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KDV Yans›tma Faturas›
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Hasar ödemelerindeki KDV uygulamas› konusunu, hat›rlatmak amac›yla yeniden bilginize
sunmak istiyoruz.

Sigorta flirketlerince ödenen hasar tazminatlar›, oluflan zarar›n bütünüyle tazminine iliflkin
oldu¤u için, sigorta yapt›ran kifli veya kurulufllar›n zarar›n›n telafisi için yapm›fl oldu¤u
giderlerdeki KDV'nin de ödenen tazminatlar tutar›n›n içinde olmas› gerekir.

Sigortal›n›n gerçek usulde gelir vergisi mükellefi veya kurumlar vergisi mükellefi olmas›
halinde, sayfan›n devam›ndaki Maliye Bakanl›¤› muktezas›na göre, ödenmifl olan KDV'nin
yans›tma faturas› ile yeniden yarat›lmas› ve KDV dahil tutar›n sigorta flirketinden "tazminat"
olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

Uygulamada vergi mükellefi olan sigortal› hasar› kendi tamir ettirdi¤inde veya giderdi¤inde
faturay› kendi ad›na almakta ve faturadaki KDV’sini kendi sat›fllar› üzerinden yaratt›¤›
"hesaplanan KDV"sinden indirim konusu yapmaktad›r.

Hasar ödeme sürecinde sigorta taraf›ndan yapt›r›lan ekspertiz ifllemi sonunda, tazminat
olarak "bu faturadaki bedel" tespit edildi¤inde, sigorta flirketlerinin bu tutar› ödemek için
yans›tma faturas› talep etmesi ve söz konusu faturan›n sigorta flirketindeki hasar dosyas›nda
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Böylece, yans›tma faturas› ile, indirim konusu yap›lm›fl
olan KDV kadar KDV yarat›lmaktad›r.

Bu nedenle, Maliye Bakanl›¤› muktezas›na göre vergi mükellefi olan kifli veya flirketlere
iliflkin hasar ödemelerinde ödeme yap›lacak kifli yada firman›n sigorta flirketine hitaben
KDV'li yans›tma faturas› düzenlemesi gerekir.
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‹lgi: 14.08.2002 tarih ve B.02.1.IIM.0.SGM.0.1.1.1/52733 say›l› yaz›n›z.

‹lgide kay›tl› yaz›n›zda, sigorta flirketleri taraf›ndan sigortal›ya katma de¤er vergisi
dahil tazminat ödenmesi esnas›nda katma de¤er vergisinin belgeli oldu¤u takdirde ödenmesi
gerekti¤i belirtilerek, sigorta flirketlerine yap›lacak duyuruya esas olmak üzere bu konudaki
Bakanl›¤›m›z görüflünün bildirilmesi istenilmektedir.

213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesi uyar›nca, sat›lan emtia veya yap›lan
ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifli yapan›n
fatura düzenleyip müflteriye vermesi mecburi olup, ticari kazanc›n tespitine iliflkin olarak
yap›lan harcamalara ait belgenin teslim veya hizmet yap›lan ve bunun karfl›l›¤›nda borçlananlar
ad›na düzenlenmesi gerekir.

Bu hükme göre, hasar gören iktisadi k›ymetin hasar›n›n sigortal› taraf›ndan giderilmesi
ve buna iliflkin bedelinde sigortal› taraf›ndan ödenmesi durumunda faturan›n sigortal› ad›na
düzenlenmesi gerekir.

Bu durumda, sigortal›n›n hasar gören iktisadi k›ymetin zarar›n›n telafisi için piyasadan
yapt›¤› al›mlarda ödedi¤i katma de¤er vergisi dahil bedelin, katma de¤er vergisi mükellefi
sigortal› taraf›ndan yans›tma faturas› düzenlenerek sigorta flirketine aktar›lmas› ve katma
de¤er vergisine tabi bu masraflar›n aktar›lmas› için de faturada katma de¤er vergisinin ayr›ca
gösterilmesi gerekmektedir.

Yans›tma faturas› düzenlemesi istenmeyen di¤er sigortal›lar da ise sigorta flirketlerinin
belgeye dayal› olarak katma de¤er vergisi dahil bedel üzerinden ödeme yapacaklar› tabidir.
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