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Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü 

  

Sayı : 21152195-130[29.2017/412]-19005 17.05.2017 

Konu : Önceki takvim yılı içerisinde devralınan demirbaş ve stok mallarının gider 

kaydı ve KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekli dilekçenizde; 19/01/2017 tarihinde faaliyete 

başladığınız, devir aldığınız demirbaş ve stok malları için 31/12/2016 tarihinde tarafınıza 

fatura düzenlendiği belirtilerek, söz konusu fatura tarihinin faaliyete başlanılan yıldan önce 

olmasından dolayı KDV ve ticari mal yönünden 2017 yılı Ocak ayında yasal defterlere 

kaydedilip kaydedilmeyeceği, yapılan ödemelerin gelir vergisi açısından gider veye maliyet 

unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile bu giderlere ilişkin KDV'nin indirim konusu 

yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

  

- GELİR VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN; 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında 

ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın 

tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibariyle 

tutulacağı, kayıtların her hesap döneminde kapatılacağı ve ertesi dönem başında yeniden 

açılacağı, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hükmü mevcuttur. 

Aynı Kanununun 219 uncu maddesinde; "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. 

Şöyle ki: 

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu 

bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla 

geciktirilmesi caiz değildir. 

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin 

imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin 

bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas 

defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez. 

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç 

defterine muameleler günü gününe kaydedilir." hükmü yer almaktadır. 



Bu hükümlere göre, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyetine ilişkin olarak 

devraldığınız demirbaş ve stok mallarının faturalarının işe başlanılmasını müteakip Vergi 

Usul Kanununun 219 uncu maddesinde yer alan süreler içerisinde yasal defterlere 

kaydetmeniz halinde, bu tutarların gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak 

dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

  

-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN; 

3065 sayılı 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, 

10 uncu maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin 

yapılması anında, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri 

belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve 

benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği, 

29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

KDV'den, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine 

yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi 

indirim konusu yapabilecekleri, 

29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı 

aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde 

kullanılabileceği, 

34/1 inci maddesinde ise, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait 

KDV'nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca 

gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği, 

hüküm altına almıştır. 

Bu hükümlere göre, indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını 

aşmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde 

kullanılabilecektir. 

Devir aldığınız demirbaş ve stok malları için 31.12.2016 tarihinde tarafınıza fatura 

düzenlendiğinden 2016/Aralık döneminde vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu, buna göre 

faaliyete başladığınız 2017/Ocak döneminde ilgili takvim yılı aşılmış olduğundan söz konusu 

faturada yer alan KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

 


