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İlgide  kayıtlı  özelge  talep  formunda,  .........  Vergi  Dairesi  Müdürlüğünün  .......  vergi  kimlik
numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, inşaat mühendisi olarak proje işlerinin yanı sıra inşaat
faaliyetinde  de  bulunduğunuz  belirtilerek,  mükellefiyetinizle  ilgili  olarak  vermiş  bulunduğunuz
beyannamelere ait  damga vergilerinin  serbest  meslek ve ticari  kazancınızın  tespitinde indirim
konusu yapılıp yapılamayacağı  hususunda bilgi  talep edildiği  anlaşılmakta olup konu hakkında
Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan
kazançların ticari kazanç olduğu hükmü yer almakta olup aynı Kanun'un "İndirilecek Giderler"
başlıklı  40'ıncı  maddesinin  birinci  fıkrasının  (6)  numaralı  bendinde ise  işletme ile  ilgili  olmak
şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi,
resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanun'un 65 ve 66'ncı maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden
doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa
edenler de serbest meslek erbabıdır.

Bu çerçevede aynı Kanun'un "Mesleki Giderler" başlıklı  68'inci maddesinde ise serbest meslek
kazancının  tespitinde  hâsılattan  indirilecek  giderler  bentler  halinde  sayılmış  olup  söz  konusu
maddenin  birinci  fıkrasının  (1)  numaralı  bendinde,  mesleki  kazancın  elde  edilmesi  ve  idame
ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, (9) numaralı bendinde ise mesleki kazancının elde edilmesi
ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi,
resim ve harçların serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mesleki ve ticari faaliyetiniz dolayısıyla mükellefiyetinize ilişkin
olarak verdiğiniz beyannameler için ödenen damga vergilerinin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş
olduğunun tevsik edilmesi şartıyla ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün
olup,  öte  yandan  Gelir  Vergisi  Kanunu'nun  68'inci  maddesinde  sayılan  giderler  arasında  yer
almamasından dolayı serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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(*)     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.


