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KONU: İŞ ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ NEDENİYLE DEVREDEN KDV
TUTARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 29.11.2019
tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.1042808 sayılı özelgesinde;
…şirketi ile ... şirketi "... yapım işi" için kurduğu .... iş ortaklığının işin tamamlanması ile sona
ereceği belirtilerek, İş Ortaklığına ait devreden katma değer vergisi (KDV) tutarının Şirket
tarafından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.
3065 sayılı KDV Kanununda;
Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve
hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
Mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine
hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,
Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek
KDV'nin, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği,
Hüküm altına alınmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliğinde ise; indirilemeyecek KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi
matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı
belirtilmiştir.
İş ortaklıkları KDV açısından ortaklardan ayrı bir mükellefiyete tabi tutulmaları sebebiyle, iş
ortaklığına ait devreden KDV'nin ortakların kendi muhasebe kayıtlarında ve KDV
beyannamelerinde hisseleri nispetinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Buna göre, KDV Kanununun 29/1-a maddesi gereğince mükellefler kendilerine yapılan teslim
ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
KDV'yi yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den indirebileceklerinden, ...
İş Ortaklığına ait devreden KDV'nin şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, indirilemeyecek KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin
mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.
Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
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