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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 19.02.2019 

         Sayı  : 2019/27 

                                         

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle açıklanmıştır. 
 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki 

Durumuna İlişkin V.U.K Sirküleri/112 Yayımlanmıştır. 

 

          -İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine Karşılık Yapılan Ödemeler 

Üzerinden Tevkifat Yapma Mükellefiyetine İlişkin 17 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği Yayımlanmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.    
  

B. Konu Özetleri 

 

1. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki 

Durumuna İlişkin V.U.K Sirküleri/112 Yayımlanmıştır. 

 

          Konkordato ilan edenlerden olan alacakların şüpheli alacak karşılığı ve değersiz 

alacak uygulamaları karşısındaki durumu hakkında yayımlanan 112 no.lu VUK Sirküleri 

ile Maliye İdaresi’nin konu hakkındaki görüşleri kamuoyuna duyurulmuştur.  

 

          Sirkülerde en dikkat çekici olan nokta, konkordato ilan edenler hakkında dava 

ve icra yoluna gidilememesine rağmen geçici sürenin ilanıyla şüpheli alacak karşılığı 

ayrılabileceğidir. Böylece Maliye İdaresi, Kanundaki dava veya icra şartına rağmen 

geçici sürenin ilanıyla birlikte karşılık ayrılması imkânı sağlamış olmaktadır.  

 

          Hatırlanacağı gibi Maliye İdaresi, iflas erteleme müessesesinde de dava veya 

icra yoluna gidilemiyor olmasına karşın şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceğine dair 

özelge bazında görüşler vermekteydi. Bu suretle aynı görüş farklı bir müessese için aynı 

nedenle sürdürülmüş olmaktadır. 
 

          VUK’nun 323. maddesinde yer alan dava veya icra yoluna gidilmesi şartının, 

konkordatolu alacaklar için yerine getirilememesinden hareketle karşılık ayrılmasının 

tereddütlü olduğu, nitekim İdarenin bir özelgesinde, konkordatolu alacaklar için dava 

veya icra yoluna gidilememesi nedeniyle karşılık ayrılamayacağı yönünde görüş 

verdiği belirtilmiş, ancak en azından takibi sürdürülemeyecek olsa bile icra yoluyla 

takip başvurusunun bile karşılık ayırmaya yeterli sayılması gerektiği belirtilmişti. Mezkur 

Sirkülerle, buna bile gerek kalmadan sırf geçici konkordato süresinin ilanıyla karşılık 

ayırma imkanı sağlanmış olmaktadır.  
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          Diğer yandan Sirkülerde, İdarenin öteden beri ileri sürdüğü, bir alacak için karşılık 

ayrılmasına ilişkin koşulların oluştuğu dönemde ayrılmayan karşılıkların sonraki 

dönemlerde ayrılamayacağı yönündeki görüşü paralelinde, geçici sürenin ilanıyla 

karşılık ayırma koşulları oluştuğundan geçici sürede ayrılmayan karşılıkların kesin sürede 

ayrılamayacağı (kesin sürede muacceliyet kazanan alacaklar hariç) yönünde görüş 

bildirilmiştir.  

 

         Sirkülerin konkordato süreçleri itibariyle karşılık ayırmaya veya değersiz alacaklara 

yönelik düzenlemeleri ekteki tabloda yer almaktadır. 

 

2. İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine Karşılık Yapılan Ödemeler 

Üzerinden Tevkifat Yapma Mükellefiyetine İlişkin 17 Seri No’lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği 

 

 Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Vergi Usul Kanunu’nun 11/7. maddesinden 

aldığı yetkisine dayanarak, çıkardığı 476 Sayılı Kararla, internet ortamında alınan 

reklam hizmetleri karşılığı yapılan ödemeleri vergi tevkifatı kapsamına almış olup, bu 

hizmetleri verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık 

edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına 

bakılmaksızın tevkifat yapma yükümlülüğü getirmiştir.  

 Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak 

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara 

21.12.2018 tarih ve 2018/96 sayılı Özet Bültenimizde yer verilmiştir. 

