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Sirküler No
Konu

:2019 / 42
:Kur Farklarının KDV Matrahına Dahil Edilmesi Hakkında Özelgenin
Yayımlanması

Hatırlanacağı üzere 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’un
18. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı
24. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kur farkı,” ibaresi eklenmiş ve 21.01.2019 tarihli 2019/17 numaralı sirkülerimizde
duyurulmuştu.
Yapılan bu düzenlemeyle, geçici vergi dönemi sonları ile yıl sonlarında yapılacak kur
değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı KDV’ye tabi olmayacak ancak, döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat
tarihi arasında doğan kur farkı KDV’ye tabi olacaktır.
Konu ile ilgili olarak “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup
Müdürlüğü” tarafından yayımlanan özelgeye sirküler ekinden ulaşabilirsiniz. (Ek 1)
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
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Ek 1:
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü
Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.88663
Tarih: 28.01.2019
Konu : Kur farkında KDV uygulaması
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin tam mükellef bazı firmalarla
sözleşmelerinin yabancı para üzerinden yapıldığı, tahsilatların dolar olarak gerçekleştirildiği
ve faturaların düzenlendiği, fatura tarihi ile bedelin tahsil edildiği tarihin farklı olması
dolayısıyla Şirketiniz lehine veya aleyhine kur farkı oluştuğu, oluşan kur farkının
müşterilere fatura edilmek istenildiği ancak müşterilerin söz konusu faturaları kabul
etmediği belirtilerek, oluşan kur farkları için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura
düzenlenmesi halinde katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı
hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
KDV Kanununun;
1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı,
20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil
eden bedel olduğu ve bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan
veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun
alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,
24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve
benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,
hüküm altına alınmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-5.3.Kur Farkları" başlıklı bölümünde;
"Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin
kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi
halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde
olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

-2-

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında
ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen
kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran
uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.
Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı
üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı
tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
Yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan
değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz." denilmektedir.
60 No.lu. KDV Sirkülerinin "4.5. Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan
Kur Farkları" başlıklı bölümünde;
"... Yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ilişkin olarak,
-KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı bedeline iç
yüzde oranı uygulanarak,
-Dövize endeksli toplam bedele KDV'nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay
ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan
mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı
dönemlerde her iki mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması
gerekmektedir."
açıklamalarına yer verilmiştir.
Bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlendiği yurt içi satışlar nedeniyle
teslimin gerçekleştiği tarih ile ödemenin yapıldığı tarih arasında lehe veya aleyhe oluşan kur
farkları üzerinden kural olarak KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu çerçevede, kur
farklarının KDV ye tabi tutulabilmesi için vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih ile
ödemenin yapıldığı tarih arasında ortaya çıkması, KDV matrahıyla bir ilişkisinin bulunması
ve KDV matrahında bir değişiklik meydana getirmesi gerekmektedir.
Buna göre; bedeli döviz cinsinden belirlenen satışlarda, satış bedelinin kısmen veya
tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra tahsil edilmesi durumunda,
lehe ortaya çıkan/çıkacak kur farkının matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi, söz
konusu kur farkı için fatura düzenlenmesi ve teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu
işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması gerekmektedir.
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Ancak, bedeli henüz tahsil edilmeyen döviz cinsinden satışlarda yıl sonlarında ve geçici
vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur
farkları üzerinden KDV hesaplanmasına ve fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*)

Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi
verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu
fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve
tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
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