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Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi
Yurt D›fl›nda Bulunan Kurulufllara

Yap›lan Ödemelerdeki
KDV ve Stopaj Yükümlülü¤ü Hakk›nda

BFS - 2009/08
‹stanbul, 20.03.2009

Yurt d›fl›nda bulunan Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi kurulufllara yap›lan
transferler/ödemelerdeki KDV ve kurumlar vergisi stopaj yükümlülü¤ünde dikkat edilmesi
gereken hususlar hakk›nda afla¤›daki hat›rlatmalar› yapmakta yarar görüyoruz.

KDV Konusu:

Prensip olarak, yurt d›fl›ndan al›nan hizmetler dolay›s›yla "sorumlu s›fat›yla KDV" beyan
edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Ancak, bunun için bu hizmetten "faydalanman›n"
Türkiye'de olmas› gerekmektedir. Al›nan hizmetten faydalanma yurt d›fl›nda ise KDV
hesaplanmayacakt›r.

Sorumlu s›fat›yla ödenen katma de¤er vergisi, katma de¤er vergisi ödeyen/mükellefi olan
bir flirket taraf›ndan ödenmiflse, flirketin sat›fllar› üzerinden hesaplad›¤› katma de¤er
vergisinden mahsup edilir. Dolay›s›yla ödeme yapana bir maliyet teflkil etmez. Katma de¤er
vergisi ödemeyen ve/veya katma de¤er mükellefi olmayan banka, sigorta flirketi, arac› kurum
gibi kurumlarda ise, sorumlu s›fat›yla ödenen KDV maliyet veya gider unsuru olur.

Stopaj Konusu:

Yurt d›fl›ndan al›nan serbest meslek hizmetleri nedeniyle yurt d›fl›ndaki kuruma yap›lan
ödemeler ile yurt d›fl›ndaki kurumlara yap›lan gayri maddi hak kiras› ödemeleri Türkiye'de
vergi tevkifat›na tabidir. Ticari kazanç kapsam›ndaki ödemeler ise herhangi bir stopaja tabi
bulunmamaktad›r.

Gerek gayri maddi hak kullan›m›nda, gerekse serbest meslek ödemelerinde vergi nispeti
prensip olarak %20'dir. Ancak, gayri maddi hak kiralar›nda vergi stopaj oran› aç›s›ndan
Türkiye ile di¤er ülkeler aras›ndaki vergi anlaflmalar›na bakmak gerekir. Örne¤in, baz› vergi
anlaflmalar›nda bu oran %10 olarak saptanm›flt›r. Bu durumda %20 yerine %10 stopaj yap›l›r.

Gayri maddi hak deyimi içine telif, imtiyaz, ihtira, patent, üretim yöntemi, iflletme, ticaret
unvan›, marka ve benzerleri girmektedir. Örne¤in, ekteki Maliye Muktezas›'na göre Bloomberg
firmas›na yap›lan ödemeler "data aktar›m hizmeti" olarak gayri maddi hak kullan›m› fleklinde
de¤erlendirilmifl ve ilgili ülke ile olan vergi anlaflmas› uyar›nca %10 stopaja tabi tutulmufltur.

Yine bu çerçevede Google sitesinin kullan›m› sebebiyle bu firmaya yap›lan ödemelerin de
bu kapsamda de¤erlendirilmesi söz konusudur. Dolays›yla Google firmas›na yap›lan ödemeler
kurumlar vergisi stopaj›na tabi olabilecektir.



Arkan & Ergin

Arkan & Ergin
Member of JPA International

KDV yönünden ise, e¤er kullan›m "Google.com.tr"da de¤il de "Google.com"da ise ve kullan›m
hizmeti firman›n yurt d›fl› operasyonlar› veya yurt d›fl› sat›fl-pazarlama ifli ile ilgili ise,
faydalanman›n yurt d›fl›nda oldu¤unu ileri sürmek mümkün olabilecektir. Bu durumda
yukar›da bahsetti¤imiz "faydalanma" kriteri çerçevesinde KDV ödemesi söz konusu
olmayabilecektir.

Yine uluslararas› para transferi iflinde hizmet al›nan Western Union firmas›na yap›lan
ödemeler de bu kapsamda de¤erlendirilebilir. Burada da Western Union firmas›n›n yaratt›¤›
teknoloji ve markas›n›n kullan›m› söz konusudur. Bu ödemelerin gayri maddi hak kullan›m›
olarak de¤erlendirilmesi sonucunda burada da kurumlar vergisi stopaj› söz konusu olacakt›r.

