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KONU: YURT DIŞI MUKİMİ ORTAKTAN ALINAN YAZILIM HİZMETİNİN VERGİSEL
DURUMU.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün
06.04.2018 tarih ve 62030549-125[30-2015/229]-342400 sayılı özelgesinde;
Yurt dışı ortağınız olan ……… (Almanya) firmasından video konferans sistemi yazılımı
almak istediğinizi belirterek, alınacak bu hizmet karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden
kurumlar vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve katma değer vergisi uygulaması
konularında görüş talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3üncü maddesinde, kanuni ve iş merkezlerinin
her ikisi de Türkiye'de bulunmayan kurumların sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları
üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği, 30 uncu maddesinde ise; dar
mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve
iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk
ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, şirketiniz tarafından yurt dışı ortağınızdan ……..alınan
video konferans sistemi yazılımı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya
çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde,
yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç, ticari kazanç niteliği
taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Telif hakkı (Copyright) kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme,
topluma dağıtma, gösterme vb. gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz
tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurt dışında mukim firmaya yapılacak
söz konusu gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi
yapılacaktır.
Yurt dışında mukim firmalara, işletmede kullanmak veya satışını yapmak üzere daha önce
piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt
dışında
mukim firma tarafından elde edilen kazanç,
serbest meslek kazancı niteliği
taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılması
gerekmektedir.
Dolayısıyla şirketinizin, ortağı olan Almanya mukimi …… şirketinden almış olduğu video
konferans sistemine ait yazılım hizmeti için yapılan ödemeler sırasında 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması 01/01/2011
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 01/08/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Buna göre, Almanya mukimi firmadan aldığınız video konferans yazılımını, değiştirme
veya çoğaltma gibi telif hakkı kapsamında olan haklara sahip olmadan satmanız
durumunda Almanya mukimi firmaya yapılacak ödemelerin ticari kazanç olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, telif hakkı kapsamında bir yazılımın çoğaltma, değiştirme vb. gibi haklarının
kullanımı karşılığında Almanya mukimi firmaya yapılacak ödemelerin Anlaşmanın 12 inci
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi
gerekecektir. Maddenin 2 inci fıkrasına göre ise, bu firmaya yapılacak gayrimaddi hak
bedeli ödemeleri üzerinden Türkiye'nin %10 oranında vergi alma hakkı bulunmaktadır.
KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin,
kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde
Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hüküm altına
alınmıştır.
Buna göre, şirketinizin, yurtdışı ortağı olan Almanya mukimi ………. firmasından alacağı
video konferans sistemine ait yazılım ile ilgili yapılacak ödemeler KDV'ye tabi olup, yurt
dışında mukim firmaya ödenecek bedel üzerinden hesaplanacak KDV'nin, şirketiniz
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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