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            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yapımı şirketiniz tarafından gerçekleştirilen sinema
filmi,  televizyon dizisi  ve  belgesel  programlarının,  dublaja  ön hazırlık  ile  dublaj  ve  miksajının
yapılması için ... veya dijital ortamda ABD mukimi firmaya ulaştırıldığı, anılan firma tarafından da
dublaja ön hazırlık ile  dublaj  ve miksaj  hizmetlerinin gerçekleştirilerek Türkiye'ye gönderildiği
belirtilerek, bu hizmetler karşılığında yurt dışı firmaya yapılacak ödemeler üzerinden kurumlar
vergisi ve katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan
görüş talep edilmektedir.

            1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1
inci  maddesinde  sayılan  kurumlardan,  kanuni  ve  iş  merkezlerinden  her  ikisi  de  Türkiye'de
bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden
vergilendirileceği  hükmü yer  almış,  üçüncü fıkrasının  (c)  bendinde  ise  Türkiye'de  elde  edilen
serbest meslek kazançları dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar arasında
sayılmıştır.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan
kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya
hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme
bağlanmış; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların
Türkiye'de elde ettikleri serbest meslek kazançları üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması
öngörülmüş olup, 03.02.2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek
kazançlarından yapılacak tevkifat oranı petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak serbest meslek
kazançlarından %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak belirlenmiştir.

             2. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN

           ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi  Önleme ve Vergi  Kaçakçılığına Engel  Olma
Anlaşması'nın ''Serbest Meslek Faaliyetleri'' başlıklı 14'üncü maddesinin 2 nci fıkrasında;

            "2. Akit Devletlerden birinin bir teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer
nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir.
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Bununla beraber, eğer bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

            a) Teşebbüs bu diğer Devlette hizmet ve faaliyetlerin icra edildiği bir işyerine sahip olursa;
veya

            b) Hizmet veya faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık
dönemde, 183 günü aşarsa söz konusu gelir, bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

            Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir ya da
yalnızca bu diğer Devlette icra edilen hizmet veya faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette
vergilendirilebilir. Her iki durumda da Türkiye Cumhuriyeti, sözkonusu gelir üzerinden tevkifat
suretiyle  vergi  alabilir.  Bununla  beraber,  sözkonusu  gelirin  lehdarı,  böyle  bir  vergiye  tabi
tutulduktan sonra sözkonusu gelir dolayısıyla, sanki gelir bu diğer Devlette bulunan bir işyerine
atfedilebilirmiş gibi, Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre, net esasında vergilendirilmeyi
tercih edebilir."

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, ABD mukimi firmanın Türkiye'ye gelmeksizin ABD'de icra edeceği
serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergileme hakkı yalnızca ABD'ye ait
olacağından,  firmanız  tarafından  ABD  mukimi  firmaya  yapılan  ödemelerden  tevkifat
yapılmayacaktır.

            Ancak, ABD mukimi firmanın bu faaliyetleri yürütmek amacıyla Türkiye'de bir işyerine sahip
olması veya Türkiye'de icra edilen faaliyetin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde 183 günü
aşması durumlarında Türkiye'nin de bu geliri iç mevzuat hükümleri çerçevesinde vergileme hakkı
bulunmaktadır.

            Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için söz konusu ABD mukimi firmanın ABD'de tam
mükellef olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğini ABD yetkili
makamlarından alacağı mukimlik belgesi ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı  ile birlikte Türkçe
tercümesinin  noterce  veya  o  ülkedeki  Türk  Konsolosluklarınca  tasdik  edilen  bir  örneğini
Türkiye'deki vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

            -3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

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

            -6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye'de yapılmış sayılması için,
hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerektiği,

            -8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin
mükellefi olduğu,

            -9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve
iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın vergi
alacağının  emniyet  altına  alınması  amacıyla  vergiye  tabi  işlemlere  taraf  olanları  verginin
ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (2.1) bölümünde, "2.1.1. KDV Kanununun 1 inci
maddesine  göre  bir  hizmetin  KDV'nin  konusuna  girebilmesi  için  Türkiye'de  ifa  edilmesi
gerekmektedir.  Aynı  Kanunun  (6/b)  maddesinde  ise  Türkiye'de  yapılan  veya  faydalanılan
hizmetlerin  Türkiye'de  ifa  edilmiş  sayılacağı  hükme  bağlanmıştır.



            Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların
Türkiye'de  yaptığı  hizmetler  ile  bunların  yurt  dışında  yaptığı  ancak  Türkiye'de  faydalanılan
hizmetler KDV'ye tabi olacaktır.

            Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de
ikametgâhı, işyeri,  kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamı, hizmetten
faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

            Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında
faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.

            2.1.2. KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye'de faydalanan
muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu
hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek
zorundadır."  açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, Amerika Birleşik Devletlerinde mukim ... firmasından alınan dublaja ön hazırlık
ile  dublaj  ve miksaj  hizmetinden Türkiye'de yararlanıldığından bu hizmet KDV ye tabi  olacak,
hizmet  bedeli  üzerinden  hesaplanan  KDV şirketiniz  tarafından  sorumlu  sıfatıyla  2  No.lu  KDV
beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

            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.


