada sayılan eşyalar 

arasında yer aldığından, bu maddedeki şartlarla söz konusu eşyaların finansal kiralamaya konu olması 

durumunda %1 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. 

Ancak bahsi geçen beton pompalarının bir kamyona monte edilmesi durumunda, (yani beton pompası monte 

edilmiş kamyon) eşyanın niteliği dolayısıyla GTİP No.su değişmekte olup, bu araçlar TGTC'nin 87.05 tarife 

pozisyonunda yer almaktadır. 

Buna göre, KDV oranları ile ilgili bahsi geçen Kararnameye ekli I sayılı listenin 17 nci sırasında 87. Fasıldaki 

eşyalar sayılmadığından, söz konusu beton pompalarının kamyon üzerine monte edilmek suretiyle beton pompası 

monte edilmiş kamyon şeklinde farklı bir eşya olarak finansal kiralamaya konu olması durumunda, bu eşya 

teslimlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir. 

    06.04.2022 tarih E-40392771-130[4-2022-120-29]-37215 Sayılı Özelge 

 
KDV/8--Müzayede suretiyle yapılan satışlarda esas olan organizasyonun düzenlenmesi olup, müzayedeye katılan 

sayısının birden fazla kişi olmaması, işlemin mahiyetini değiştirmez." ifadelerine yer verilmiştir. 

Buna göre, Bölge Müdürlüğünüzce ihale yoluyla yapılan tarla vasıflı taşınmazların satışında vergiyi doğuran olay 

satışın yapıldığı tarihte meydana gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu taşınmazlara ait KDV nin satışın yapıldığı 

tarihte geçerli olan KDV oranı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.  

 05.04.2022 tarih E-40392771-130[2-2022-121-17]-35177 Sayılı Özelge 

 

DV/1--Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

hükümlerine göre taraflar ve avukatları ile arabulucunun imzalanmış olduğu "Arabuluculuk Anlaşma 

Belgesi"nin, icra edilebilirlik şerhi verilmeksizin başka resmi işlemlerde kullanılmak istenilmesi halinde, 488 sayılı 

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/B-2 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

10.01.2022 tarih E-79690095-155[3-2022-120-1]-3069 Sayılı Özelge 

 

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-sgWp7w9LPr56I87l_ISDdA267_xQ8_b3cDzANzNilfA&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#442
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-sgWp7w9LPr56I87l_ISDdA267_xQ8_b3cDzANzNilfA&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#442
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-sgWp7w9LPr56I87l_ISDdA267_xQ8_b3cDzANzNilfA&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#442
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-sgWp7w9LPr56I87l_ISDdA267_xQ8_b3cDzANzNilfA&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#448
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-sgWp7w9LPr56I87l_ISDdA267_xQ8_b3cDzANzNilfA&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#448
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-sgWp7w9LPr56I87l_ISDdA267_xQ8_b3cDzANzNilfA&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#448
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#446
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#446
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#446
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#446
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#446
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80255&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-JWeKDr_HHRRcGPU6EAiDAKz2M-S-TcNKctCylOhuxlY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#421
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80255&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-JWeKDr_HHRRcGPU6EAiDAKz2M-S-TcNKctCylOhuxlY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#421
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80255&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-JWeKDr_HHRRcGPU6EAiDAKz2M-S-TcNKctCylOhuxlY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#421
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80255&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-JWeKDr_HHRRcGPU6EAiDAKz2M-S-TcNKctCylOhuxlY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#421
https://aydinvdb.gib.gov.tr/VDBOZELGE?search_text=&ozelge_ilgili_kanun=80255&ozelge_op=Ara&edit_or=&edit_phrase=&edit_negative=&form_build_id=form-JWeKDr_HHRRcGPU6EAiDAKz2M-S-TcNKctCylOhuxlY&form_id=vdb_ozelge_search_form&sort=desc&order=Tarih#421
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