
Özel Şirketler veya Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Gelire Nasıl İşleneceği, 
Bu Bağışlar için Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği ve Yapılan Bağışların 
Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmayacağı (01.03.2016 Tarih Ve 5 Sayılı 
Özelge)

Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler (01.03.2016 Tarih ve 5 
Sayılı Özelge)

Mirasçının İşe Devam Etmesi Halinde Yeni Defter Tasdiki Yapılmalı mıdır? 
(02.03.2016 Tarih ve 29 Sayılı Özelge)

Radyoloji Uzmanı Olarak İnternet Ortamında Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan 
ve Tahsilatları Banka Hesabına Aktarma Yoluyla Yapılan Hekimin İşyerinde POS 
Cihazı Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğu Var mıdır? (02.03.2016 Tarih ve 
045-4 Sayılı Özelge)

Yurt Dışına Kiralanan Vinç için Amortisman Ayrılabilir mi? (02.03.2016 Tarih ve 
127 Sayılı Özelge) 

Köy Tüzel Kişiliğince Ekmek İmalatı Yapılması Halinde Kurumlar Vergisi Muafiyeti 
Oluşur mu? (03.03.2016 Tarih ve 4 Sayılı Özelge)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Sonucu Elde Edilen Kazanç Nasıl 
Vergilendirilecektir ?(07.03.2016 Tarih ve 1 Sayılı Özelge)

ÖZELGELER

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin



Yolcu Taşıma Faaliyetinde Belge Düzeni (07.03.2016 Tarih ve 27 Sayılı Özelge)

Kooperatifin Aktifinde Kayıtlı Arsanın Belediye Tarafından İstimlak Edilmesi 
Durumunda Vergilendirme ve Belge Düzeni Hakkında (15.03.2016 Tarih ve 22658 
Sayılı Özelge)

Fatura Tutarının Fatura Üzerine Ayrıca Yazıyla Yazılması Zorunlu mudur? 
(08.03.2016 Tarih Ve 87 Sayılı Özelge)

İşletme Esasına Göre Defter Tutan Mükellefin Sehven Tasdik Ettirdiği Yevmiye 
Defterini İşletme Defteri Olarak Kullanıp Kullanamayacağı (09.03.2016 Tarih ve 
189 Sayılı Özelge)

Vergi Kaydı Bulunmayan İnşaat Ustalarına Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi 
(15.03.2016 Tarih ve 5 Sayılı Özelge)

İnternetteki Sosyal Paylaşım Siteleri Üzerinden Reklam Paylaşımlarına Göre 
Kişilere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi. (16.03.2016 Tarih ve 23474 Sayılı 
Özelge)

Rusya’ya Bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya Verilen Montaj Tasarım Hizmeti 
ve Malzeme Temini İşi Kurumlar Vergisinden Muaf mıdır? (16.03.2016 Tarih ve 
17 Sayılı Özelge)

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin

Detaylar İçin



Başa Dön

Özel Şirketler veya Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Gelire Nasıl 
İşleneceği, Bu Bağışlar için Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği ve Yapılan 
Bağışların Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmayacağı (01.03.2016 Tarih ve 
5 Sayılı Özelge)

I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan özel şirketler veya şahıslar tarafından yapılan 
bağışların kurum kazancına eklenmesi ve "602 Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi 
gerekmektedir. 

II. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

17/1. maddesine göre, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, 
bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan 
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler 
ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu 
menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve bakanlar kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıfların; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve 
konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve 
eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu;

17/2-b maddesinde, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi 
ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü 
mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 
dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV den istisna olduğu; hüküm 
altına alınmıştır.

KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılanlar arasında yer almayan özel şirketler veya 
şahıslar tarafından bedelsiz olarak yapılan ayni bağışlar KDV'ye tabi olacaktır. Öte yandan, 
yapılacak nakdi bağışlar ise KDV'nin konusuna girmediğinden KDV'ye tabi olmayacaktır.

