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            İlgi (a) da kayıtlı dilekçenizde; firmanızın bağlı olduğu yurt dışındaki ana 
firma tarafından, ekonomik kriz ve sektörel gelişmeler nedeniyle şirketinizin 

geçici finansal sıkıntılarının karşılanması ve Türkiye'deki faaliyetinizin kesintiye 
uğramaması amacıyla, karşılıksız olarak firmanıza aktarılacak bedellerin kurumlar 

vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız 

görüşü istenilmiş, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü ilgi (b) de kayıtlı yazımız 
ile şirketinize bildirilmiş ancak, konunun tekrar değerlendirilmesi sonucu, ilgi (b) 

de kayıtlı görüşümüzün aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde değiştirilmesi uygun 
görülmüştür.  

            1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar 
vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 

üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi 
Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 38 ve 39 uncu maddelerinde ise ticari 
kazancın tespitine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve söz konusu maddeler ile ticari 

kazancın tespitinde tahakkuk esasının geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. 

            Gelirin elde edilmesinde; tahakkuk ilkesi, gelirin mahiyet ve tutar 
itibariyle kesinleşmesi yani geliri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesi olup, 

ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası benimsenerek gelirin mahiyet ve 



tutar itibariyle kesinlik kazanması aranmıştır. 

            Buna göre, firmanızın bağlı bulunduğu yurt dışı mukimi ana firmadan 
karşılıksız olarak kullanacağı nakdi desteğin, mahiyeti itibariyle gelir olarak kabul 

edilmesi ve elde edilen bu gelirin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

            2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 

            KDV Kanununun; 

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 
meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 

            -4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal 
ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, 

meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, 
hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi 

şekillerde gerçekleşebileceği, 

            -5 inci maddesinde, vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme 
personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet 

sayılacağı, 

            -17/4 -e maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) 

kapsamına giren işlemlerin katma değer vergisinden istisna olduğu 

             hüküm altına alınmıştır. 

            Bu hükümlere göre; firmanızın bağlı olduğu yurt dışındaki ana firma 

tarafından Türkiye'deki faaliyetinizin kesintiye uğramaması amacıyla firmanıza 
aktaracağı bedeller, Türkiye'de ifa edilen hizmetlerin karşılığı olduğundan, KDV 

Kanununun 1/1 inci maddesine göre katma değer vergisine tabidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 


