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B‹NEK OTOMOB‹L ‹Ç‹N ÖDENEN
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ VE ÖZEL
TÜKET‹M VERG‹S‹N‹N SERBEST
MESLEK KAZANCINA ETK‹S‹
Serdar AYTEK‹N*

G‹R‹fi
ürk Vergi Sistemi genel olarak gelir, harcama ve servet üzerinden al›nan
vergileri içeren bir sisteme sahiptir. Harcamalar üzerinden al›nan vergilerin en önemli kalemini Katma De¤er Vergisi (KDV) oluflturmaktad›r. Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) ise harcamalar üzerinden al›nan ikincil öneme sahip
vergilerden biridir. Harcamalar üzerinden al›nan Katma De¤er Vergisinin ve
Özel Tüketim Vergisinin genel özelliklerini belirttikten sonra Serbest meslek
kazanc› ile ba¤lant›s›n› kurmam›z gerekmektedir.
‹lk olarak Katma De¤er Vergisinin genel özelliklerini belirtelim. Katma de¤er
vergisinin belli bafll› özelli¤i indirim mekanizmas›na sahip olmas›d›r. Nihai tüketiciye kadar olan tüm aflamalarda katma de¤er vergisi al›nmakta, fakat
her bir aflamada hesaplanan katma de¤er vergisinden bir önceki aflaman›n
vergisi düflülmekte kalan de¤er Devlet Hazinesine intikal ettirilmektedir. ‹ndirim mekanizmas›na sahip olmas› sayesinde bir mal veya hizmet üzerindeki
vergi yükü el de¤ifltirme safhalar›n›n say›s›ndan etkilenmemektedir. Nihai tüketicide kalan vergi yükü intikal ettirilen bedel ile vergi oran›n›n çarp›m›
kadar olmaktad›r.Bu sayede vergiden vergi al›nmas› ve her aflamada al›nan
verginin mal ve hizmetin bünyesinde kalmas› ile o mal veya hizmet üzerine
a¤›r bir vergi yükü yüklenmesi önlenmekte ayn› tip mal ve hizmetlerin ayn›
vergi yükünü tafl›mas› sa¤lanm›fl olmaktad›r. Gelir vergisi mükelleflerinin fa-
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a l i y e t l e r i a ç › s › n d a n K D V ÖTV
’ i n iuygulama
a ç › k l aaç›s›ndan
yaKDV'ne pacak olursak; Mükellefler, vergiye tabi ralellik göstermektedir.ÖTV Kanunuifllemler di¤er bir anlamda mal ve hiz- nun birçok maddesinde de aleni olamet teslim bedelleri üzerinden he- rak KDV Kanununa gönderme yap›lsaplad›klar› KDV üzerinden, kendileri- maktad›r. KDV ve ÖTV’nin en önemne yap›lan teslim ve hizmetler dolay- li benzerliklerinden birisi her iki vergis›yla fatura ve benzeri belgelerde nin de indirim mekanizmas›na sahip
gösterilen katma de¤er vergisini indi- olmas›d›r.Her iki vergi türünde genel
rim konusu yapabilmektedirler. Yuka- olarak indirim mekanizmas› yer alr›da anlat›lan temel mekanizman›n makla birlikte, ÖTV’nin kendine has
aksine baz› hallerde yüklenilen bir çok unsurlar› KDV’den ayr›lmakKDV’nin hesaplanan KDV’den indiril- tad›r. KDV’den ayr›lan yanlar›ndan bimesine izin verilmemektedir. Katma ri tek aflamada ve bir kez al›nmas›d›r.
de¤er vergisinin indiriminin mümkün ÖTV, Kanuna ekli I,II,III ve IV say›l› lisolmad›¤› durumlar, Katma De¤er telerde yer alan mal yada mal gruplaVergisi Kanununun (KDVK) 30. mad- r›n›n teslimi üzerinden al›nmaktad›r.
desinde belirtilmifltir. KDVK’nun Kanuna ekli II say›l› listede genel ola30/b maddesinde ise binek otomo- rak motorlu tafl›tlar yer almaktad›r. II
biller için ödenen katma de¤erin indi- say›l› listede yer alan motorlu tafl›tlarrim konusu yap›lamayaca¤› belirtil- dan binek otomobillerin ilk iktisab›mifltir.
n›n da ÖTV’nin konusuna girdi¤i ka‹kinci olarak ÖTV’nin genel özellikleri- nun metninde aç›kça belirtilmifltir.
