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            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizin incelenmesinden; danışmanlık ve bilgisayar
yazılım faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, İngiltere'de mukim şirketle hizmet paket anlaşması
kapsamında bu ülkenin kendi tesislerinde ve/veya internet/telefon üzerinden personeline teknolojik
ve mesleki birikimlerini aktaracak eğitim ve destek hizmeti karşılığı yapılacak ödemelerde kurumlar
vergisi ve KDV stopajı yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği
anlaşılmıştır.

 

            I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun
birinci  maddesinde  sayılı  kurumlardan  kanuni  ve  iş  merkezlerinin  her  ikisi  de  Türkiye'de
bulunmayanların sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme
bağlanmış ve üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan
oluştuğu belirtilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler
halinde sayılan kazanç ve iratlar üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere
nakden  veya  hesaben  ödeyen  veya  tahakkuk  ettirenler  tarafından  kurumlar  vergisi  kesintisi
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yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup, maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek
kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın
telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve
temliki  karşılığında  nakden  veya  hesaben  ödenen  veya  tahakkuk  ettirilen  bedeller  üzerinden
kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren petrol arama faaliyetleri dolayısıyla
sağlanacak kazançlarda % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli
ödemelerinde de % 20 olarak belirlenmiştir.

 

            Diğer taraftan, 01.01.1989 tarihinde uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik  Krallığı  Arasında Gelir  ve Sermaye Değer Artış  Kazançları
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi  Önleme ve Vergi  Kaçakçılığına Engel  Olma
Anlaşmasının 'Gayrimaddi Hak Bedelleri' başlıklı 12 nci maddesinde;

 

            "1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

 

            2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir;  ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı
diğer  Akit  Devletin  mukimi  ise,  bu  şekilde  alınacak  vergi  gayrimaddi  hak  bedelinin  gayrisafi
tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır.

 

            3. Bu maddede kullanılan 'gayrimaddi hak bedelleri' terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon
yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif
hakkının veya her nevi patentin, alametifarikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya
üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı,
kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı
karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar.

 

            ...



 

            5. Bir Akit devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından
ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.  Bununla beraber,
gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi Akit Devletlerden birinin mukimi olsun ya da olmasın, bir Akit
Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine
veya sabit yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli bu işyerinden veya sabit yerden
kaynaklandığında,  söz  konusu  gayrimaddi  hak  bedelinin  işyerinin  veya  sabit  yerin  bulunduğu
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

 

            ..." hükümleri ile 'Serbest Meslek Faaliyetleri' başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci ve 3

üncü fıkralarında;

 

            "2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer
faaliyetler  dolayısıyla  elde  ettiği  gelir,  yalnız  ilk  bahsedilen  Devlette  vergilendirilebilecektir.
Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

 

            a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa

veya

 

            b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde
toplam 183 günü aşarsa,

 

            söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.



 

            Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu işyerine atfedilebilen gelir, ya da
yalnızca  bu  diğer  Devlette  icra  edilen  faaliyetlere  atfedilebilen  gelir,  bu  diğer  Devlette
vergilendirilebilir.  Her iki durumda da bu teşebbüs, söz konusu gelir dolayısıyla bu diğer Akit
Devlette bu Anlaşmanın 7 nci Maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, yani söz konusu gelir bu
diğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu
diğer Devletin söz konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir.

 

            3. "Serbest meslek faaliyetleri' terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi,
artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri,  bunun yanı sıra, doktorların, avukatların, mühendislerin,
mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki bilgi  ve maharet
gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır." hükümleri yer almıştır.

 

            Bu hükümlere göre, İngiltere mukimi şirketin personelinize serbest meslek faaliyeti
kapsamında danışmanlık ve yazılım geliştirme konularında vereceği teknolojik ve mesleki eğitim ve
destek  hizmetinin  İngiltere'deki  tesislerinde  ve/veya  internet/telefon  üzerinden  sağlaması
karşılığında  elde  edeceği  gelirin  vergilendirme  hakkı  Anlaşmanın  14  üncü  maddesi  uyarınca
İngiltere'ye  ait  olup,  bu  kapsamda  yapacağınız  ödemeler  üzerinden  kurumlar  vergisi  stopajı
yapılmaması gerekmektedir.

 

            Öte yandan, İngiltere mukimi şirketin danışmanlık ve yazılım geliştirme konularında
aktaracağı bilginin bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı
veya satışı niteliğinde gayrimaddi hak kapsamına girmesi halinde ise buna ilişkin bedelin

Anlaşmanın 12 nci maddesinin 5 inci fıkrasına göre Türkiye'den elde edilmesi ve gerçek lehdarın
İngiltere  mukimi  olması  koşuluyla  Türkiye'de  kesinti  yoluyla  alınacak  vergi,  gayrimaddi  hak
bedelinin gayrisafi tutarının %10'unu aşmayacaktır.

 

            Ancak, Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma
hükümlerinden  yararlanabilmek  için  ilgili  teşebbüsün  mukim  olduğu  ülkede  tam  mükellef
olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin mukim olunan ülkenin
yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile



birlikte Türkçe tercümesinin Noterce veya bu ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen bir
örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik
belgesinin  ibraz  edilememesi  durumunda  ise  ilgili  anlaşma  hükümleri  yerine  iç  mevzuat
hükümlerimizin  uygulanacağı  tabiidir.

 

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de
yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV ye tabi
olduğu,

 

            6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya
hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

 

            9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi
alacağının  emniyet  altına  alınması  amacıyla,  vergiye  tabi  işlemlere  taraf  olanları  verginin
ödenmesinden sorumlu tutabileceği

 

            hüküm altına alınmıştır.

 



            İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından
yapılan işlemlerde tevkifat  uygulamasına ilişkin açıklamalara,  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı
Resmi  Gazete'de  yayımlanan  KDV Genel  Uygulama Tebliğinin  "I/C.2.1.2.1"  başlıklı  bölümünde
değinilmiştir.

 

            Söz konusu hüküm ve açıklamalara göre,

 

            Şirket personelinizin İngiltere'ye gönderilerek İngiltere'de alınan eğitim ve danışmanlık
hizmeti  KDV nin konusuna girmediğinden yaptığınız  ödemelerin bu hizmete isabet eden kısmı
üzerinden KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

 

            Ancak;

 

            Türkiye'deki personelinize İngiltere'de mukim firma tarafından (internet/telefon yoluyla)
verilen danışmanlık ve yazılım destek hizmetinden Türkiye'de faydalanılması nedeniyle söz konusu
hizmetin, hizmet ithali kapsamında değerlendirilmesi ve hizmet bedeli üzerinden genel oranda (%
18) KDV hesaplanması,

 

            Söz konusu hizmet karşılığında bu firmalara yaptığınız ödemeler üzerinden hesaplanan KDV
nin, Şirketinizce sorumlu sıfatıyla (2 no.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilmesi ve aynı döneme
ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

 

            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.


