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            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dövize endeksli teslimlerde verilen çekin ödendiği 

tarih ile fatura tarihi arasında ortaya çıkan kur farklarının katma değer vergisi karşısındaki 

durumu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre, katma değer vergisinin 

matrahı teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi ise, aynı 

maddede, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para  

ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmıştır.   

 

            Ayrıca, Kanunun 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler 

ile servis ve benzeriadlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha 

dahil olduğu; 26 ncı maddesinde de, bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi 

doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk Lirasına çevrileceği hükme 

bağlanmıştır.    

 

            Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca; mal teslimi ve hizmet ifalarına ait bedellerin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi halinde, döviz cinsinden belirlenen 

tutarın vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur üzerinden Türk Lirasına 

çevrilerek bulunacak bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.  

 

            Öte yandan, 60 No.lu. KDV Sirkülerinin "4.5. Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı 

Teslimlerde Oluşan Kur Farkları" başlıklı böümünde; 

 

            "KDV Kanununun 26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, 

vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği 

hüküm altına alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

            Konu ile ilgili 105 Seri No. lu. KDV Genel Tebliğinin E bölümünde açıklama 

yapılmıştır. 

 

            4.5.1. 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." açıklamasına yer verilmiştir. 

 

            Buna göre, bedelin tahsil edildiği tarihte satıcı lehine  kur farkı oluşması durumunda 

satıcı tarafından alıcı adına fatura düzenlenerek KDV hesaplanması gerekmektedir.  

 

            Öte yandan firmanız adına keşide edilen çekin firmanızca ciro edilmesi tahsil 

hükmünde olduğundan ciro edilen tarih ödeme tarihi olarak dikkate alınacak ve vergiyi 

doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi (ciro edilme tarihi) arasında ortaya 

çıkan kur farkı üzerinden, lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek 

faturada KDV hesaplanacaktır. 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 