III. Vergi Usul Kanunu Yönünden

Özel şirketler veya şahıslar tarafından yapılan bağışlar için yedi gün içerisinde fatura 
düzenlenmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler (01.03.2016 Tarih ve 5 
Sayılı Özelge)

Fatura kesme sınırının altında kalan giderler için alınan ödeme kaydedici cihaz fişleri ve 
perakende satış fişlerinin serbest meslek kazanç defterine kaydedilip serbest meslek kazancının 
tespitinde hasılattan indirilecek gider olarak yazılıp indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, 
bu belgelerdeki katma değer vergilerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile Sosyal 
Güvenlik Kurumunda emekli maaşından yapılan % 15 sosyal güvenlik destekleme primi 
olarak kesinti yapılması durumunda, yıllık kesinti tutarlarının hasılattan veya yıllık gelir vergisi 
beyannamesinde gelir vergisi matrahından indiriminin yapılıp yapılamayacağı hakkında
  
I. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

İşyerinde kullanılan; temizlik, büro malzemeleri, kırtasiye ve işyeri mutfağında tüketilen 
yiyecek ve içecek gibi gıda maddeleri, doğalgaz, elektrik, su ve diğer bakım için kullanılan 
hırdavat malzemeleri giderleri ile faaliyet ile ilgili olarak hizmet alış giderlerinin Gelir Vergisi 
Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderler 
kapsamında, serbest meslek faaliyeti dolayısıyla emekli maaşından kesinti yapılması suretiyle 
ödenen sosyal güvenlik destek primlerinin ise aynı fıkranın (8) numaralı bendine göre mesleki 
kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

II. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

Gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen 
katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler 
çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.

KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik 
malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi 
mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik 
edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz.

III. Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Kırtasiye, büro, mutfak, temizlik malzemeleri ve gıda maddeleri gibi sadece iş yerinde 
kullanmak ve tüketmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini 
belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış 
veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Mirasçının İşe Devam Etmesi Halinde Yeni Defter Tasdiki Yapılmalı Mıdır? 
(02.03.2016 Tarih ve 29 Sayılı Özelge)

Vergi Usul Kanununun 257. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, murisin mevcut defter 
ve belgelerinin ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar işe devam eden mirasçılar 
tarafından kullanılması uygun görülmüştür.

Miras yoluyla intikal eden işyerinde faaliyete devam edilmesi nedeniyle, mevcut defter ve 
belgelerin ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar kullanılmasında sakınca yoktur.



Başa Dön

Radyoloji Uzmanı Olarak İnternet Ortamında Serbest Meslek Faaliyetinde 
Bulunan ve Tahsilatları Banka Hesabına Aktarma Yoluyla Yapılan Hekimin 
İşyerinde POS Cihazı Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğu Var mıdır? 
(02.03.2016 Tarih Ve 045-4 Sayılı Özelge)

“Radyoloji Uzmanlığı” faaliyeti ile ilgili olarak işyerinde 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinde belirtilen özelliklere haiz kredi kartı okuyucusunun bulundurulması ve 
bedelin kredi kartı kullanmak suretiyle tahsil edildiği hizmetler için bu cihazları kullanma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Öte yandan, bedelin kredi kartı kullanılmaksızın tahsil edildiği 
hizmetler için ise serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Yurt Dışına Kiralanan Vinç için Amortisman Ayrılabilir mi? (02.03.2016 Tarih 
ve 127 Sayılı Özelge)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313.maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan 
yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle  269. 
madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin alet, edevat, mefruşat, 
demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu 
Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman konusunu oluşturmaktadır.

Vergi Usul Kanununun 313. maddesindeki şartların varlığı durumunda aktifte
kayıtlı bulunan ve yurt dışına kiralanan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılması 
mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Köy Tüzel Kişiliğince Ekmek İmalatı Yapılması Halinde Kurumlar Vergisi 
Muafiyeti Oluşur mu? (03.03.2016 Tarih ve 4 Sayılı Özelge)

Köy muhtarlığının köylülerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla ekmek imalatı faaliyetinde 
bulunması bir iktisadi işletme oluşturacağından, köy tüzel kişiliğine bağlı olarak oluşacak 
iktisadi müessese nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmekte olup, 
söz konusu ekmek imalatı faaliyeti 5520 sayılı Kanunun 4.  maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde 
sayılan faaliyetler içinde yer almadığından oluşan iktisadi işletmenin kurumlar vergisinden 
muaf tutulması söz konusu değildir. 



