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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 31.12.2018 

         Sayı  : 2018/100 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Sigorta Prim Borçlarını Yapılandıran 

Ancak Süresinde Ödeme Yapamayıp Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybeden 

Borçlulara Yeni Bir İmkan Verilmiştir. (7159 Sayılı Kanun Md:11) 

 

        -Natamam İnşaatın Devrinde KDV Oranı % 18 Uygulanmalıdır. 

        -Google Firmasından Alınan Reklam Hizmeti İçin Ödenen Bedellerin Tevsikinde 

Fatura Yerine Ekstrenin Kullanılıp Kullanılamayacağı, 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Sigorta Prim Borçlarını Yapılandıran 

Ancak Süresinde Ödeme Yapamayıp Kanundan Yararlanma Hakkını 

Kaybeden Borçlulara Yeni Bir İmkan Verilmiştir. (7159 Sayılı Kanun 28.12.2018 

tarih ve 30639 sayılı R.G.) 

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma 

başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları Kanunda belirtilen süre 

içerisinde ödemeyen mükelleflerin, ödemelerini geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı 

Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan 

yararlandırılmaya devam etmeleri mümkün hale getirilmiştir. (7159 Sayılı Kanun md:11) 

Ayrıca ihlal nedeniyle yapılandırmanın bozulmaması ve Kanun kapsamında 2018 

yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de, 

2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. (7159 Sayılı Kanun geç. md:2) 

2. Natamam İnşaatın Devrinde KDV Oranı % 18 Uygulanmalıdır. 

Yapı ruhsatı alınan ve kendi arsası üzerine yapılan kabası tamamlanan ve kat 

irtifakı kurulan inşaatın, ekonomik nedenlerden dolayı başka bir müteahhitlik firmasına 

natamam olarak devrinde kdv oranının % 18 uygulanması gerekmektedir. (İstanbul 

Vergi Dairesi Başkanlığının 26.11.2018 tarih ve 1061852 sayılı özelgesi) 
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3. Google Firmasından Alınan Reklam Hizmeti İçin Ödenen Bedellerin Tevsikinde 

Fatura Yerine Ekstrenin Kullanılıp Kullanılamayacağı, 

Ürünlerin internet üzerinden yapılan aramalar sonucunda görüntülenmesi 

amacıyla Google üzerinden reklam verildiği ve görüntülenme adedine göre reklam 

ücreti ödendiği bilinmektedir. 

Google firması 2018/Haziran dönemine kadar yapılan ödemeler karşılığında 

fatura düzenlemekteydi. Ancak anılan firma fatura yerine “fatura hareketlerinin özeti” 

olduğunu gösteren ve ödemeyi yapanın yer aldığı bilgilerin bulunduğu bir “ekstre” 

göndermektedir.  

          Bilindiği üzere KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait 

KDV’yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV’nin fatura ve 

benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana 

geldiği takvim yılı (2018 yılı için geçerli) içinde kanuni defterlere kaydedilmesi 

gerekmektedir. (2019 yılından itibaren ertesi yılda indirim konusu yapılabilecektir.) 

          Google üzerinden reklam hizmeti satın alma işleminde, söz konusu hizmetten 

Türkiye’de faydalanılmış olması ve Google firmasının yurt içinde ikametgahının, işyerinin 

kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması kaydıyla, söz konusu işlemden doğan 

KDV’nin 2 no’lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi 

gerekmektedir. 

          Diğer taraftan Google firması tarafından düzenlenen fatura hareketlerinin özetini 

gösteren “ekstre” nin V.U.K uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge 

kapsamında değerlendirilmesi ve 2018 yılı takvim yılı aşılmamak şartıyla, kanuni 

defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde KDV’nin indirim konusu yapılması 

mümkündür. (2019 yılından itibaren ertesi yılda indirim konusu yapılabilecektir.) 

 

                            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