ni ele alal›m.Harcamalar üzerinden Serbest meslek kazanc› ile KDV ve
ÖTV, 4760 say›l› kanunla 1 01.08.2002 ÖTV aras›ndaki ba¤lant›y› kurmak
tarihinden itibaren Türk Vergi Siste- aç›s›ndan, Gelir Vergisi Kanunu’nun
minde uygulamaya konulmufltur. (GVK) ilgili maddelerine göre konuyu
Özel Tüketim Vergisi sayesinde farkl› aç›klayal›m. Serbest meslek erbab›n›n
kanunlar kapsam›nda yer alan 16 elde etti¤i gelirler genel tan›m olarak
adet vergi, fon, harç ve pay yürürlü- serbest meslek kazanc› olarak vergilükten kald›r›lm›fl ve kald›r›lan bu ma- lendirilmektedir. Serbest meslek erli yükümlülükler ÖTV çat›s› alt›nda bab›n›n kazanc›n›n tespitinde indirim
birlefltirilerek vergi sistemimizde da¤›- konusu yap›lacak giderler ise
n›kl›k giderilerek basitlik sa¤lanm›flt›r. GVK’nun 68’inci maddesinde say›lm›flt›r. Söz konusu kanun metninin 4
1 12.06.2002 tarih ve 24783 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.
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maddesinde mesleki faaliyette kullan›lan ve envantere dahil tafl›tlar için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
ayr›lan amortismanlar›n indirim konusu yap›labilece¤i belirtilmifltir. Kanunda söz konusu tafl›tlar›n amortismanlar›n›n indirim konusu yap›labilece¤i
belirtilmifl tafl›tlar ile ilgili ödenen
KDV ve ÖTV gibi giderlerden bahsetmemifltir.
Yukar›da belirtti¤imiz nedenle bu çal›flmada genel olarak serbest meslek
erbab›n›n sat›n ald›¤› binek otomobiller için ödedi¤i KDV ve ÖTV’nin serbest meslek kazan›c›na etkisi GVK,
KDVK, ÖTV ve Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri uyar›nca, Maliye Bakanl›¤› Özelgeleri ile Dan›fltay Kararlar› ›fl›¤›nda ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r. Konuyu tam olarak anlayabilmek amac›yla ilk olarak
Serbest meslek kazanc›n›n tespitini
aç›klayal›m.
I.SERBEST MESLEK KAZANCININ
TESP‹T‹
Gelir Vergisi mükelleflerinden biri
olan Serbest Meslek Erbab›n›n kazanc› GVK’nun 65’inci maddesinde tan›mlanm›flt›r. GVK 65’nci maddesinde serbest meslek kazanc›n›n bir
hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karfl›l›¤› olarak tahsil
edilen para ve ay›nlar ve di¤er suretlerle sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu
faaliyet dolay›s›yla yap›lan giderHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ler indirildikten sonra kalan fark
oldu¤u belirtilmifltir.
Serbest Meslek kazanc›, tahsil olunan has›lattan yap›lan giderlerin düflülmesi suretiyle gerçek usulde tespit edilmektedir. Serbest meslek kazanc› VUK’nun 210’uncu maddesi
uyar›nca serbest meslek kazanç
defteri üzerinden tespit edilmektedir. Söz konusu madde uyar›nca defterin sol taraf›na giderler, sa¤ taraf›na da gelirler tarih s›ras›na göre kaydedilmekte ve aradaki fark serbest
meslek kazanc› olmaktad›r.
GVK’nun 67’nci maddesinde ise yapm›fl olduklar› faaliyetleri serbest meslek faaliyeti say›lan flirketlerin de mesleki kazançlar›n› serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit edecekleri, bu flirketlerin bilanço esas›na göre tuttuklar› defterlerin de serbest
meslek kazanç defteri yerine geçece¤i belirtilmifltir. Vergi Usul Kanunu’nun 210 ve 212’inci maddelerinde söz konusu flirketlerin bilanço
esas›na göre tuttuklar› defterler ile
noterler ve noterlik görevini ifa ile
mükellef olanlar›n ve borsa acentelerinin tuttuklar› resmi defterlerin de
serbest meslek kazanç defteri yerine
geçece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Ar›zi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbab› ile
GVK’nun 18’inci maddesi kapsam›nda gelir vergisinden istisna edilen telif hakk› ve ihtira berat› kazanc› elde
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edenlerin, eserlerini sadece GVK’nun
94’üncü maddesinde belirtilen kifli
veya kurumlara teslim etmeleri durumunda defter tasdik ettirme ve tutma ile belge düzenleme zorunluluklar› bulunmamaktad›r. Örne¤in; Müellif, mütercim, heykelt›rafl, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programc›s›
ve mucitlerin ve bunlar›n kanuni mirasç›lar›n›n fliir, hikaye, roman, makale, bilimsel araflt›rma ve incelemeleri,
bilgisayar yaz›l›m›, röportaj, karikatür, foto¤raf, film, video band, radyo
ve televizyon senaryo ve oyunu gibi
eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve
Internet ortam›, radyo, televizyon ve
videoda yay›nlamak veya kitap, CD,
disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar›n› satmak
veya bunlar üzerindeki mevcut haklar›n› devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri has›lat Gelir Vergisinden istisna oldu¤undan bu
kifliler serbest meslek kazanç defteri
tutmak zorunda de¤ildir.