Başa Dön

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Sonucu Elde Edilen Kazanç Nasıl 
Vergilendirilecektir ?(07.03.2016 Tarih ve 1 Sayılı Özelge)

AİHM’de, alacakların şirkete ödenmesi halinde her türlü vergiden muaf olacağına ilişkin 
hüküm, söz konusu ödemelerin; herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan ödenmesini sağlamaya 
yönelik olup, şirketinize yapılacak ödemelerin bundan sonra da vergiyi doğuran hiçbir olaya 
konu edilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Buna göre, anılan karar doğrultusunda yapılan anapara ödemeleri ve fer’ilerinin (faiz, gecikme 
zammı vb.) kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.



Başa Dön

Yolcu Taşıma Faaliyetinde Belge Düzeni (07.03.2016 Tarih ve 27 Sayılı Özelge)

Şehir içinde (Balıkesir-Edremit arasında) karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde dip koçanlı 
yolcu bileti kullanılması gerekmekte olup, gerçek usulde vergilendirilmeli, işletme hesabı 
esasına göre defter tutulmalı ve dip koçanlı yolcu taşıma bileti kullanılmak istenilmemesi 
durumunda gün sonunda tek bir fatura düzenlenilmesi mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Kooperatifin Aktifinde Kayıtlı Arsanın Belediye Tarafından İstimlak Edilmesi 
Durumunda Vergilendirme ve Belge Düzeni Hakkında (15.03.2016 Tarih ve 
22658 Sayılı Özelge)

I. Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme:

Kooperatifin aktifinde kayıtlı olan taşınmazın (arsanın) Belediye tarafından istimlak edilmesi, 
kurumlar vergisi muafiyeti şartlarının ihlal edildiği anlamına gelmez. Ancak istimlak sonucu 
elde edilen kazancın ortaklara dağıtılması, “sermaye üzerinden kazanç dağıtılması” şartının 
ihlali olarak değerlendirilecek ve bu şartın ihlal edildiği tarihten itibaren kurumlar vergisi 
mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.

Öte yandan, kooperatifin tasfiyeye girmiş olması nedeniyle mülkiyetinde bulunan gayrimenkulün 
satışından elde edilen kazancın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen satış kazancı istisnasından yararlanması mümkün 
bulunmamaktadır.

Kooperatife ait taşınmazın istimlak edilmesi nedeniyle doğan kazancın kooperatif üyelerine 
dağıtılması halinde, dağıtımı yapılacak tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin 
(6) numaralı bendinin (b-i) alt bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması ve muhtasar 
beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu taşınmazın tapuda Belediye adına tescil edildiği tarihten, bu tarihten önce 
Belediyenin kullanımına bırakılıyorsa kullanıma bırakıldığı tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, 
kooperatifin tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması işlemi işletmeden çekiş sayılacak 
olup işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası 
dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekecektir.
      
II. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesinde; kurumların aktifinde veya belediyeler 
ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile 
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve 
kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan 
satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Ancak, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde 
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.



Başa Dön

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı 
döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap 
dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 
alınacaktır.

En az iki tam yıl süreyle kooperatifin aktifinde yer alan arsanın mutad taşınmaz alım 
satım ticareti kapsamında olmaması koşuluyla Belediye tarafından istimlak edilmesi; KDV 
Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Arsa; en az iki tam yıl süre ile kooperatifin aktifinde yer alsa dahi, mutad taşınmaz alım satım 
kapsamında olması durumunda söz konusu istisna hükmünden yararlanılması mümkün 
bulunmamakta olup, bahse konu istimlak işlemi KDV’ye tabi olacaktır.



Başa Dön

Fatura Tutarının Fatura Üzerine Ayrıca Yazıyla Yazılması Zorunlu mudur? 
(08.03.2016 Tarih ve 87 Sayılı Özelge)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde; “Faturada en az aşağıdaki bilgiler 
bulunur: 

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi 

ve hesap numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

 
            …” hükmü yer almaktadır.
 
Bu sebeple toplam tutar bilgisinin, faturaların üzerinde rakam ve yazıyla yer alması 
zorunluluğu bulunmaktadır.



Başa Dön

İşletme Esasına Göre Defter Tutan Mükellefin Sehven Tasdik Ettirdiği Yevmiye 
Defterini İşletme Defteri Olarak Kullanıp Kullanamayacağı (09.03.2016 Tarih 
ve 189 Sayılı Özelge)

Yevmiye defteri tasdik ettirmek suretiyle ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulmasının 
tercih edilmesi durumunda işletme hesabı esasına göre defter tutulması mümkün bulunmadığı 
gibi, tasdik ettirilen yevmiye defterinin işletme hesabı defteri olarak kullanılması da mümkün 
bulunmamaktadır.



