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Öz

‹ktisat bilimi aç›s›ndan ödenmifl olan bir verginin ekonomik koflullardan

yararlanarak baflkalar›na aktar›lmas› olarak karfl›m›za ç›kan vergi yans›mas›,

vergi kanunlar› aç›s›ndan gerçekleflebilmesi ancak vergi kanunlar›n›n yans›t-

maya imkan vermesi halinde gerçekleflmektedir. 

Özel hukuk kapsam›nda yap›lan bir k›s›m sözleflmelerde, mükellefler

yasalarla kendilerine yüklenmifl olan vergileri üçüncü kiflilere yans›tmakta,

vergi borçlar›ndan dolay› bu kiflileri muhatap tutmaktad›rlar. Kendi adlar›na

ödemifl olduklar› vergileri de, sözleflme gere¤i olarak bu üçüncü kiflilere fatu-

ra ederek muhasebelefltirmektedirler. 

Yaz›m›zda özel hukuk alan›nda düzenlenen bu sözleflmelerin Vergi ‹da-

resi aç›s›ndan geçerlili¤i ve bu sözleflme gere¤i üçüncü kiflilerin muhatap tu-

tulmas› s›ras›nda yap›lan muhasebe uygulamalar› Vergi Kanunlar› yönünden

ele al›nacakt›r.
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Abstract

In the economy literacy, tax reflection is described as transformation of

imposition of paid tax duties by economic transactions, in case of tax law per-

mit them.

In some sort of business contracts dependant of private law, tax payers

can reflect the tax charges on third parties, so the third parties became the re-

al subject of the tax. That is how the tax payer recognize the charge of paid

tax duties on the account of third parties. 

The accuracy of these business contracts under the scope of the Revenu-

e Administration, and accounting procedure of the tax reflection charged to

the third parties will be the subject of this article.

Key Words: Tax Reflection, Direct Taxes, Tax and Accounting Procedure

1. Girifl

Ticari hayat›n iflleyiflinde, ekonomik birimler kendi üzerlerine düflen bir

k›s›m masraf, vergi ve cezalar› fiyat mekanizmas› ile dolayl› ya da do¤rudan

fatura etmek suretiyle bir sonraki safhaya yans›tmaktad›rlar. Fiyat›n içerisin-

de yans›t›lan vergi ve di¤er yükümlülükler, has›lat›n1 parças›n› oluflturaca¤›n-

dan, vergi ve muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan elefltiriyi gerektirecek bir hu-

sus bulunmayacakt›r. 

Ancak, mal teslimi ve hizmet ifalar›na veya mükellefiyete ait do¤rudan fa-

tura edilen dolays›z vergilerde karfl›m›za birden fazla problem ç›kacakt›r. ‹lki
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1 Has›lat: Bir kurum ya da iflletmenin bir zaman dilimi içinde elde etti¤i sat›fl bedelleri ile di¤er gelirlerin toplam›d›r

(Yaz›c›, 1998, 24).



vergi yans›mas›n›n özel hukuk - vergi hukuku aç›s›ndan do¤uraca¤› sonuçlar,

ikincisi yans›t›lan verginin Vergi Kanunlar› kapsam›nda nas›l muhasebelefltiri-

lece¤i ve di¤eri ise Katma De¤er Vergisi (KDV) karfl›s›ndaki durumudur. 

2. Özel Hukuk – Vergi Hukuku Ayr›m›nda Vergi Yans›mas›: 

Borç, birine karfl› birfleyi yerine getirme yükümlülü¤üdür (TDK, 2005,

298). Hukuk düzeninin s›n›rlar› içerisinde kifliler irade beyanlar›yla diledikle-

ri hukuki sonuçlar› meydana getirebilmek için, diledikleri kiflilerle sözleflme

yapabilirler. Borçlar Kanunu’na göre taraflar›n her konuda sözleflme yapabil-

meleri ve yapt›klar› her sözleflmenin hukuki bir de¤erinin olmas› “sözleflme

serbestisi ilkesi”ni ifade eder (Tekinay ve ötekiler, 1993, 369). Sözleflmenin

konusunu belirleme serbestisinin de Kanun’da ‘hukuka ayk›r›l›k’, ‘ahlaka ay-

k›r›l›k’ ve ‘imkans›zl›k’ gibi s›n›rlar› vard›r (Tuncoma¤, 1976, 248). Bu s›n›r-

lamalar›n ekonomik iliflkilere yans›malar›ndan biri de Vergi Kanunlar›nda

vergiyi ödemekle kim mükellef ise o mükellefin bu vergiyi ödemekle sorum-

lu tutulaca¤› veya muafiyet, istisna veya indirimden kim yararlanacak ise o

mükelleflerin bu indirimlerden yasal olarak yararlan›yor olmas›d›r. 