Serbest meslek kazançlar›n›n tespitinde has›lattan indirilecek giderler
GVK’nun 68’inci maddesinde bentler
halinde aç›klanm›flt›r. Söz konusu
madde 5035 say›l› Kanun’la
01.01.2004 tarihinden geçerli olmak
üzere yeniden düzenlenmifltir.
GVK’nun 68/4 maddesinde ise Mesleki faaliyette kullan›lan tesisat,
demirbafl eflya ve envantere dahil
tafl›tlar için VUK’nun ilgili hüküm-
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lerine göre ayr›lan amortismanlar
kazanc›n tespitinde has›lattan indirilebilece¤i
belirtilmifltir.
01.01.2004 tarihinden sonra iktisap
edilen amortismana tabi iktisadi k›ymetler için Maliye Bakanl›¤›’nca ilan
edilecek amortisman oranlar› esas al›nacakt›r.
Kanun metninde belirtildi¤i üzere tafl›tlar›n amortismanlar›n›n indirim konusu yap›labilmesinin ön koflulu envantere al›nm›fl olmalar›d›r. Serbest
meslek erbab› için envantere alma
VUK’nun 189, 211’inci maddeleri ile
221 s›ra numaral› GVK’nun genel
tebli¤inde aç›kland›¤› flekilde yap›lmal›d›r. Envantere alma; envanter
defterine kay›t, özel bir amortisman
defterine kay›t, amortisman listesinde gösterme veya serbest meslek kazanç defterinin ayr› bir yerinde gösterme fleklinde gerçeklefltirilmektedir. Söz konusu flekillerden biri ile envantere al›nmayan tesisat ve demirbafl eflya ve tafl›tlar üzerinden amortisman ayr›lmas› mümkün de¤ildir.
Ayr›ca serbest meslek erbab›, binek
otomobillerin envantere dahil edildi¤i
hesap dönemi için ay kesri tam say›lmak suretiyle kalan ay süresi kadar
(k›st) amortisman ay›rabilecektir.Örne¤in; 15.Temmuz 2006 tarihinde binek otomobil alan serbest meslek erbab› 2006 takvim y›l› için y›ll›k olarak
hesaplad›¤› amortisman›n yar› tutar›n› 2006 takvim y›l› kazanc›ndan indi-
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rebilecektir.Temmuz ay›n›n bafllang›c›ndan Aral›k ay›n›n sonuna kadar
olan 6 ayl›k süre amortisman hesaplamas›nda dikkate al›nacakt›r. Baflka
bir anlamda 15 Temmuz 2006 tarihinde otomobili almas›na ra¤men,
Temmuz ay›n›n tamam› için hesaplanan amortisman 2006 takvim y›l› kazanc›ndan indirim konusu yap›labilecektir.
Serbest meslek erbab›, serbest meslek faaliyetini icra ederken kulland›¤›
tafl›tlar›n amortismanlar› yan› s›ra bu
araçlar›n akaryak›t, bak›m, onar›m ve
sigorta gibi giderlerini has›latlar›ndan
gider olarak indirebilmektedir. Ancak, bu tafl›tlar›n motorlu tafl›tlar vergisi (MTV) Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Kanununun 14’üncü maddesi uyar›nca gider olarak dikkate al›namamaktad›r. Ayr›ca bu tür giderlerin has›lattan indirilebilmesi için söz konusu tafl›tlar›n kiralanm›fl veya yukar›da belirtti¤imiz gibi envantere dahil olmas›
gerekmektedir. Serbest meslek mensuplar›n›n ifllerinde kulland›klar› halde, envanterlerine dahil etmedikleri
binek otomobillerinin giderlerini has›latlar›ndan indirmeleri ve bu otomobilleri amortismana tabi tutmalar›
mümkün de¤ildir. Envantere dahil olmas› bir flekil flart› de¤il zorunluluk
arz eden bir ön kofluldur.