Bu hizmetten faydalanma Türkiye'de oldu¤undan sorumlu s›fat›yla KDV ödemesi de
olacakt›r. Zira, Türkiye'deki bir kifli taraf›ndan yurt d›fl›na yap›lan veya buradaki kifliye yurt
d›fl›ndan yap›lan bir para transferinde hizmetten Türkiye'de faydalan›lmaktad›r.

Öte yandan bankalarca, nostro hesaplar›ndan muhabir bankalar taraf›ndan al›nan masraf
karfl›l›klar› (muhabir hesap tutma, araflt›rma masraf›, havale masraf› gibi), yurt d›fl› bankalara
ödenen vesaik inceleme ücreti, verilen ifllem komisyonlar› gibi ödemeler ise "ticari kazanç"
kapsam›nda olan ödemeler olarak de¤erlendirilmeli ve kurumlar vergisi stopaj›na tabi
olmamal›d›r.

Ayr›ca, bu hizmetlerden yurt d›fl›nda faydalan›ld›¤› için KDV ödemesi söz konusu olmamal›d›r.

Yukar›daki aç›klamalara ilave olarak, dan›flmanl›k, hukuki görüfl verme, mimarl›k, mühendislik
gibi "Serbest meslek ödemelerindeki" vergilendirme konusuna ise, Türkiye'nin çeflitli
ülkeler ile düzenledi¤i vergi anlaflmalar›na "hizmetin nerede ifa edildi¤i" aç›s›ndan da
bak›lmal›d›r. E¤er verilen hizmet ile ilgili faaliyetler;

1. Türkiye d›fl›nda icra edilmiflse,
2. Türkiye'de icra edilmifl olmakla beraber, Türkiye'deki süre 12 ayl›k

kesintisiz bir dönemde bir veya bir kaç seferde 183 günden az ise,

Türkiye'de vergi tevkifat› yap›lmaz.

Dolay›s›yla, öncelikle yap›lan iflin ne kadar›n›n Türkiye'de yap›ld›¤›n›n ve hizmetin ne
kadar›n›n da d›flar›dan verildi¤inin bilinmesi gerekir. Sonra da, Türkiye'de verilen k›sm›n söz
konusu 12 ayl›k kesintisiz dönemde veya takvim y›l›nda 183 günü afl›p aflmad›¤›n›n
belirlenmesi gerekir. Ancak, buradaki 183 gün kural›n›n hesab›nda sadece flirketinize
verilen hizmetin de¤il, e¤er varsa Türkiye'de baflka kiflilere verilen bu di¤er hizmetlerin de
birlikte de¤erlendirilmesi gerekir. Bu konuda, bunu tevsik ve gerekti¤inde ispat için ilgili
firmadan bir yaz› al›nmal›d›r.

Bu durumda, yurt d›fl›nda gerçekleflen faaliyet karfl›l›¤› yap›lan ödemeler vergi tevkifat›na
tabi olmaz. Türkiye'deki k›s›m içinse 183 gün kural›na bak›l›r. E¤er, bu süreden daha fazla
bir hizmet söz konusu ise yap›lan ödemeler %20 oran›nda vergiye tabi olur.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

‹STANBUL VERG‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlü¤ü

......... .......... Yönetimi A.fi.
34349 Befliktafl - ‹stanbul

‹lgi: 25.04.2007 tarih ve .... say›l› dilekçeniz.

Fatura karfl›l›¤› herhangi bir lisans bedeli olmaks›z›n Amerika Birleflik Devletleri
mukimi firmaya data aktar›m hizmeti (Bloomberg Terminal) ve mobil ve/veya sabit yerden
sa¤layan data aktar›m hizmet bedeli (Bloomberg Anywhere) ile bu datalar›n okunabilmesi ve
izlenebilmesi için data aktar›m monitörü (Bloomberg Terminal, 17" Fiat Panel w/PC, 17" FLAT
PANEL W/PC) kullan›m› için ödenen bedellerin stopaja tabi olup olmad›¤› konusunda
Baflkanl›¤›m›z görüflü talep edilmektedir.