Özel hukukta borcun bulundu¤u her durumda sorumluluk da bulunmak-

tad›r. Özel hukuktaki bu sorumluluk, borçlu aç›s›ndan, borç iliflkisi dolay›s›y-

la girmifl oldu¤u yükümlülü¤ü yerine getirmedi¤i takdirde, alacakl›n›n onun

mal varl›¤› üzerinden bu yükümlülü¤ü karfl›lama durumuna raz› olmas›, ala-

cakl› aç›s›ndan ise, borçlunun edimini yerine getirmemesi halinde onun mal

varl›¤›n›n bir bölümüne el konulmas› için cebri icra yoluna baflvurabilme hak-

k›d›r. Vergi hukukunda ise özel hukuktan farkl› olarak borç ve sorumluluk

birbirinden ayr›labilmekte; bunun sonucu olarak da vergilendirme iliflkisinde

vergi borçlusu ve sorumluluk borçlusu (Akkaya, 1997, 187) olmak üzere iki

türlü borçluluk yer almaktad›r. Vergi sorumlulu¤u, vergi borcu iliflkisine ya-

banc› üçüncü kiflilerin, baflkas›n›n vergi borcu için vergi idaresine muhatap tu-

tulmas› olarak tan›mlanmaktad›r. 

Devletin vergi alaca¤›n› güvence alt›na alma (Öncel, 1983, 41; Do¤ru-
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söz, 1992, 27) temel hedefine yönelik vergi sorumlulu¤u müessesesi, bir ka-

mu hukuku iliflkisi olup, sadece yasayla öngörülebilir ve yasalarda öngörülen

istisnalar d›fl›nda vergi sorumlulu¤una ve mükellefiyete iliflkin özel hukuk

sözleflmeleri vergi idaresini ba¤lamaz. 

Vergi idaresine karfl› hüküm ifade etmeyen mükellefiyete ve vergi so-

rumlulu¤unun devrine iliflkin bu tür sözleflmelerinin, taraflar aras›ndaki iç ilifl-

kide hüküm ifade edece¤i ve "kanuna ayk›r›"l›k nedeniyle (Borçlar Kanunu.

m. 21) bat›l say›lamayaca¤› kabul edilmektedir.2

Vergi hukuku aç›s›ndan, mükellefiyete ve vergi sorumlulu¤una iliflkin ola-

rak bir baflkas›n›n vergi dairesine muhatap tutulmalar› amac›yla yap›lan sözlefl-

meler, mükellef – vergi dairesi aras›nda hükümsüz kalacakt›r. Ancak mükellef ve

sözleflmenin di¤er taraflar› aç›s›ndan sözleflme hükümleri devam edecek ve söz-

leflme konusu “borç iliflkisi” taraflar aras›nda hüküm ifade edecektir.

3. Vergilerin Yans›t›lmas›:

Yans›tma, borç veya yükümlüklerin baflkalar›na devredilmesidir. Vergi

yans›mas› (in’ikas›) ise kanuni yükümlünün ödedi¤i vergiyi baflkalar›na dev-

redebilmesine imkan veren iktisadi bir olayd›r. Yans›man›n gerçekleflebilme-

si için;

- Vergi Kanunlar›n›n buna imkan vermesi ve,

- Vergiyi ödeyen mükellefin bu verginin bir k›sm›n› veya tamam›n› fiyat

mekanizmas› yoluyla di¤er kiflilere aktarmas›, gerekmektedir. 

Mali literatür aç›s›ndan, mal›n fiyat esnekli¤i, fiyat üzerine ek bir mali-

yet olarak konulan verginin, fiyat esneklik yap›s›na göre ileriye, geriye veya

paylaflmal› olarak yans›yacakt›r. 
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2 VUK madde 8. ‘vergi kanunlar›yla kabul edilen haller müstesna olmak üzere mükellefiyete ve vergi sorumlulu¤una

müteallik özel mukaveleler vergi dairesini ba¤lamaz. Sorumlulu¤un devrine iliflkin sözleflmeleri bu madde hükmünden

hareketle BK m. 19 daki kamu düzenine ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle hükümsüz sayma olana¤› yoktur. (Karfl› görüfl:

Öncel ve ötekiler, 2003, 73)
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Yans›ma;

a) ‹leriye Do¤ru - Geriye Do¤ru Yans›ma,

b) Kanuni - Fiili Yans›ma,

c) S›n›rl›- S›n›rs›z Yans›ma,

d) Biçimsel – Efektif Yans›ma,

e) Mutlak – Diferansiyel Yans›ma, olmak üzere yön, boyut ve dayanak

gibi kriterlere tabi tutulan yans›ma flekilleri ile ortaya ç›kmaktad›r.

Yukar›da yer alan yans›ma flekilleri içerisinde kanuni yans›man›n ger-

çekleflebilmesi için, yasa koyucunun vergiyi bir sonraki safhaya yans›tmay›

yasal düzenlemelerle düzenlemesi gerekmektedir. Kanuni yans›mada, vergi

yasa koyucunun iradesi ile yasal olarak yans›t›lmaktad›r. Di¤er yans›ma flekil-

lerinde ise; verginin niteliklerine, çeflidine, piyasan›n durumu ve taraflar›n

davran›fl›na göre arz ve talep çerçevesinde yans›t›labilmektedir. Kanuni yan-

s›mada vergi, yasal tutar ve oranlar üzerinden yans›t›l›rken, fiili yans›ma da fi-

yat›n içerisinde arz ve talebe (Akdo¤an, 2002, 300-301) göre yans›t›labilmek-

tedir.

