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Sayı : 27575268-105[229-2013-477]-371 31/03/2015 

Konu : Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde fatura düzenlenme tarihi hk.   

             İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızın incelenmesinden, ... Vergi Dairesi 

Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketiniz ile ... A.Ş. arasında 

yapılan hizmet alım sözleşmesine istinaden yaptığınız işler için anılan kurum tarafından aylık 

dönemler halinde hakedişlerin düzenlendiği ve bu hakedişlere bağlı olarak şirketiniz 

tarafından fatura tanzim edildiği, ancak yapılan işlerin ilgili kurum tarafından kontrolü ve 

hakedişlerin düzenlenme süresinin yedi günden fazla sürdüğü, ilgili kurumun ise hakediş 

döneminin son günü tarihli olarak geriye yönelik fatura düzenlenmesini istediği belirtilerek, 

fatura düzenleme süresine ilişkin Başkanlığımız görüşüne müracaat edildiği anlaşılmıştır. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde "Satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan 

tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." denilmek suretiyle faturanın tarifi 

yapılmış,  232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit 

edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia ve yaptıkları işler 

için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda 

oldukları hükme bağlanmıştır. 

            Aynı Kanunun fatura nizamını düzenleyen 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde 

faturanın, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde 

düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı 

hükmü mevcuttur. 

            Öte yandan; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda 

iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, 

kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura 

Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) bölümünün beşinci paragrafında "Mükellefler e-

Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi 

Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak 

zorundadır." açıklaması yapılmıştır. 

            Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 20 nci maddesinde; 

teslim ve hizmet işlemlerinde KDV matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel 

olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına 

hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca 

borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, 



hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 41/1 inci 

maddesinde; mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV 

beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmidördüncü günü akşamına 

kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 53 üncü maddesinde ise bu Kanunda 

geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade 

ettiği hükümlerine yer verilmiştir. 

            Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/Ç-1. 

Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi" başlıklı bölümünde; hakedişli işlemlerde, verilen 

hizmet sebebiyle elde edilen hakediş bedeli için hakedişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul 

tutanağının düzenlendiği, bir diğer ifade ile hakediş raporunun onaylandığı tarihte vergiyi 

doğuran olay gerçekleşeceği ifade edilmiştir. 

            Diğer yandan, KDVK-60/2011-1 no.lu KDV Sirkülerinin (2.2.1.2.) bölümünde; KDV 

Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın 

teslimi veya hizmetin yapılmasıyla; (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin 

yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen 

miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran 

olayın meydana geleceğinin hükme bağlandığı, KDV uygulaması bakımından, taahhüde 

dayanan işlerde vergiyi doğuran olayın, ihaleye ilişkin hakedişin ihale makamınca 

onaylandığı anda meydana geldiği, öte yandan, hakediş belgesinin onaylanmasından önce bu 

işleme ait fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, fatura veya benzeri belgenin 

düzenlenmesi ile KDV bakımından vergiyi doğuran olayın meydana geleceği açıklamalarına 

yer verilmiştir. 

            Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemelere göre; gerek kâğıt ortamında gerekse 

elektronik ortamda düzenlenecek hakediş bedelleri karşılığı faturanın, hakedişin tahakkuk 

ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği yani hakediş raporunun onaylandığı 

tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre 

azami sure olduğundan, bu süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda 

öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir. 

                Bilgi edinilmesini rica ederim. 

    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