Bilindi¤i gibi, 5520 sayil› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci f›kras›nda
"(2) Dar mükellefiyet: Kanun’un 1. maddesinde say›l› kurumlardan kanuni ve ifl merkezlerinin
her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar› üzerinden
vergilendirilirler." denilmifltir. Dar mükellefiyet mevzuuna al›nan kurum kazançlar› ayn› maddenin
üçüncü f›kras›nda bentler halinde say›lm›fl olup, dördüncü, beflinci ve alt›nc› f›kras›nda ise,
"(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlar›n›n Türkiye'de elde edilmesi
ve Türkiye'de daimi temsilci bulundurulmas› konular›nda, 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulan›r.

(5) Kanuni merkez: Vergiye tabi kurumlar›n kurulufl kanunlar›nda, tüzüklerinde, ana
statülerinde veya sözleflmelerinde gösterilen merkezdir.

(6) ‹fl merkezi: ‹fl bak›m›ndan ifllemlerin fiilen topland›¤› ve yönetildi¤i merkezdir."
hükmü yer almaktad›r.

Buna göre, kanuni ve ifl merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayan mükellefler
yaln›zca Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmektedir. E¤er Türkiye'de
flube ya da temsilci var ise verginin ödenmesinden bunlar sorumlu olmaktad›r. Yurt d›fl›ndaki
firman›n dar mükellef olma özelli¤i de¤iflmeyecek, verginin ödenmesinden mal veya hizmeti
alan kurum sorumlu olacakt›r.

Ayn› Kanun’un 6. maddesinin (01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
21.06.2006 tarihinde yürürlü¤e giren madde) birinci f›kras›nda kurumlar vergisinin, mükelleflerin
bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› belirtilmifl,
ikinci f›kras›nda ise safi kurum kazanc›n›n tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç
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hakk›ndaki hükümlerinin uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Yine ayn› Kanun’un 30. maddesinde (01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 21.06.2006 tarihinde yürürlü¤e giren madde) ise:

"Dar mükellefiyete tabi kurumlar›n afla¤›daki kazanç ve iratlar› üzerinden, bu kazanç
ve iratlar› avanslarda dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler
taraf›ndan %15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r:

c) Gayrimenkul sermaye iratlar›,

(2) Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n teli', imtiyaz, ihtira,
iflletme, ticaret unvan›, marka ve benzeri gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda
nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci
f›kras›nda belirtilen kiflilerce %15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r (bu oran 2006/11447
say›l› BKK ile 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20 olarak yeniden tespit
edilmifltir).

(8) Bakanlar Kurulu yukar›daki f›kralarda belirtilen vergi kesintisi oranlar›n›, gelir
unsurlar› veya faaliyet konular› itibar›yla ayr› ayr› belirlemeye, s›f›ra kadar indirmeye veya
yukar›daki f›kralarda belirtilen oran›n bir kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.

(10)Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratlar›
ödeyenleri hak sahiplerine karfl› borçlu durumda gösteren her türlü kay›t ve ifllemleri ifade
eder. Yap›lacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarlar› üzerinden dikkate al›n›r.
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi halinde vergi kesintisi,
fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplan›r.

(11)Bu kanuna göre vergi kesintisi yapanlar, yapt›klar› vergi kesintisini kay›t ve
hesaplar›nda ayr›ca gösterirler." hükümleri yer alm›fl Kanun’un 31. maddesiyle Kanun’un 30.
maddesi gere¤ince vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun
yap›ld›¤› yer itibariyle ba¤l› olduklar› vergi dairesine Gelir Vergisi Kanunu’nda muhtasar
beyannameye iliflkin belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile bildirmek
zorunda olduklar› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

(12) Di¤er taraftan 31.12.1997 tarih ve 23217 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak
19.12.1997 tarihinde yürürlü¤e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika birleflik
Devletleri Hükümeti Aras›nda Gelir Üzerinden Al›nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Ve Vergi Kaçakç›l›¤›na Engel Olma Anlaflmas›n›n "Gayr› Maddi Hak Bedelleri" bafll›kl› 12.
maddesinde;

1. Bir Akit Devlet’te do¤an ve di¤er Akit Devlet’in bir mukimine ödenen gayrimaddi
hak bedelleri, bu di¤er Devlet’te vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Akit
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Devlet’te ve o Devlet’in mevzuat›na göre de vergilendirilebilir; ancak
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdar› di¤er Akit Devlet’in bir mukimi ise
bu flekilde al›nacak vergi, 3’üncü f›kran›n (a) bendinde tan›mlanan
gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutar›n›n yüzde 10'unu ve 3. f›kran›n
(b) bendinde tan›mlanan gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutar›n›n
yüzde 5'ini aflmayacakt›r.