GVK’da serbest meslek kazanc›ndan
genel olarak tafl›tlar›n envantere dahil olmas› kofluluyla amortisman gi-
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derlerinin indirim konusu yap›labilece¤i belirtilmifl KDV konusunda tam
bir aç›kl›k kazand›r›lmam›flt›r. Serbest
meslek erbab›n›n sat›n ald›¤› otomobili için ödedi¤i KDV’nin kazanca etkisini anlayabilmek amac›yla KDV ilgili maddeleri aç›s›ndan konuyu inceleyelim.
II.B‹NEK OTOMOB‹LLERE A‹T
KDV’N‹N SERBEST MESLEK
KAZANCINA ETK‹S‹
Binek otomobillere ait KDV’nin serbest meslek kazanc›na etkisi konusuna gelmeden önce binek otomobil
kavram›n›n aç›klanmas› konuya aç›kl›k kazand›rmakta yard›mc› olacakt›r.
Vergi mevzuat›m›zdaki tariflerde binek otomobil kavram› tam olarak
aç›kl›¤a kavuflturulmam›flt›r. Bununla
birlikte Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde otomobilin tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre; “Otomobil: yap›s› itibariyle, sürücüsü
dahil en çok sekiz oturma yeri
olan ve insan tafl›mak için imal
edilmifl bulunan motorlu araçt›r. ”
Kanun metninde görüldü¤ü üzere
otomobil kavram›n›n en önemli özelli¤i insan tafl›ma için imal edilmifl olmas›d›r.
Binek otomobil kavram› ile KDV aras›nda ba¤lant›y› kurmak aç›s›ndan
öncelikle “indirilecek KDV” konusunu aç›kl›¤a kavufltural›m. KDVK’nun
29. maddesinde, “mükelleflerin,
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yapt›klar› vergiye tabi ifllemler
üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen
katma de¤er vergisini veyahut ithal ettikleri mal ve hizmetler dolay›s›yla ödedikleri katma de¤er
vergisini indirebilecekleri” belirtilmifltir. KDVK’nun 34 maddesinde ise
mükelleflerin KDV’ini indirim konusu
yapabilmeleri için, al›fl faturas› veya
benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmeleri ve
bu vesikalar›n kanunî defterlere kaydedilmesinin flart oldu¤u belirtilmifltir. Baflka bir anlamda mükellef ifli ile
ilgili olarak sat›n ald›¤› veya ithal etti¤i mallar veyahut yapt›rd›¤› hizmetler
dolay›s›yla borçland›¤› veya ödedi¤i
vergiyi, teslim etti¤i mallar veya yapt›¤› hizmetler dolay›s›yla müflterilerden ald›¤› veya alacakl› oldu¤u katma de¤er vergisinden indirecek ve
aradaki fark› vergi dairesine yat›racakt›r. Mükellefin indirim konusu
yapt›¤› vergi ise daha önceki aflamada vergi dairesine intikal ettirilmifl
olacakt›r.
KDVK’nun indirim mekanizmas› bütün ifllemler için gerçekleflmemekte
mekanizman›n uygulanmad›¤› baz›
haller bulunmaktad›r. Söz konusu
durumlar KDVK’nun 30’uncu madde-
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sinde dört bent halinde aç›klanm›flt›r.
KDVK’nun 30 maddesinde bulunan
vergilerin mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma
de¤er vergisinden indirilemeyece¤i
belirtilmifl b bendinde ise binek otomobiller ile ilgili indirim konusu yap›lamayan KDV’den bahsedilmifltir.
Madde metninde; “Faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli
flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu
amaçla kulland›klar› hariç olmak
üzere iflletmelere ait binek otomobillerinin al›fl vesikalar›nda
gösterilen katma de¤er vergisi
indirim konusu yap›lmaz” fleklinde
ifade edilmifltir. Kanun metninde binek otomobillere ait katma de¤er
vergisini kimin indiremeyece¤i belirtilirken, ayn› zamanda kimin indirebilece¤ini de aç›klam›fl olmaktad›r. Buna
göre, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerin kiralanmas›
veya çeflitli flekillerde iflletilmesi ifliyle
u¤raflanlar, binek otomobillerin al›fl
vesikalar›nda gösterilen katma de¤er
vergisini hesaplanan katma de¤er
vergisinden indirim konusu yapabileceklerdir. Konu hakk›nda verilen farkl› özelgelerde çeflitli flekillerde iflletilmesinden ne anlafl›lmas› gerekti¤i ve
kimlerin indirim konusu yapabilece¤i
flu flekilde aç›klanm›flt›r.
