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KONU: İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 06.04.2010 tarih
ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7 sayılı özelgesinde;
Mermer toptan ticareti faaliyetinde bulunan şirketin, yurtiçi satıcılardan ihraç kaydıyla almış
olduğu malları yurtdışına ihraç ettiği, gerçekleştirilen ihracatla ilgili olarak belgelendirilebilen
giderlerinin yanı sıra belgelendirilemeyen giderlerinin de bulunduğu belirtilerek, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendine 4108 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesiyle eklenen "ihracatta götürü gider uygulaması" ile ilgili hükmün uygulanmasında, söz
konusu giderlerin muhasebe kayıtlarında mı yoksa beyanname üzerinde mi indirim konusu
yapılacağı hususunda görüş talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin
bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum
kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde ise; safi kazancın
tespitinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat,
yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu
bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini
aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak
hesapladıkları giderler) indirebileceği belirtilmiştir.
Uygulamaya yönelik olarak yayımlanan 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise, Götürü
gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden
belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını
aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir.
Götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış
malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

ve

işletmenin

Bilindiği üzere, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak
hazırlanmıştır. Bu nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan
indirimi kabul edilmeyen giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda açıklama
yapılmamıştır.
Muhasebe sisteminde, işletmenin faaliyetleri sonucunda doğan tüm giderlerin, vergi
yasalarınca ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmiş olsun veya olmasın doğrudan ilgili oldukları
gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Muhasebe düzeninden sağlanan
bilgilerle dönem sonunda vergi matrahına ulaşılmaktadır.
Buna göre, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690
Dönem Kar-Zarar" hesabına aktarılması gerekir.
Belgesi temin edilemeyen giderlerin, Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak
götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe
sistemine göre belirlenen ticari kara ilave edilmesi gerekecektir.
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Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kara
eklenmemiş olduğundan vergi matrahına da dahil edilmemiş olacaktır.
Buna göre, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan
mükelleflerce; fiilen harcama yapılmış ve yapılan harcamanın belgesinin temin edilememiş
olması halinde söz konusu harcamanın tek düzen hesap planında ilgili hesaplara intikal ettirilmiş
bulunması koşuluyla geçerlidir.
Harcama yapılmadan götürü gider indirimi yapılması söz konusu değildir.
İhracat yapan şirketin bu faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan ancak herhangi bir nedenle belgesi
temin edilemeyen harcamaların, tekdüzen muhasebe sisteminde ilgili hesaplara kaydedilerek
giderleştirilmesi, ancak söz konusu belgesiz giderlerin 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşması halinde
aşan kısmının, kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kira ilave edilmesi gerekmektedir.
Açıklamalarına yer verilmiştir
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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