
 
 
 

1 
 
 
 

 

         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 11.06.2019 

         Sayı  : 2019/62 

 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

         -Vadeli Çeklerde Kur Farkı ve KDV, 

 

         -Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri 

Hakkında Genelge Yayımlanmıştır. 

 

         -Yurt Dışındaki Firma Tarafından Düzenlenen Credite Note Belgesi, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.   
   

B. Konu Özeti 

 

1. Vadeli Çeklerde Kur Farkı ve KDV 

 

          Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-5.3. Kur Farkları başlıklı 

bölümünde; 

 

        “Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, 

bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra 

ödenmesi halinde satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir. 

 

           Buna göre, matraha dahil olacak kur farklarının hesabında, mal ve hizmet 

bedeline isabet eden kur farkları dikkate alınır, hesaplanan KDV’ye ilişkin ortaya çıkan 

kur farkları matraha dahil edilmez. 

 

          Teslim ve hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya 

çıkan kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur 

farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran 

uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır. 

 

           Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı 

üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı 

tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.” 
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şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. 

 

           Bu itibarla firma adına keşide edilen çekin firma tarafından ciro edilmesi tahsil 

hükmündedir. Ciro edilen tarih ödeme tarihi olarak dikkate alınır. Vergiyi doğuran 

olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi(ciro edilme tarihi) arasında ortaya çıkan 

kur farkı üzerinden, ortaya çıkan lehe kur farkı için firma tarafından düzenlenecek 

faturada KDV hesaplaması yapılacaktır. (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 17.03.2017 

tarih ve 10263 sayılı özelgesi) 

 

2. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri 

Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.   

 

          7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmıştır.  

          Söz konusu değişiklikle birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) maddesi kapsamında 

sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına 

istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış ve uygulamanın usul ve 

esasları 16.03.2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.  

          Bu değişiklere ilave olarak 2019/10 sayılı Genelge ile şirket kuruluş aşamasında 

ticaret sicil müdürlüklerince online aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan 

işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin şirket kuruluşu aşamasında da 

alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.  

          Buna göre, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı 

tesciline esas olan bilgilerin, ticaret sicil memurluklarınca Kuruma online olarak 

aktarılması ile tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca 

işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmemektedir.  

          Ancak, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin bildirimde 

bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimlerinin cari usullere 

göre yapılması gerekmektedir.  

3. Yurt Dışındaki Firma Tarafından Düzenlenen Credite Note Belgesi, 

 

 Bilindiği üzere; alacak ve borç notu "credit note-debit note" uluslararası ticaret 

yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyete ilişkin 

unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır.  

 Bu notlar, genellikle firmalar tarafından fiyat farklılıklarına ilişkin birer düzeltme 

aracı olarak kullanıldığı gibi, satıcı tarafından alıcıya ticari, lojistik, teknik talepler, 

komisyon ve indirim gibi nedenlerle de gönderilir. 

 Buna göre, yurt dışındaki satıcı tarafından satılan mal miktarına veya fiyat farkına 

istinaden firma adına fiyat indiriminde bulunması durumunda alınan mal veya hizmetin 

fiyatı azalmakta, dolayısıyla şirketin yurt dışındaki satıcıya olan borcu da azalarak geliri 

artmış olmaktadır. 
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 Bu durumda firma tarafından yurt dışındaki firma adına fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışındaki müşterinin credit note düzenlemesi mümkün 

olmakla beraber kayıtların vergi mevzuatına göre tevsiki açısından faturanın 

düzenlenmesi zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır. 

 Diğer taraftan, fiili ithal tarihinden sonra yurtdışındaki firmanın alış iskontosu 

nedeniyle yurt içindeki firmaya göndereceği "credit note" belgesine istinaden lehe bir 

fiyat indirimi yapılması nedeniyle ortaya çıkan KDV, ilgili dönemde indirim konusu 

yapıldığından, indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına ve KDV 

hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. (KDV Genel Uygulama Tebliği I/C-1.1.2. ile 

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 17.03.2017 tarih ve 10263 sayılı özelgesi) 

 

                                      Saygılarımızla 

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