Başa Dön

Vergi Kaydı Bulunmayan İnşaat Ustalarına Yapılan Ödemelerin   
Belgelendirilmesi (15.03.2016 Tarih ve 5 Sayılı Özelge)

İnşaat işleri kapsamında kalıp, demir bağlama, sıva gibi işleri yapan kişilerin; 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunmaları, 
doğrudan doğruya müstehlike iş yapmamaları nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesi 
kapsamında esnaf muaflığından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu işlerin tamamını veya bir kısmını sarf malzemeleri kendileri temin ederek 
veya sadece işçilik vermek suretiyle götürü olarak yapmaları halinde elde edecekleri gelir, 
ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir. Bu kişilerin, Gelir Vergisi Kanununun 51. 
maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamakta 
olup, gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir.

Bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak faaliyet göstermeleri halinde ise hizmetleri 
karşılığı aldıkları para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler (günlük, 
haftalık veya aylık yevmiye ile çalışılması hali), ücret olarak değerlendirilecek olup, kendilerine 
yapılacak ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 98 ve 103. maddeleri 
uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Buna göre, söz konusu faaliyet kapsamında hizmet alınan kimselerin, iş akdi ile bağlı 
olmamaları halinde, kalıp, demir bağlama, sıva gibi işleri dolayısıyla gerçek usulde ticari 
kazanç mükellefi olmaları ve söz konusu işler karşılığında fatura düzenlemeleri gerekmekte 
olup düzenlenen faturalara istinaden tahakkuk eden hizmet bedellerinin ticari kazancın 
tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

İnternetteki Sosyal Paylaşım Siteleri Üzerinden Reklam  Paylaşımlarına Göre 
Kişilere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi. (16.03.2016 Tarih ve 23474 
Sayılı Özelge)

I. Gelir Ve Kurumlar Vergileri Yönünden:

Sahip oldukları sosyal medya hesaplarına ait sayfalarda ticari bir organizasyon içerisinde, 
devamlı olarak reklam hizmeti veren gerçek kişilerin ticari kazanç açısından gelir vergisi 
mükellefi olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu hizmetleri ticari organizasyon çerçevesinde ve devamlı olarak 
yürüten ya da yürütmeyen gerçek kişilere ait sosyal medya hesaplarına verilen reklamlar için 
sosyal paylaşımcılara yapılan ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate 
alınması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, yukarıda bahsedilen ödemeler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan 
ödemelerden olmadığından gelir vergisi kesintisi yapılması söz konusu değildir.

II. Katma Değer Vergisi Yönünden:

İnternet üzerinden yapılan sözleşme kapsamında sosyal ağlar üzerinden reklam hizmetleri 
yapanların bu faaliyetlerinin, Gelir Vergisi Kanunu yönünden ticari faaliyet kapsamında 
değerlendirilmesi ve mükellefiyet tesis ettirilmesi halinde Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince 
KDV ye tabi tutulacaktır.

Kişilerce verilen söz konusu reklam hizmetlerinin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi 
durumunda, KDV, Kanunun (1/3-f) ve 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Genel 
Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.2.4.) bölümü gereğince reklâm hizmeti alanlar tarafından 
sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

III. Vergi Usul Kanunu Yönünden:

İnternette sosyal ağlar kullanılarak yapılan reklamlar için kurumunuz ile anlaşma yaparak 
sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan kişilerin ticari kazanç yönünden mükellefiyeti 
olması durumunda bu kişilerin kurumunuz adına yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi; 
vergi mükellefiyetinin bulunmaması durumunda ise kurumunuz tarafından bu kişilere gider 
pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Rusya’ya Bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya Verilen Montaj Tasarım Hizmeti 
ve Malzeme Temini İşi Kurumlar Vergisinden Muaf mıdır? (16.03.2016 Tarih ve 
17 Sayılı Özelge)

I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan 
inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç 
hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden 
istisna edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, kurumların yurt 
dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kazançlar, maddede 
belirtilen tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olmak ve en az %15 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşımak koşuluyla vergiden istisna edilmiştir.
Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi 
temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri 
ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt 
içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden 
istisna edilmiştir.

Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen 
planlama, projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, 
idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, 
inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi 
ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır.

Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu 
işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında 
ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve 
montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır.

İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması 
gerekirken, bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın 
Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik 
hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt 
dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci 
bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte 
olup yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan 
kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister 
Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. 
Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise 
ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden 
elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir.
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Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik 
hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan 
yararlanması için yeterlidir.

Bu açıklamalara göre, yurt dışında yapılan montaj işinin yurt dışında bulunan iş yeri veya 
daimi temsilci aracılığı ile yapılması ve tasarım hizmetinin de yurt dışındaki inşaat, onarım ve 
montaj işi ile ilgili yürütülen teknik hizmetlerden olması halinde bu işlerle ilgili olarak şirketçe 
elde edilerek Türkiye’deki genel sonuç hesaplarına intikal ettirilecek kazançların, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre istisna edilmesi mümkün 
bulunmaktadır. Ancak, yurt dışında yapılan montaj ve teknik hizmetler dolayısıyla elde edilen 
söz konusu istisna kazanca ilişkin şirketçe ödenen vergilerin yurt içinde hesaplanan kurumlar 
vergisinden mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
        
Öte yandan, yurt dışında yapılan montaj işinin yurt dışında bir iş yeri veya daimi temsilci 
olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde montaj işinden elde edilen kazanç söz konusu 
istisna hükmü kapsamında değerlendirilmeyecek olup bu nedenle hizmet ihracatı olarak 
değerlendirilen tasarım hizmetine bağlı olarak elde edilen kazançların kurum kazancına 
dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Taahhüt edilen söz konusu işlerde kullanılmak üzere temin edilen malzemelerin ihracından 
sağlanan kazançların da anılan istisnaya konu edilemeyeceği tabiidir.

II. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yönünden:

Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun 81 federe biriminden biri olup, diğer bir 
deyişle, Rusya Federasyonu’nun bir parçasıdır ve Türkiye-Rusya Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması (ÇVÖA) hükümleri Tataristan Cumhuriyeti bakımından da geçerlidir.

Anlaşma’nın “İş Yeri” başlıklı 5. maddesinde ise hangi hallerde diğer devlette bir iş yeri 
oluşacağı veya oluşmayacağı açıkça belirtilmiş olup, ayrıca 3. Fıkrasının (a) bendinde on sekiz 
ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya 
bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin bir iş yeri oluşturacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketin Tataristan Cumhuriyeti’nde bir şubesi bulunmasa dahi, söz konusu 
bentte sayılan faaliyetlerin icrasının belirtilen süreyi aşması durumunda Tataristan’da iş 
yerinin varlığından söz edilmesi mümkün olabilecektir.

Bu tür hizmetlerin Tataristan’da bir iş yeri vasıtasıyla yürütülmesi durumunda ise, elde 
edilecek gelirlerin Anlaşma’nın “Ticari Kazançlar”a ilişkin 7 nci maddesi kapsamında iş 
yerine atfedilebilir kazançlarla sınırlı olmak üzere Tataristan’da vergilendirilmesi mümkün 
bulunmaktadır.

Söz konusu hizmetlerin Tataristan Cumhuriyeti’nde Anlaşma’nın 5. maddesi kapsamında bir 
iş yerine sahip olmaksızın ifa edilmesi durumunda ise, elde edilen gelirleri vergileme hakkı iç 
mevzuat hükümleri çerçevesinde sadece Türkiye’ye ait olacaktır.



Başa Dön

Diğer taraftan, Türkiye mukimi şirketin Tataristan’da sahip olduğu bir iş yeri vasıtasıyla gelir 
elde etmesi durumunda Tataristan’da (Rusya’da) ödeyeceği vergi, anılan Anlaşma’nın “Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin 22 nci maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, Türkiye’de 
ilgili gelire ilişkin hesaplanacak vergiden mahsup edilebilecek olup, bu şekilde çifte 
vergilendirme önlenebilecektir.

Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için şirketin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi 
Başkanlığından alacağı, Türkiye’de tam mükellef olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden 
Türkiye’de vergilendirildiğini gösteren bir mukimlik belgesini Tataristan Cumhuriyeti’ndeki 
vergi sorumlularına ibraz etmesi gerekmektedir.


