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KONU: YURTDIŞINDAKİ MÜŞTERİLERE YAZILIM KODLARI KULLANARAK
GELİŞTİRİLEN WEB VE MOBİL UYGULAMA HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 08.12.2020 tarih ve
75766797-130[2018/1762]-E.94364 sayılı özelgesinde;
Yazılım kodları kullanarak geliştirmiş olduğunuz web ve mobil uygulama ile yurt dışındaki
kişilere kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde reklamlar göstermek üzere Google Ireland şirketi
ile sözleşme imzalayarak Adsense reklam gösterimleri yaptığınız,
Bu sözleşme çerçevesinde, uygulamaların internetten indirilmesi, kullanımı ile yurt dışında
gösterilen reklamlara göre hesabınıza para yatırıldığı ve bu yatan para üzerinden de fatura
düzenlendiği,
Elde ettiğiniz kazancın katma değer vergisinin (KDV) ise 2006/112/EC konsey direktifinin 196’
ncı maddesi gereği Google Ireland şirketi tarafından karşılandığı belirtilmekte ve kullanıcıların
%99'unun yurt dışı, %1'lik kısmının yurt içinde ikamet etmeleri nedeniyle hesabınıza yatan
hizmet bedelinin hizmet ihracı kapsamında istisna olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği
İstisna olan işlemlerin aynı faturada gösterilip gösterilemeyeceği ile kazancın Gelir Vergisi
Kanunu yönünden görüş talep edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu Yönünden;
Kanunu'nun 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari
kazanç olduğu,
Hükmüne yer verilmiştir.
Kişisel internet sitenizde yazılım kodlarını kullanarak geliştirmiş olduğunuz web ve mobil
uygulama ile uygulamayı kullanan kişilere kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde AdSense reklam
gösterimleri yapmanız ve söz konusu reklam gösterimleri için … tarafından adınıza ödeme
yapılması dolayısıyla elde ettiğiniz gelirin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca
ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.
Katma Değer Vergisi Yönünden;
Kanunu’nun,
-1 inci maddesinde, Türkiye'deki ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki
müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,
-12/2 maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için
hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında
faydalanılması gerektiği,
hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, tarafınızdan yapılan reklam gösterimlerinin münhasıran yurt dışında yapılması
halinde, söz konusu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre (hizmet ihracına ilişkin
diğer şartların da sağlanması koşuluyla) hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu
hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
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Reklam gösterimlerinin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de yapılması halinde münhasıran yurt
dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde ettiğiniz gelirlerin hizmet
ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel
hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.
Açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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