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KONU : BANKALARA ÖDENEN OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN GİDER KAYDI VE KDV 

İNDİRİMİ 

 

BANKALARA ÖDENEN OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN GİDER KAYDI VE KDV İNDİRİMİ 

A- OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN GİDER KAYDI 

 

GVK’nın 40/1. maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel 

giderlerin ticari kazancın safi tutarının tespitinde dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.  Öte 

yandan, 5520 sayılı KVK’nın 6. maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi 

içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının 

tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. 

  

Bu hükümlere göre, işletme aktifinde kayıtlı olan veya işletmeye dahil bulunan taşıtların boğaz 

köprüleri ve otoyollardan geçişi için ödenen OGS ve HGS ücretleri genel gider mahiyetinde 

olup, ticari veya safi kurum kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilecektir. 

İşletmenin faaliyet çeşidine göre, söz konusu ücretler bazı durumlarda pazarlama, satış ve 

dağıtım gideri olarak da dikkate alınabilmektedir. 

 

 B- ÖDENEN OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 

Bilindiği üzere, VUK’un 227. maddesine göre, mükelleflerin bu Kanun’da aksine hüküm 

olmadıkça bu Kanun’a göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait 

kayıtlarını bu Kanun’da sayılan fatura veya fatura yerine geçen belgeler (serbest meslek 

makbuzu, ücretlere ait kayıt ve vesikalar ile diğer evrak ve vesikalar) ile tevsik etmeleri 

gerekmektedir. OGS ve HGS ücretleri için bankalarca düzenlenen dekontlar VUK’da sayılan 

fatura veya fatura yerine geçen belgeler arasında yer almamaktadır. 

 

 Ancak, Maliye Bakanlığı 243 ve 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri ile hesap bildirim cetvelleri 

ve dekontların fatura veya benzeri olarak kabul edileceği açıklanmıştır. 

 Bu açıklamalara göre, işletme aktifinde kayıtlı olan veya işletmeye dahil bulunan taşıtların 

boğaz köprüleri ve otoyollardan geçişi için ödenen OGS ve HGS ücretleri, bankalarca 

düzenlenen dekont ve hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilir. 
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C- OGS VE HGS ÜCRETLERİNDE YER ALAN KDV’NİN İNDİRİMİ 

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 20/4. maddesinde, “belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile 

bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı 

ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği” hükme bağlanmıştır. 

 

 Öte yandan, 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde, “belli bir tarifeye göre tespit edilen işlerde, 

fiyatı ilgili müessese veya Devlet tarafından önceden belirlenen mal teslimi ve hizmet ifalarında 

nihai perakende satış fiyatının KDV dahil edilerek belirlenmesinin mümkün bulunduğu,” 22 Seri 

No.lu KDV Genel Tebliği’nde ise, “tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah 

şekillerine tabi mal ve hizmetlere ait KDV’nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp 

indirim konusu yapılabildiğinden, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri vesikalarda 

KDV’nin ayrıca gösterilmeyeceği, vergi dahil tek tutar olarak ifade edileceği” belirtilmiştir. 

 

 Bu açıklamalara göre, OGS ve HGS ücretleri KDV Kanunu’nun 20/4. maddesine göre KDV 

dahil olarak belirlendiğinden, bu ücretler içindeki KDV’nin geçiş yapılıp yapılmadığına 

bakılmaksızın banka dekontu veya hesap bildirim cetvellerinin yasal defterlere kaydedildiği 

dönemde iç yüzde yöntemiyle (KDV’li  bedel x KDV oranı / 1 + KDV oranı) ayrılarak, Kanun’un 

29 ve 34. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir. 

Tarifeye dahil olan ve indirilecek nitelikte bulunan bu KDV’nin, Kanun’un 58. maddesine göre 

GVK ve KVK yönünden gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


