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            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile yıllara yaygın
inşaat işi  olan "İdare Binası ve Altyapı İnşaatı" işi  için sözleşme imzaladığınız belirtilerek, söz
konusu inşaat işi kapsamında tarafınıza yapılacak hak ediş ödemelerinden, damga vergisi, katma
değer  vergisi  ve  kurumlar  vergisi  tevkifatı  yapılıp  yapılmayacağı  hususunda  görüş  talep
edilmektedir.

 

            DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda
yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin
kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın,
genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu ve bu dairelere bağlı
olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin
ikinci  fıkrasında  da,  birden  fazla  kişi  tarafından  imza  edilen  kağıtlara  ait  vergi  ve  cezanın
tamamından imza edenlerin  müteselsilen  sorumlu olacağı,  bunlar  arasında vergiden müstesna
olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden
muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece
bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak
bu  kağıtlara  ait  verginin  hiç  ödenmemesi  veya  noksan  ödenmesi  halinde  vergi  ve  cezanın
tamamından kişilerle birlikte kurumların da müteselsilen sorumlu olacağı hükmü yer almaktadır.
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            Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün
1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans
olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva
eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden
kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesinde, bu
Kanunun amacının, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği
sağlanarak,  ülke  sanayinin  uluslararası  rekabet  edebilir  ve  ihracata  yönelik  bir  yapıya
kavuşturulması  maksadıyla  teknolojik  bilgi  üretmek,  üründe  ve  üretim  yöntemlerinde  yenilik
geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji
Yüksek  Kurulunun  kararları  da  dikkate  alınarak  teknoloji  yoğun  alanlarda  yatırım  olanakları
yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve
yüksek/ileri  teknoloji  sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt
yapıyı sağlamak olduğu; 3 üncü maddesinin (k) fıkrasında, yönetici şirketin bu kanuna uygun ve
anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi ifade ettiği; 5
inci maddesinde, yönetici şirketin, bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi ile yükümlü
olduğu; 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması ile ilgili
olarak  düzenlenen  kağıtlardan  ve  yapılan  işlemlerden  dolayı  damga  vergisinden  muaf  olduğu
hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler, 4691 sayılı
Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde düzenlenen kağıtlar bakımından damga vergisinden muaf
olup, bu bölgelerde faaliyette bulunan yönetici şirket haricindeki firmaların damga vergisi muafiyeti
bulunmamaktadır.

 

            Bu itibarla, damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire tanımı içerisinde yer almayan
… Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından şirketinize yaptırılan "İdari Bina ve Altyapı İnşaatı"
işi nedeniyle yapılacak hakediş ödemelerinin kişiden kişiye yapılan ödemeler kapsamında bulunması
ve bu ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sayılan
kağıtlar  arasında  yer  almaması  nedeniyle,  şirketinize  yapılacak  hak  ediş  ödemelerinin  damga
vergisi kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.



 

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde "Birden fazla takvim yılına sirayet
eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati
olarak  tespit  edilir  ve  tamamı  o  yılın  geliri  sayılarak,  mezkur  yıl  beyannamesinde  gösterilir"
hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında da inşaat ve onarma işlerinde geçici ve
kesin  kabul  usulüne  tabi  olan  hallerde  geçici  kabulün  yapıldığını  gösteren  tutanağın  idarece
onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi
olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Vergi Kesintisi" başlıklı 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına
yaygın inşaat ve onarım işleri  ile  uğraşan kurumlara bu işleri  ile  ilgili  olarak yapılan hakediş
ödemeleri üzerinden sorumlularca vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup bu oran
2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak tespit edilmiştir.

 

            İnşaat taahhüt işlerinde işin yıllara sari olup olmayacağı, işe başlama ve işin bitirilmesinin
farklı takvim yıllarında vuku bulup bulmadığının tespiti ile mümkün olabilmektedir. İşin bitim tarihi
olarak  ise  geçici  ve  kesin  kabul  usulüne  tabi  olan  hallerde  geçici  kabul  tutanağının  idarece
onaylandığı  tarihin,  diğer  hallerde  işin  fiilen  tamamlandığı  veya  fiilen  bırakıldığı  tarihin  esas
alınması gerekmektedir.

 

            Buna göre, mezkur yıllara sari iş nedeniyle şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri
üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca %3
oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.



 

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde; gerekli görülen hallerde
vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları  verginin
ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş bulunmaktadır.

 

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması
kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın) sorumlu tutulmuştur.

 

            Tebliğin, (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde söz konusu tebliğde yer alan mal ve hizmet alımlarında
kısmi tevkifat uygulamakla sorumlu belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sayılmış olup,
burada sayılan idare,  kurum ve kuruluşların  yarıdan fazla  hissesine tek başına ya da birlikte
doğrudan  sahip  oldukları  kurum,  kuruluş  ve  işletmeler  de  belirlenmiş  alıcılar  arasında
bulunmaktadır.

 

            Tebliğin, (I/C-2.1.3.2.1.) "Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık
ve  Etüt-Proje  Hizmetleri"  başlıklı  bölümünün;  (2.1.3.2.1.1.)  "Tevkifat  Uygulayacak  Alıcılar  ve
Tevkifat Oranı" ayrımında; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım
işleri  ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde,  alıcılar
tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

 

            (2.1.3.2.1.2.) "Kapsam" ayrımında, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım,
liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve
enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın
koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işlerinin tevkifat kapsamında olduğu, sayılan yapılar
ve inşaat işleri  ile ilgili  tesisat,  imalat,  ihrazat,  nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri,  ses sistemi,



görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon,
restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri
işlerin bu kapsamda değerlendirileceği, bu işlerin, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte
inşaat  işinden sonra veya inşaat  işinden bağımsız  olarak yapılmaları  halinde de bu kapsamda
tevkifata  tabi  tutulacağı,  yüklenicileri  tarafından  tamamen  veya  kısmen  alt  yüklenicilere
(taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi  devreden her yüklenici
tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı ifade edilmiştir.

 

            … Teknoloji  Geliştirme Bölgesi A.Ş'nin ortaklık yapısının tetkiki neticesinde şirket
hisselerinin  yarıdan  fazlasının  mezkur  Tebliğin  (I/C-2.1.3.1/b)  bölümünde  sayılan,  5018  sayılı
Kanuna ekli cetvellerde yer alan idareye (… Üniversitesi) ait olduğu anlaşılmıştır.

 

            Buna göre, şirketiniz tarafından … Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.'ne yapılan "İdare Binası
ve Altyapı İnşaatı" işi için şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri için düzenleyeceğiniz faturalarda
hesaplanan katma değer vergisinin 2/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgilerinize 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.


