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İstanbul, 07.03.2022   

DUYURU 547 

 
Konu: Hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçlarının, ödemenin tamamı 

beklenilmeksizin, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup 

edilebileceği ve güncel kimi özelgeler hk. 

 

1. Kamu İdarelerinden Olan Alacakların Vergi Borçlarına Mahsubunda 

Ödemenin Tamamı Beklenmeyecektir 

 

05.03.2022 Tarih ve 31769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel 

Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları ile 

Yasal Tevkifat ve Diğer Kesintilerin Mahsubu) uyarınca hak sahibine ait hakedişin tamamına 

ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer 

kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben 

ödeme gerçekleştirilebilecektir. 

Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için; 

a) Vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi 

tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilir. Bu 

belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilir. Bu belgenin teyidi Gelir İdaresi 

Başkanlığı sistemleri aracılığı ile https://ivd.gib.gov.tr internet adresinde yer alan “Doğrulamalar” 

/ “Mükellefiyet Yazısı / Borç Durum Yazısı Doğrulama” ekranından yapılır. 

b) Harcama birimince, mevcut veya temin edilecek ödenek karşılığında, hakedişin vergi 

borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için oluşturulacak ödeme emri 

belgesine, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tamamı ve vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren 

belge eklenir. 

c) Harcama birimince ödeme emri belgesinin, muhasebe birimince muhasebe işlem fişinin 

açıklama alanına ödemenin vadesi geçmiş vergi borcu ve diğer kesintiler için yapıldığı belirtilir ve 

kanıtlayıcı belgeler (fatura vb.) üzerine de kısmi ödemeye konu tutar belirtilerek şerh düşülür. 

ç) Mahsuba konu ödeme işleminde, faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi halinde, 

harcama birimince, e-faturanın kağıt çıktısı alınıp, yetkilendirilmiş görevli tarafından "Bu e-fatura 

elektronik imzalı aslı ile aynıdır." ibaresine yer verilir ve hak sahibinin vergi borcunun 

mahsubunda kullanılacağına ilişkin şerh düşülerek imzalanır. 

d) Muhasebe birimince, işleme konu ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı 

belgeler, hakedişin kalan kısmına ilişkin ödeme sürecinde kullanılmak üzere, işlem tarihini 

izleyen üç iş günü içerisinde, 11/3/2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 

43) hükümleri çerçevesinde iade edilir. 

e) Harcama birimince, ilgili faturaya ilişkin sonraki ödemelerde belgeler üzerinde yer alan 

şerhlerin kontrolünde azami özen ve önem gösterilir. 

f) Mahsuben yapılan vadesi geçmiş vergi borcu tahsilatı, genel bütçe kapsamındaki 

idarelerde hesaben; genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde ise nakden ilgili vergi dairesine 

gönderilir. 

g) Vadesi geçmiş vergi borcuna istinaden yapılacak ödemelerde, ödenek ve nakit temini ile 

ödemeye ilişkin diğer işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 
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2. Güncel Kimi Özelgeler 

Ankara Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

Gelir Kanunları Usul 

Grup Müdürlüğü 

28/12/202027575268-

105[2020-948]-

E.364352 Hazine 

tarafından karşılanan 

sigorta primi işveren 

desteğinin kurum 

kazancının tespitinde 

gelir ve gider olarak 

dikkate alınıp 

alınmayacağı hk. 

…ilgili mevzuat düzenlemesinde sağlanan teşvik unsurlarının gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağının açık olarak 

belirtilmiş olması durumunda, yıllara sari inşaat ve taahhüt işi yapan firmanız tarafından, işin 

bittiği yıl itibarıyla  söz konusu tutarların kurum kazancının tespitinde gelir,gider veya maliyet 

olarak dikkate alınmaması, bu tutarı aşan kısmın gider ya da maliyet olarak kabul edilmesi 

gerekmektedir.   

İlgili mevzuat düzenlemesinde sağlanan teşvik unsurlarının gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağına ilişkin açık 

hükmün olmaması durumunda ise, sigorta primi işveren hissesi teşviki kapsamında Hazine 

tarafından karşılanan tutarların işin bittiği yıl itibarıyla kurum kazancının tespitinde gider veya 

maliyet olarak dikkate alınması durumunda, gelir olarak da kaydedilmesi gerekmektedir. Öte 

yandan, söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteği tutarlarının düşülmesinden sonra sadece 

kalan net tutarın gider yazılması halinde, sigorta primi işveren hissesi desteği tutarının ayrıca 

gelir olarak kaydedilmemesi gerekmektedir. 

…. 

Ayrıca, yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin münhasıran yıllara sari inşaat ve 

onarım işlerine özgü olarak; sigorta primi işveren hissesi destek tutarlarının, Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından borç tahakkukunun yapılması halinde "17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 

Maliyetleri" hesap grubunda, devlet tarafından teşvik olarak karşılanması halinde ise bu 

tutarların "35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri" hesap grubunda izlenmesi 

gerekmektedir. 

Şanlıurfa Vergi 

Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup 

Müdürlüğü 

16/11/2021 85620172-

130-39781Tevkifat 

Oranı Hk. 

Şirketiniz tarafından 20 adet çekici ve dorsenin kiralık olarak çalıştırılmak üzere araçların 

şoförleriyle birlikte … firmasına kiralanmasında, şoförlerin Şirketiniz bünyesinde bulunması, 

Şirketinize hizmet akdiyle bağlı olması ve … firması ile şoförler arasında herhangi bir hizmet akdi 

bulunmaması, şoförlerin iş süresince idare yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması 

halinde, bu hizmetin işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesi ve hizmet bedeli üzerinden 

hesaplanan KDV nin … firması tarafından (9/10) oranında tevkifa tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu hizmete ait bedelden şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe 

kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada 

ayrıca gösterilmesi halinde, bu bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden (9/10) oranında tevkifat 

yapılması; araç kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden ise KDV tevkifatı 

yapılmaması gerekmektedir. Şoförü ile birlikte araç kiralama hizmetinde, şoför bedeli ile araç 

kiralama bedelinin ayrıştırılamaması halinde hizmet bedelinin tamamına işgücü temin hizmeti 

kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

Büyük Mükellefler 

Vergi Dairesi 

Başkanlığı Mükellef 

Hizmetleri Grup 

Müdürlüğü15/11/2021 

64597866-130-20236 

Servis Taşımacılığı 

Hizmetlerinde KDV 

Tevkifatı. 

Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen, doğrudan kendi aracı ile çalışan şahıs firmaları ve bu işi yapan 

şirketler tarafından fiilen yapılan servis taşımacılığı işlerine ilişkin olarak Şirketiniz tarafından 

düzenlenen faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. 

Bununla birlikte, söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlar arasında 

yer alan kuruluşlara verilmesi halinde, mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanması gerekmektedir. 

Öte yandan, servis taşımacılığı hizmetini fiilen ifa eden kendi aracı ile çalışan şahıs firmaları ve 

bu işi yapan şirketler tarafından Şirketinize düzenlenecek faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) 

bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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