 Buna göre internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya buna aracılık 

edenlere 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden aşağıda yazılı oranlarda 

stopaj yapılacaktır. 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında yapılan ödemelerde 

(Tam veya dar mükellef gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94. madde kapsamında 

olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,  

 

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler 

(Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,  

 

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar 

mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.  

 

 Bu defa çıkarılan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 seri no.lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 15.3.11. bölüm eklenerek konuya ilişkin bazı 

açıklamalar yapılmıştır.  

 

 Bu açıklamalarda, 21.12.2018 tarih ve 2018/96 sayılı Özet Bültenimizde yer alan 

hususlardan çok farklı hususlar yer almamaktadır. Tebliğde yapılan açıklamaların 

önemlileri aşağıdaki gibidir. 
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 -Stopaja tabi hizmet 01.01.2019 tarihinden önce alınmış olsa bile hesaben veya 

nakden ödemesi 01.01.2019 tarihinden sonra yapılmışsa stopaj yapılacaktır. Ancak 

örneğin faturası 01.01.2019’dan önce kayda alınmış bir hizmetin nakden ödemesi 

01.01.2019 dan sonra yapılmışsa, faturayı kayda alma ile meydana gelen ve stopajı 

doğuran hesaben ödeme 01.01.2019 den önce olduğundan ve o tarihte bu ödemeler 

stopaja tabi olmadığından, buna ilişkin 01.01.2019 dan sonra yapılan nakit ödemeden 

de stopaj yapılmayacaktır.  

 

 -Stopaja tabi hizmet 01.01.2019 tarihinden sonra alınmış olsa bile hesaben veya 

nakden ödemesi bu tarihten önce yapılmışsa stopaj yapılmayacaktır.  

 

 -İnternet ortamında reklam hizmetini verene aracılık edene yapılan ödemeler 

stopaja tabi olduğu gibi, aracılık edenin internet ortamında reklam hizmetini verene 

yapacağı ödemeler de stopaja tabidir.  

 

 -Bu tevkifat uygulamasına yönelik en önemli tartışma, Türkiye ile vergi anlaşması 

olan ülkelerin mukimlerine yapılan ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı 

hususundadır.  

 

 Reklamcılık faaliyeti bir ticari faaliyettir. Bunlara yapılan ödemelerde ilgili vergi 

anlaşmalarının dikkate alınması gerekmektedir. Anlaşmalarda da ticari kazançların 

vergilenmesi için sabit/fiziki bir işyerinin arandığı, internet ortamında elde edilen 

kazançlar için de bunun böyle olduğu, nitekim Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 

Vergilere İlişkin Model Anlaşmada (Vergi Anlaşmalarına Yönelik OECD Yorumları) web 

sitesinin depolandığı ve erişiminin sağlandığı sunucunun fiziksel bir lokasyona sahip bir 

ekipman ve dolayısıyla bu tür bir lokasyon söz konusu sunucuyu işleten teşebbüsün işe 

ilişkin sabit bir yeri olarak yorumlandığı, bu yüzden internet ortamında reklam hizmeti 

verenlerin Türkiye’de vergilenebilmesi için bu işe ilişkin makine/ekipmanın (sunucunun) 

Türkiye’de bulunması gerektiği, aksi durumda tevkifat yapılmaması gerektiği 

belirtilmiştir.  
 

 Kanun’da yer alan “mükellef olup olmamasına bakılmaksızın” ibaresinden 

hareketle, Bakanlığın görüşünün muhtemelen ödeme yapılanın Türkiye’de sabit bir yeri 

olmasa bile stopaj yapmak gerektiği yönünde olacağı da not edilmiştir.  

 Nitekim Tebliğ’de yer alan son örnekte, kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan 

bir şirkete yapılan ödemenin stopaja tabi olduğu belirtilerek Bakanlığın anlayışı ortaya 

konulmuştur.  

 Bu bakış açısı vergi anlaşmalarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle 

yapılacak stopajın ihtirazi kayıtla beyanı ve dava yoluna götürülmesi veya tevkifata 

uğrayan vergi anlaşmalı bir ülke mukiminin kendisinden yapılan kesintiyi iade istemesi 

ve edilmemesi durumunda dava yoluna gitmesi seçenekleri değerlendirilebilir. 

  
 

                                     Saygılarımızla 

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


