
D U Y U RU   N O : 5 
ÖDENEN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GİDER YAZILAMAZ 

İstanbul, 18.10.2005 
 

Son 1 ay içerisinde vergi hukuku alanında en çok tartışılan ve gündeme getirilen konulardan biriside 
“özel iletişim vergisi” nin gider yazılıp yazılmayacağı yönünde olmuştur. 

 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verildiği belirtilen bir özelge dayanak gösterilerek bundan sonra özel 
iletişim vergisinin gider yazılabileceği iddia edilmiş, gazete haberlerine ve köşe yazılarına konu olmuş 
ve hepsinden önemlisi denetim şirketleri tarafından bu husus sirküler şeklinde duyurulara konu 
yapılmıştır. 

 
Oysa 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde ödenen bu verginin gelir ve kurumlar 
vergisi uygulamasında gider olarak dikkate alınamayacağı sarih bir şekilde tanımlanmıştır. Bu hükmün 
yalnızca verginin mükellefleri için geçerli olduğunu iddia etmek muhasebe ve vergicilik prensibine 
aykırıdır. 

 
Konu hakkındaki bütün yayınlara rağmen mevcut iddianın yasal olmadığına yönelik değerlendirmemiz 
nedeniyle, Arkan-Ergin Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş. olarak, uygulamaya cevaz vermedik ve bu 
konuda açıklayıcı sirküler yayımlamadık. Denetçilerimiz tarafından yapılan denetimlerde de bu konu 
hakkındaki düşüncelerimiz ve uyarılarımız siz sayın müşterilerimize iletilmiştir. 

 
Nihayetinde olayın hukuki boyutu hakkındaki düşüncemiz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da teyit 
edilmiş olup Başkanlık tarafından yayımlanan 19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde de 
aynı yönde görüş belirtilmiştir. Sirküler metninde, nihai tüketici pozisyonunda olan mükellefler 
tarafından ödenen özel iletişim vergisinin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 
alınamayacağı ve başka bir vergiden mahsup edilemeyeceği, ifade edilmiştir. 

 
Söz konusu sirküler duyurumuz ekinde olup bilgilerinize sunarız. 

 
 

Saygılarımızla. 
 
A  R  K  A  N    &    E R G İ N  
ULUSLARARASI DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 
Kurumlar Vergisi Sirküleri/19 

 
 
Konusu Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi  

Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında 
Tarihi 14/10/2005 
Sayısı KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1 
İlgili Olduğu Maddeler Gider Vergileri Kanunu Madde 39, Gelir Vergisi Kanunu Madde 40 

ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 14  
İlgili Olduğu Kazanç Türleri Ticari Kazanç, Kurum Kazancı 
 

1 - Giriş  

Özel iletişim vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu 
yapılıp yapılmayacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2- Konu İle İlgili Mevzuat 
 
31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 38 inci maddesi ile 
13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu 
maddesi yeniden düzenlenmiştir.  

5228 sayılı Kanunla değişik 6802 sayılı Kanunun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu 
Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya 
telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin Kanun maddesinde belirtilen hizmetlerinin özel iletişim 
vergisine tabi olduğu, bu kişilerin özel iletişim vergisinin mükellefi olduğu, verginin matrahının katma 
değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği ve katma değer vergisi matrahına dahil 
edilmeyeceği ve düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisinin ayrıca gösterileceği hükme 
bağlanmıştır.  

Ayrıca maddede, “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir 
vergiden mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.  

3- Özel İletişim Vergisinin Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı  

Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat 
veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon 
hizmeti sunan ve özel iletişim vergisinin mükellefi olan işletmecilerinin fatura üzerinde gösterip tahsil 
ettikleri ve beyan ederek ödedikleri özel iletişim vergileri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kendi adlarına 
düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergilerini, önceki bölümde yer alan madde hükmü 
uyarınca, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında matrahın tespitinde gider olarak dikkate almaları 
mümkün bulunmamaktadır.  

4- Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider 
Yazılıp Yazılmayacağı  

4 Nolu Gider Vergileri Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de açıklandığı üzere, özel iletişim vergisi tek 
aşamada ve bir defaya mahsus alınan vergi olup bu verginin mükellefi olanlar Kanun maddesinde 
belirtilen hizmet teslimleri için düzenleyecekleri faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisine yer 
verecekler; özel iletişim vergisi mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında, bu vergiyi 
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ödeyerek hizmeti satın alan mükellefler, söz konusu hizmete ilişkin düzenleyecekleri faturalarda 
önceden ödemiş oldukları özel iletişim vergisini Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü 
maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.  

Özel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen 
faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü gereğince vergi 
matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar 
vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir. 
 
Duyurulur.  


