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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 08.08.2018 

         Sayı  : 2018/65 
 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                              

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

 Konu başlıkları; 

 

 -E-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere GİB’in Önemli Duyurusu, 

 

 -Örtülü Kazanç Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirilmesinde Yasak Olup 

Olmadığı Konusunda Getirilen Yeni Yasa Hükmü ve Son Durum      

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

          Konu özetleri; 

 

1. E-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere GİB’in Önemli Duyurusu, 

 

 Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt 

Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 230. Maddesi'nde belirtilen müşterinin ad, 

soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması gerekmektedir.  

 Bununla birlikte; 

 -Gerek G.İ.B’e  intikal eden olaylar, gerek saha denetimleri sonucu bazı 

mükelleflerin ilgili madde hükümlerine her zaman riayet etmedikleri,  

 -İlgili alanlara anlamsız metinler girilebildiği gibi, "müşteri", "üye" ,"isimsiz" vb. 

ifadeler yazılmak suretiyle e-Arşiv Fatura düzenlendiği, 

 -Durumun GİB bilgi işlem sistemlerinde yapılan analiz çalışmaları ile de teyit 

edildiği, 

 GİB açıklamalarında yer almaktadır. 

 Bu nedenle müşterilerimizin cezai işlemlerle muhatap olmamaları adına mezkur 

Kanunun ilgili maddesindeki düzenlemeye riayet etmeleri gerektiğini belirtmek istiyoruz. 

Bu konuda çalışanlarınızın söz konusu bilgileri eksiksiz girmesi konusunu hatırlatmak 

istiyoruz. 

 

 Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek 

faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine 

yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler 

tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv 

Faturalarında alıcı hesap numarası alanına "11111111111" girilebilecektir.  
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 Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin 

satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu 

bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

2. Örtülü Kazanç Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirilmesinde Yasak Olup 

Olmadığı Konusunda Getirilen Yeni Yasa Hükmü ve Son Durum 

 2.1.Eski Durum 

 KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca, kanunen kabul edilmeyen giderler 

dolayısıyla ödenen KDV’ler indirilemez.  

 KVK’nun 11 inci maddesinde ise;  

 -Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,  

 -Örtülü sermaye ile ilgili faiz, kur farkı ve benzeri giderler  

kanunen kabul edilmeyen giderler arasında sayılmıştır.  

 Diğer taraftan Maliye İdaresi KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 

6 no.lu Tebliğ’de, mal ithalatı nedeniyle Gümrük İdaresi’ne veya hizmet ithalatı 

nedeniyle sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenen KDV’lerin tümüyle indirileceğini, 

örtülü kazanç durumunun bu indirimi engellemeyeceği görüşünü ortaya koymuştur. 

(KDV Genel Uygulama Tebliği I/C-1.1.2) 

 2.2.KDV Kanununun 30/d Maddesindeki Değişiklik ile Örtülü Kazanç Üzerinden 

 Hesaplanmış KDV’lerin İndirim İmkanı 

 -6728 Sayılı Kanun ile Getirilen Parantez İçi Hüküm:  

 KDV Kanunu’nun 30/d maddesine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. 

(6728 sayılı Kanun md:44) 

“(5520 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde 

veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi hariç)”  

 Bu değişiklikle ilgili olarak 7 No’lu KDV Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. (Md:10) 

 Söz konusu Yasa ve Tebliğ hükümlerine göre;  

 -İlişkili kişilerden emsallerine göre daha yüksek olan bedeller ödenerek yapılan 

mal ithallerinde Gümrük İdaresi’ne,  

 -Yüksek bedel ödenerek yurt dışındaki ilişkili kişilerden temin edilen hizmetler 

nedeniyle 2 no.lu KDV beyannamesi vererek vergi dairesine yapılan KDV ödemeleri, 

 -Örtülü kazanç üzerinden hesaplanmış KDV olmasına rağmen indirim yasağına 

konu edilmeyecektir. 

 Bu yasal düzenleme ile Kanun Koyucu bizim görüşümüze göre örtülü kazanç 

üzerinden hesaplanan KDV’nin prensip olarak indirim yasağına konu edildiğini 

(dolayısıyla kurumlar vergisi açısından kar payı sayılan örtülü kazanç kapsamındaki 

hasılatın KDV’ye tabi olduğunu) kabul etmiş ve örtülü kazanç, yüksek fiyatla mal veya 
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hizmet ithali yoluyla oluşmuş ise, istisnaen bu yasağın uygulanmayacağı hükmünü 

getirmiştir. 

 

          Sonuç olarak;  

 -İlişkili kişilerden yurt içinde emsaline göre yüksek fiyat uygulanarak yapılan mal 

veya hizmet alımlarında, emsali aşan fiyat kısmına ait KDV indirim yasağına tabi 

olacaktır.  

 -Yurt dışındaki ilişkili kişilerden emsaline göre yüksek fiyat uygulanarak yapılan 

mal veya hizmet ithallerinde ise, Gümrük İdaresi’ne veya sorumlu sıfatıyla ödenen 

KDV’lerin tamamı indirilebilecek, yani mal ve hizmet ithalinde örtülü kazanç nedeniyle 

KDV indirim yasağı uygulanmayacaktır.  