“Madde hükmünde belirtilen “çeflitli flekillerde iflletilmesi” ifade-
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sinden kas›t, binek otomobilinin
fiilen bir iktisadi iflletme oluflturmas›d›r. Örne¤in, vas›ta kiralama
ifllemleri ve özel sürücü kurslar›nda kullan›lmak üzere sat›n al›nan
binek otomobillerinin durumu bu
kapsamdad›r.”(Maliye Bakanl›¤›
Özelgesi, 47599, 1993)
“Sürücü kurslar›nda iflletme faaliyeti
binek otomobilleri ile sürdürüldü¤ünden, otomobillerin iktisab› dolay›s›yla
yüklenilen vergilerin indirilmesi gerekir. Ancak sürücü adaylar›n›n e¤itiminde kullan›lmay›p iflletme ihtiyaçlar› için iktisap edilen binek otomobillerine ait vergilerin indirim konusu yap›lamayaca¤› tabiidir.”( Maliye Bakanl›¤› Özelgesi, 41372, 1992)
Kanun metninden anlafl›ld›¤› üzere
otomobillerin al›fl vesikalar›nda gösterilen KDV kanunda belirlenmifl kifliler ve kurulufllar taraf›ndan indirim
konusu yap›labilmekte bunlar aras›nda serbest meslek erbab› gerek faaliyeti gerekse kazanc› yönünden yer
almamaktad›r.
Bu durumda serbest meslek erbab›
say›lan kiflilerin indirimi mümkün olmayan katma de¤er vergisini ne flekilde kay›t edecekleri önem kazanmaktad›r. Vergi uygulamas›nda binek otomobillerinin al›m› s›ras›nda
yüklenilen fakat Kanun’un 30/b
maddesi gere¤i indirim konusu yap›lamayan bu KDV’lerin, do¤rudan gider mi yaz›laca¤›, yoksa maliyet un-
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suru olarak m› dikkate al›naca¤› hususunda tereddütlerle karfl›lafl›lmaktad›r. Serbest meslek erbab›n›n sat›n
ald›¤› otomobil için ödedi¤i katma
de¤er vergisinin gider veya maliyet
unsurlar›ndan hangisini kullanabilece¤ini aç›klamak bak›m›ndan 23 seri
numaral› KDV genel tebli¤ine ve
KDVK’nun 58. maddesine bakmam›z
gerekmektedir.
KDVK’ 58.maddesinde “Mükellefin
vergiye tabi ifllemleri üzerinden
hesaplanan Katma De¤er Vergisi
ile mükellefçe indirilebilecek Katma De¤er Vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmez.”
fleklinde ifade edilmifltir. Bu düzenlemenin amac›, indirim mekanizmas›
nedeniyle mükellefin üzerinde kalmayan verginin, gider olarak dikkate
al›nmas›n› önlemektedir. Maddenin
mevhum-u muhalifinden ise gelir ve
kurumlar vergisi aç›s›ndan kazanc›n
tespitinde indirimi kabul edilmeyen
giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergisi d›fl›ndaki indirilemeyen
katma de¤er vergisinin gider olarak dikkate al›nabilece¤i sonucu ç›kmaktad›r. Bu nedenle serbest meslek
erbab›n›n faaliyetinde kullanmak
amac›yla sat›n ald›¤› otomobil için
al›fl vesikalar›nda gösterilen KDV’ni
gider olarak dikkate alabilece¤i sonucuna varmaktay›z.
Maliye Bakanl›¤›n›n yay›nlam›fl oldu-
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¤u 23 Seri no’lu KDV genel tebli¤inin
(I) bölümünde ise, mükelleflerin iflletme amac› d›fl›nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al›m› s›ras›nda
ödedikleri ve kanun gere¤i indirimi
mümkün olmayan KDV’nin Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate
al›nabilece¤i aç›klanm›flt›r. Ayn› tebli¤de, bu uygulaman›n binek otomobili iflletmecili¤i ile u¤raflan mükelleflerin iflletme amac› d›fl›nda sat›n ald›klar› binek otomobilleri için de geçerli oldu¤u belirtilmifltir.
Vergi idaresi, binek otomobiller için
ödenen KDV’nin gider veya maliyet
yaz›lmas› konusunda mükelleflerin
seçimlik bir hak sahibi olduklar›n› bu
konu hakk›nda verilen çeflitli özelgelerinde aç›klam›flt›r. Konu hakk›nda
verilen bir özelge konuyu tam olarak
aç›klamas› bak›m›ndan örnek teflkil
etmektedir.
“3065 say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 30/b maddesine göre, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere iflletmelere ait binek otomobillerinin
al›fl vesikalar›nda gösterilen veya
bu mal ve hizmetlerin maliyetleri
içinde yer alan Katma De¤er Vergisi hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemez.
Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

23 Seri no’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i’nin I bölümünde indirim konusu yap›lamayan bu
verginin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate al›nabilece¤i belirtilmifltir.Öte yandan, 213
say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 269.
maddesinde gayrimenkuller gibi
tafl›tlar›n da maliyet bedeliyle de¤erlenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayn› Kanun’un 270. maddesinde ise “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline sat›n alma bedelinden baflka, afla¤›da yaz›l› giderler
girer…. Noter, mahkeme, k›ymet
takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Al›m ve Tafl›t
Al›m Vergilerini maliyet bedeline
ithal etmekte veya genel giderler
aras›nda göstermekte mükellefler
serbesttirler.” denilmektedir.
Buna göre, tafl›tlar›n maliyet bedeliyle de¤erlendirilmesi sonucunda Tafl›t Al›m Vergilerinin maliyet bedeline eklenmesi veya genel giderler aras›nda gösterilmesinde mükelleflere ihtiyarilik tan›nm›flt›r. Bu nedenle, binek otomobillerine ait indirilemeyen katma de¤er vergisinin do¤rudan gider veya maliyet unsuru olarak
de¤erlendirilmesinde kanunen
bir sak›nca bulunmamaktad›r.”(
Maliye Bakanl›¤› Özelgesi, 29609,
2000)
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Serbest meslek erbab›n›n indirim konusu yapamad›¤› katma de¤er vergisinde seçimlik bir hak sahibi oldu¤u
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan verilen
bir özelgede özetle flu flekilde ifade
edilmifltir.“Serbest meslek erbab›
taraf›ndan iktisap edilen binek
otomobillerinin al›fl belgelerinde
gösterilen KDV’nin indiriminin
mümkün olmad›¤›, indirilemeyen
bu verginin otonun maliyet bedeline ilave edilerek amortisman
ay›rmak suretiyle gider kaydedilebilece¤i gibi, ilgili dönemde
GVK’nun 68’inci maddesine göre
gider olarak da dikkatte al›nabilece¤i” (Maliye Bakanl›¤› Özelgesi,
16814, 2000)
Aç›klamalardan anlafl›ld›¤› üzere; Serbest Meslek Erbab›, kazanc›n tespitinde binek otomobil için ödemifl oldu¤u katma de¤er vergisinde seçimlik bir hakka sahiptir. Seçimini gider
yönünde kullanmas› durumunda
ödedi¤i katma de¤er vergisini giderleri aras›nda gösterecek ve binek otomobili sat›n ald›¤› takvim y›l› elde etti¤i kazanc›ndan indirim konusu yapabilecektir. Binek otomobilin maliyetine ilave edilmesi durumunda ise
amortisman yoluyla indirim konusu
yapacak ve birden fazla y›lda amortisman yoluyla gider olarak indirebilecektir. Mükellefin seçimlik hak sahibi
olmas›na ra¤men gider olarak kay›tlar›na almas› durumunda vergi avantaj›ndan yararlanmas› k›sa bir süreçte
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gerçekleflece¤i için mükellefin lehine
bir durum söz konusu olaca¤› kanaatindeyiz.
III.B‹NEK OTOMOB‹LLER‹N SATIN
ALINMASINA ‹L‹fiK‹N OLARAK
ÖDENEN ÖTV’N‹N SERBEST
MESLEK KAZANCINA ETK‹S‹
Özel Tüketim Vergisi Kanununun birinci maddesinde ÖTV’nin konusu
aç›klanm›flt›r. ÖTV’nin konusunu kanuna ekli listede yer alan I,II,III,IV say›l› listedeki mallar›n genel olarak
imalatç›lar› ve ithalatç›lar› taraf›ndan
teslimi, ilk iktisab› veya ithali oluflturmaktad›r. Konumuz aç›s›ndan önemli olan motorlu tafl›tlar ve araçlar II say›l› listede yer almaktad›r. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 Seri no’lu
genel tebli¤inde genel olarak belirtildi¤i üzere; II say›l› listede, ÖTV Kanununun yürürlü¤e girmesinden önce
ilk iktisaplar›nda tafl›t al›m vergisi ve
ek tafl›t al›m vergisi uygulanan motorlu tafl›tlar (traktör hariç) ile an›lan
vergilere tabi olmamakla birlikte bu
Kanunun yürürlü¤e girmesinden önce yükseltilmifl oranda katma de¤er
vergisi uygulanan tafl›tlar yer almaktad›r. Bu araçlar›n aksam ve parçalar›
ise ÖTV’ye tabi de¤ildir.