3. Bu maddede kullan›lan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi:

a) Sinema filmleri, radyo ve televizyon yay›nlar›nda kullan›lmak amac›yla üretilen
filmler, bantlar ve di¤er reprodüksiyon araçlar›na iliflkin ödemeler de dahil
olmak üzere, edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakk›n›n, patentin, alameti
farikan›n, desen veya modelin, plan›n, gizli formül veya üretim yönteminin
veya s›nai, ticari, bilimsel tecrübeye dayal› bilgi birikiminin kullanma imtiyaz›
veya kullanma hakk› veya sat›fl; (verimlili¤e, kullan›ma veya tasarrufa ba¤l›
oldu¤u taktirde) ile;

b) S›nai, ticari veya bilimsel teçhizat›n kullanma hakk› veva kullanma
imtiyaz› karfl›l›¤›nda ödenen her türlü ödemeyi kapsar.

4. Bir Akit Devlet mukimi olan bir gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdar›,
gayrimaddi hak bedelinin elde edildi¤i di¤er Akit Devlet’te yer alan bir iflyeri
vas›tas›yla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi Birleflik Devletler'de
bulunan bir sabit yeri kullanarak Birleflik Devletler'de serbest meslek faaliyetinde
bulunursa ve gayrimaddi hak bedeli bu iflyeri veya sabit yere atfedilebiliyorsa,
1. ve 2. f›kralar›n hükümleri uygulanmayacakt›r. Bu durumda olay›na göre, 7.
(Ticari Kazançlar) veya 14. (Serbest Meslek Faaliyetleri) madde hükümleri
uygulanacakt›r.

5. Bir Akit Devlet’in kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi
taraf›ndan ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlet’te elde edildi¤i kabul
olunacakt›r. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kifli bir Akit
Devlet’in mukimi olsun ya da olmas›n, bu Akit Devlet’te gayrimaddi hak bedellerini
ödemeye neden olan yükümlülük ile ba¤lant›l› bir iflyerine veya sabit yere sahip
oldu¤unda ve bu gayrimaddi hak bedeli bu iflyeri veya sabit yer taraf›ndan
yüklenildi¤inde, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, bu iflyerinin veya sabit
yerin bulundu¤u Devlet’teki kaynaklardan do¤du¤u kabul olunacakt›r. Yukar›daki
iki cümlenin hiç  birine göre gayrimaddi hak bedellerinin Akit Devletler’in birinde
do¤du¤unun kabul edilmedi¤i durumda ve gayrimaddi hak bedellerinin bir varl›k
veya hakk›n, bir Akit Devlet’te kullanma imtiyaz› veya kullanma hakk› karfl›l›¤›nda
ödenmesi halinde, bu gayrimaddi hak bedellerinin, bu Devlet’te do¤du¤u kabul
edilecektir.

6. Kullan›m, hak veya bilgi karfl›l›¤›nda ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktar›,
ödeyici ile gerçek lehdar aras›nda veya her ikisi ile bir baflka kifli aras›nda varolan
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özel iliflki nedeniyle, böyle bir iliflkinin olmad›¤› durumlarda ödeyici ve
gerçek lehdar aras›nda kararlaflt›r›lacak miktar› aflt›¤›nda, bu madde
hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacakt›r. Bu durumda ilave
ödeme, bu anlaflman›n di¤er hükümleri de dikkate al›narak, her bir Akit
Devlet’in mevzuat› uyar›nca vergilendirilebilecektir." hükümleri yer alm›flt›r.

Bu hüküm ve aç›klamalara göre fatura karfl›l›¤› Amerika Birleflik Devletleri mukimi
firmaya data aktar›m hizmeti (Bloomberg Terminal) ve mobil ve/veya sabit yerden sa¤layan
data aktar›m hizmet bedeli (Bloomberg Anywhere) ile bu datalar›n okunabilmesi ve izlenebilmesi
için data aktar›m monitörü (Bloomberg Terminal, 17" Fiat Panel w/PC, 17" FLAT PANEL W/PC)
kullan›m› için ödenen bedellerin gayri maddi hak bedeli olarak de¤erlendirilip yap›lan ödemeler
üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Amerika birleflik Devletleri Hükümeti Aras›nda
Getiri Üzerinden Al›nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç›l›¤›na Engel
Olma Anlaflmas›’n›n 12/3.a maddesi uyar›nca %10 oran›nda tevkifat yap›lmas› gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Baflkan a.
Grup Müdür V.

25/05/2007 10769