 -7104 Sayılı Kanun ile Parantez İçi Hükümde Yapılan Değişiklik:  

 7104 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile KDV Kanunu’nun 30/d bendine 6728 

sayılı Kanun ile eklenmiş olan ve yukarıdaki bölümde izah ettiğimiz parantez içi 

hükümde değişiklik yapılmıştır.  

 Parantez içi hükmün yeni hali şöyledir.  

“(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya 

sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi 

veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde 

beyan edilerek ödenen katma değer vergisi hariç)”  

 Böylece gelinen yeni duruma göre örtülü kazanç kapsamındaki matrah 

üzerinden hesaplanan KDV ;  

 -Gümrük İdaresi’ne ödenmişse,  

 -Sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmişse ve  

 -Satıcının KDV beyannamesinde ödenecek KDV çıkıp bu KDV ödendiğinde,  

indirim yasağına konu olmayacaktır.  

 Bu yeni hükmün uygulaması ile ilgili aşağıdaki 2 no.lu örnek, 18 no’lu KDV Genel 

Tebliğinde verilmiştir. 

“Örnek 2: (A) A.Ş. ilişkili şirket olan (B) A.Ş.den 130.000 TL tutarında mal satın almış ve bu 

işlemde (B) A.Ş. tarafından 23.400 TL KDV hesaplanmıştır. Satışın yapıldığı döneme ilişkin 

olarak (B) A.Ş.’nin KDV beyannamesine göre ödenmesi gereken KDV tutarı 4.000 TL’dir. 

Daha sonra (A) A.Ş. nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucunda (B) A.Ş.’den alınan 

malların değerinin 100.000 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmış, 30.000 TL’nin ise 

transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında olduğu 

değerlendirilmiştir. 

 

 Ayrıca (B) A.Ş. tarafından ilgili dönemde tahakkuk eden 4.000 TL KDV’nin 2.500 

TL’sinin ödendiği anlaşılmıştır. Buna göre, transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı kapsamında değerlendirilen 30.000 TL’ye isabet eden 5.400 TL KDV’nin (B) A.Ş. 
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tarafından ödenmiş olan 2.500 TL’sinin (A) A.Ş. tarafından indirim konusu yapılması 

mümkün olup geriye kalan 2.900 TL KDV’nin (A) A.Ş. tarafından indirim konusu yapılması 

mümkün değildir.”  

 -Yasa Değişikliklerinin Geçmişe Etkisi:  

 Yukarıda açıklandığı üzere 6728 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2016 

tarihinden itibaren yurt içi işlem niteliğindeki örtülü kazanç tutarları üzerinden 

hesaplanan KDV’lerin indirim yasağına konu olduğu, ithal mal ve hizmetlerle ilgili 

olarak örtülü kazanç nedeniyle KDV indirim yasağı uygulanmayacağı netleşmiştir.  

 Getirilen bu yeni hüküm daha önce tartışmalı halde bulunan örtülü kazanç 

üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim yasağına konu olup olmadığı hakkında kanun 

koyucunun indirim yasağı bulunduğu yönünde görüş sahibi olduğu izlenimi 

vermektedir.  

 Bu nedenle söz konusu Kanun hükmü, yurt içindeki ilişkili kişilerden yüksek fiyat 

uygulanarak yapılan mal veya hizmet alımları ve ithalleri nedeniyle ödenen emsal üstü 

bedellere ilişkin olarak, indirilen KDV’leri daha riskli hale getirmiştir. 

          Benzer risk, 6728 sayılı Kanun öncesi için ithal mal veya hizmetler açısından da 

vardır, çünkü bunlara ilişkin istisna hükmü yeni gelmiştir.  

          Aynı durumlar 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 30/d maddesindeki 

parantez içi hükme yönelik değişiklik açısından da geçerlidir.  

 2.3.Örtülü Sermaye Faizi, Kur Farkı vb. Açısından Durum 

 KDV Kanunu’nun 30/d maddesine 6728 sayılı Kanun ile eklenen ve 7104 sayılı 

Kanun ile değişikliğe uğrayan parantez içi hüküm,  

 Örtülü kazanç açısından; 

 -KDV hesaplanmasının gerektiği,  

 -Prensip olarak bu KDV’nin indirilemeyeceği,  

 -Ancak hesaplanan KDV’nin, 

ithal mal ve hizmetlerde alıcı tarafından Gümrük İdaresi’ne veya sorumlu sıfatıyla vergi 

dairesine yatırıldığı veya yurtiçi işlemlerde satıcı tarafından fiilen vergi dairesine 

ödendiği hallerde istinaden indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu,  

hususları kesinleşmiştir. 

 

 Bu hükümlerde örtülü sermaye faizi ve kur farkının bahsi geçmemektedir.  

 Yeni hükümler; 

 -Örtülü sermaye konulu matrahlar üzerinden KDV hesaplanması gerektiğini, 

 -Bu KDV’lerin indirim yasağına konu olduğunu ortaya koymakla beraber, 
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 -Bu KDV’lerin herhangi bir şekilde Hazine’ye intikal etmiş olmasının indirime 

dayanak teşkil edeceği yönünde,  

örtülü sermayeye konu matrahlar üzerinden hesaplanan KDV’ye yönelik bir hüküm 

mevcut değildir.  

 Bu nedenle örtülü sermaye konulu matrahlar üzerinden KDV hesaplanmalı, bu 

matrahlar üzerinden hesaplanan KDV’nin ise indirilmemesi gerekmektedir. 

 

                  Saygılarımızla 

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