Söz konusu tebli¤de belirtildi¤i üzere
listede yer alan motorlu tafl›t araçlar›,
kay›t ve tescile tabi olanlar ile kay›t ve
tescile tabi olmayanlar fleklinde iki
gruba ayr›lmaktad›r. Binek otomobiller II say›l› listede motorlu tafl›tlardan
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k a y › t v e t e s c i l e t a b i o l a nmakta
l a r ve
s › vergi
n › f l yükü
a m abu
- kifli üzerinde
al›s › n d a y e r a l m a k t a d › r . B i nkalmaktad›r.
e k o t o mÖTV
o b i l hesaplanarak
sat›fla kol e r i n i l k i k t i s a b › n › n Ö T Vnan
’ y ebirtotomobilin
a b i o l myeniden
as › n e d e n i y l e i l k i k t i s a b knu
a v edilmesi
r a m › tyada
a n › genifl
m - anlamda el
lanm›flt›r. “ilk iktisab” tan›m olarak de¤ifltirmesi halinde ÖTV hesaplanII say›l› listede yer alan mallardan Tür- mamaktad›r. Özel Tüketim Vergisi
kiye’de kay›t ve tescil edilmemifl olan- Kanunu’nun 11’inci maddesinde belar›n kullan›lmak üzere ithali veya lirtildi¤i üzere ÖTV matrah› KDV matmotorlu araç ticareti yapanlardan ya rah›n› teflkil eden unsurlardan oluflda müzayede yoluyla sat›fl›n› gerçek- maktad›r. Ayr›ca KDVK’nun 24’üncü
lefltirenlerden iktisab›n› ifade etmek- maddesi uyar›nca KDV matrah›na hetedir. Kök sözcük olan iktisap keli- saplanan ÖTV’de dahildir. ÖTV Kanumesinin sözlük anlam› edinim, edin- nunun 15’inci. maddesi hükmü gereme, hak etme, hak kazanma, kazan- ¤i vergiye tabi ifllemlerde ÖTV, fatuma baflka bir anlamda sat›n al›nmas› rada ayr›ca gösterilmesi bir zorunlufleklindedir. Ayr›ca Türkiye’de kay›t luk olsa da uygulamada ÖTV otomove tescil edilmemifl olan II say›l› liste- bilin maliyeti dolay›s›yla fiyat› içerisindeki mallar›n motorlu araç ticareti ya- de yer almakta nihai kullan›c›ya/tükepanlar taraf›ndan kullan›lmaya bafl- ticiye aktar›lmakta ve onun üzerinde
lanmas›, aktife al›nmas› veya adlar›na yük olarak kalmaktad›r.
kay›t ve tescil ettirilmesi de ilk iktisap Özel Tüketim Vergisinde sorunlardan
olarak tebli¤de tan›mlanm›flt›r. Kay›t birisi nihai kullan›c›n›n veya tüketicive Tescil ise, motorlu kara tafl›tlar›- nin gelir veya kurumlar vergisi mükeln›n Karayollar› Trafik Kanunu ile Ka- lefi olmas› durumunda ödenen
rayollar› Trafik Yönetmeli¤i hükümle- ÖTV’nin gider mi yoksa maliyet unrine göre ilgili kurumlar taraf›ndan suru olarak m› de¤erlenece¤idir. Kakay›t ve tescil edilmesi olarak tan›m- nun metni ve yorumu uyar›nca söz
lanm›flt›r.
konusu sorun tereddütlere sebep olBinek otomobillerde genel olarak ver- maktad›r.
giyi do¤uran olay, otomobilin kullan›- Bu nedenle gelir vergisi mükelleflerinc›ya teslimi ile fakat kay›t ve tescilden den biri olan Serbest Meslek Erbaönce do¤maktad›r. Kay›t ve tescil b›’n›n binek otomobilini sat›n al›rken
edilmeden önce ÖTV’nin ödenmesi ödedi¤i ÖTV’ni gider olarak m› yoksa
gerekmekte baflka bir anlamda binek maliyet unsuru olarak m› kazanc›notomobil kimin ad›na trafi¤e tescil dan indirim konusu yapabilece¤i de
ediliyorsa ise ÖTV mükellefi bu kifli ol- bu anlamda bir sorundur. Gider veya
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maliyet olarak giderleri aras›nda yer
almas› kay›tlarda ve kazanç tespitinde farkl›l›klara neden olacakt›r. Bu gibi sebeplerden ötürü söz konusu
olay büyük önem arz etmektedir.
Konuyu VUK’nun ilgili maddeleri aç›s›ndan ele almam›z gerekecek, keza
bafllang›çta belirtildi¤i üzere gelir vergisi kanununda bu konudan bahsedilmemifltir. VUK’nun de¤erleme ile
ilgili 269. maddesinde, ‹ktisadi iflletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile de¤erlenece¤i
ve gemiler ve di¤er tafl›tlar›n gayrimenkul hükmünde oldu¤u ve maliyet
bedeli ile de¤erlenmesi gerekti¤i belirtilmifltir. VUK’nun 262 maddesinde
ise maliyet bedelinin tan›m› yap›lm›fl
ve maliyet bedelinin iktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi veyahut de¤erinin art›r›lmas› münasebetiyle yap›lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam›n› ifade etti¤i aç›klanm›flt›r.
