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Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetler Grup Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve
64597866-120-E.10533 sayılı özelgesinde;
Şirketiniz tarafından serbest meslek erbabı avukatlarla aylık sabit ücretle anlaşma yapılarak, her türlü
giderin şirketinizce ayrıca karşılanması veya dosya başı ayrı ücret belirlenerek, yine her türlü giderin
ayrıca avans olarak ödenmesi veya avukatların yapmış oldukları yol, konaklama vb. masrafların tevsik
edici belgeleriyle birlikte şirketinize bir dekont ekinde ibraz edilmek suretiyle yansıtılması halinde
şirketinizce stopaja tabi tutulmadan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız
görüşü talep edilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, 65 inci maddesinde; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işerin işverene tabi olmaksızın şahsi
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasının serbest meslek faaliyeti olduğu,
Bu faaliyet karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farkın ise,
serbest meslek kazancı olarak tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 94 üncü maddesinde; gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, bu maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları
belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164 üncü maddesinde; avukatlık ücretinin, avukatın
hukuki yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade ettiği, avukatlık asgari ücret tarifesi altında
vekâlet ücreti kararlaştırılamayacağı ve dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa
yüklenecek vekâlet ücretinin avukata ait olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Serbest meslek erbabının, müşterisinden veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak,
para ve ayın şeklinde aldığı gider karşılıkları da, ayrıca hasılat sayılmıştır.
Buna karşılık, vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi alanlarda harcanmak üzere
müşteri veya müvekkilden alınan para ve ayınların hasılat sayılmayacağı 67 İnci maddenin 4 üncü
fıkrasında hüküm altına alınarak gider karşılıklarına bir istisna getirilmiştir. Ancak, bunların tamamen
söz konusu hususlara harcanmış olması gerekmektedir. Aksi halde, alınan paralardan harcanmayan
kısım hasılat yazılmak zorundadır.
Avukatlara ödenen yol, konaklama vb. masraf ve giderler serbest meslek kazançlarında
hasılat sayıldığından söz konusu masraflar için serbest meslek erbabı avukatlarca serbest
meslek makbuzu düzenlenip Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi gereğince %20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

Sayfa 1 / 1