VUK’nun 270’inci maddesinde ise
gayrimenkullerde maliyet bedeline
giren giderler aç›klanm›fl ve sat›n alma bedelinden baflka, afla¤›da yaz›l›
giderlerin maliyet bedeline dahil oldu¤u belirtilerek maddenin devam›nda;
• Makine ve tesisattan gümrük
vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
• Mevcut bir binan›n sat›n al›na-
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rak y›k›lmas›ndan ve arsas›n›n
tesviyesinden mütevellit giderler.
Noter, mahkeme, k›ymet takdiri,
komisyon ve tellaliye giderleri ile
Emlak Al›m ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler aras›nda göstermekte mükellefler serbesttirler. (5035 say›l› Kanunla yap›lan ibare de¤iflikli¤i ile 01.01.2004
tarihinden geçerli olmak üzere “tafl›t
al›m vergileri” yerine “özel tüketim
vergileri” ibaresi konulmufltur.) fleklinde ifade edilmifltir.
Görüldü¤ü üzere, VUK’nun 272’inci
maddesi mükelleflere Özel Tüketim
Vergisi konusunda ihtiyarilik tan›m›fl
kazançlar›ndan gider veya maliyet
unsuru olarak indirebilmelerine olanak tan›m›flt›r. Bu nedenle Serbest
meslek erbab› binek otomobilin al›m›
s›ras›nda ödedi¤i ÖTV’ni kazanc›n
tespitinde maliyet bedeline eklemesi
durumunda amortisman yoluyla giderlefltirecek ve indirim konusu yapabilecektir. Amortisman ayr›lmas›
durumunda serbest meslek erbab› binek otomobilin envantere al›nd›¤› ay
kesri tam say›lmak suretiyle kalan ay
süresi kadar bir baflka anlamda k›st
amortisman ay›rabilecektir. Serbest
meslek erbab› olarak mesleki faaliyette bulunan ve bilanço esas›na göre
defter tutan kollektif ve adi ortakl›klar hariç olmak üzere serbest meslek
erbab›n›n azalan bakiyeler usulüne
göre amortisman ay›rmas› ve yenile-
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me fonu uygulamas› VUK’nun ilgili
hükümleri uyar›nca mümkün de¤ildir. Mükelleflerin seçimlik hakk›n› direkt olarak gider yazmalar› durumunda ise binek otomobilin iktisap edildi¤i y›l kazanc›ndan binek otomobil
için ödedikleri ÖTV’ni indirim konusu
yapabileceklerdir.
IV.SONUÇ :
Serbest Meslek Kazanc› sermayeden
ziyade uzmanl›¤a, bilimsel ve teknik
bilgiye ve ihtisasa dayanan faaliyetlerden elde edilmektedir. Serbest
meslek erbab›, kazanc›n› tespit ederken ald›¤› binek otomobil nedeniyle
ödedi¤i ÖTV ve KDV’ni ilgili kanun
maddeleri uyar›nca gider veya maliyet unsuru olarak indirim konusu yapabilecektir.
Serbest meslek erbab›n›n binek otomobil için ödedi¤i söz konusu giderleri indirim konusu yapabilmesinin ön
koflulu binek otomobilin envantere

dahil edilmifl olmas›d›r. Envantere dahil edilmeyen binek otomobil için
ödenen bu nevi ödemeler hiçbir flekilde indirim konusu yap›lamayacakt›r.
Serbest meslek erbab›n›n binek otomobilin al›m› s›ras›nda ödedi¤i ÖTV
ve KDV’ni otomobilin envantere dahil edildi¤i y›l kazanc›ndan gider olarak indirmesi durumunda gelir vergisi matrah›n›n GVK’nun 103 ve 104
maddelerinde belirlenen bir alt basama¤a tekabül etmesi söz konusu olabilece¤inden hesaplanan gelir vergisinin daha düflük hesaplanmas›na sebep olabilece¤i kanaatindeyiz. Serbest meslek erbab›n›n ilgili y›llarda
devaml› olarak zarar etmesi durumunda ise GVK’nun 88’inci maddesi
uyar›nca ertesi y›llara devreden zararlar›n› sadece 5 y›ll›k süre içinde indirim konusu yap›labilece¤i düflünüldü¤ünde maliyet unsuru olarak kay›tlara al›nmas› mükellefin yarar›na olacakt›r.
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