‹lk olarak J.S. Mill taraf›ndan ileri sürülen, kanuni yans›ma kriterine gö-

re, verginin kanun koyucunun as›l yükümlü k›lmak istedi¤i flah›stan al›nmas›,

yani vergi ödeyicisinin vergi tafl›y›c›s› olarak öngörülmesi halinde “dolays›z”,

di¤er halde verginin as›l yükümlü k›l›nmak istenen kifli yerine arac› kimseden

al›nmas› ve baflkalar›na devredilmesinin istenmesi halinde ise “dolayl›” vergi-

lerden ( Aksoy, 1998, 279) söz edilmektedir.

“Dolays›z” vergiler, sabit veya sabit kabul edilen ve dolay›s›yla tahmini

daha önceden mümkün servet, gelir, kazanç ve irat gibi konular üzerinden ge-

nellikle vergi ve cetvellerinden yararlan›larak tahsil edilen vergilerdir. Buna

karfl›l›k, vergi konusu geçici, az veya çok tesadüfi ve daha önceden tahmini

mümkün olmayan muamele, de¤iflim, tüketim gibi bir tak›m olaylardan ibaret

olan ve bu olaylar›n gerçekleflmesi halinde tarifelere dayan›larak belirli olma-

yan zamanlarda al›nan vergiler, “dolayl›” vergiler (Uyan›k, tsrsb.org.tr) ola-

rak nitelendirilmektedir. 



Türk Vergi Sisteminde Gelir, Kurumlar, Emlak, Motorlu Tafl›tlar Vergi-

si (MTV) ve Veraset ‹ntikal Vergisi (V‹V) dolays›z vergiler, Katma De¤er

Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel ‹fllem Vergisi (Ö‹V), Ban-

ka ve sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gibi vergiler ise dolayl› vergiler

grubuna girmektedir. Dolays›z vergilerin, kanun koyucunun as›l yükümlü k›l-

mak istedi¤i flah›stan veya kurumdan al›nmas›n› istemesi, bu vergilerin en

az›ndan yasal olarak yans›t›lamayaca¤›n› ifade eder. Koflullar uygun oldu¤u

takdirde, Gelir, Kurumlar ve Emlak Vergilerinin yans›t›labilece¤ini kabul

edilmektedir. Ancak bu yans›ma kanunen yans›may› de¤il, fiyat içerisinde

vergilerin yans›t›labilece¤ini ifade etmektedir. (Akdo¤an, 2002, s.300) Yans›-

t›lsa dahi, art›k vergi hükmünden ç›k›p, bedel içerisinde yer alan gelirin3 bir

unsurunu olufltururlar. Dolays›z vergiler içerisinde yer alan servet vergilerinin

dayana¤› olan mülkiyet haklar›n›n, kiralamaya konu olmas› nedeniyle, bu ik-

tisadi k›ymetler üzerinden al›nan dolays›z vergilerin yans›t›lmas› daha çok

rastlan›labilir bir durumdur.

Finansal Kiralama Kanunu’na göre, finansal kiralamaya konu olan ma-

l›n mülkiyeti kiralayan flirkete ait olup kirac› bu mal›n belli bir süre zilyetli¤i-

ni tafl›maktad›r. Finansal kiralama (Leasing) flirketi taraf›ndan finansal kirala-

maya konu olan iktisadi k›ymetler için finansal kiralama flirketi taraf›ndan ki-

ralayana yans›t›lan dolays›z vergilerde de, mülkiyet haklar›n›n finansal kira-

lama flirketine tescilli oldu¤undan, bu iktisadi k›ymetler üzerinden al›nacak

olan dolays›z vergilerin mükellefi finansal kiralama flirketi olacakt›r. Mülki-

yet hakk›n›n kirac›ya devredilip, tescil edildikten sonra dolays›z vergi  mükel-

lefi, iktisadi k›ymetin tescil edildi¤i kifli veya kurum olacakt›r.
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3 Gelir, bir varl›k veya hizmet sat›fl›n›n tamamland›¤› veya faiz, kira v.b. nin kazan›ld›¤› anda gerçekleflen hak edilen

tutard›r(Benligiray, 2006, 13).

MTV’nin “Gider Kaydedilmeme Hali” bafll›kl› 14. maddesinde,  (3088 say›l› Kanunun 9'uncu maddesiyle de¤iflen

madde) Bu Kanuna ba¤l› (I), (III), ve (IV) say›l› tarifelerde yer alan tafl›tlardan (Ticarî maksatla kullan›lan uçak ve

helikopterler ile tafl›t kiralama faaliyeti ile u¤raflan iflletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri tafl›tlar hariç) al›nan vergi ve

cezalar ile gecikme zamlar› gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlar›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmez” hükmü

yer almaktad›r. 



Kiralama gibi uzun süreleri ifllemlerde, bu ifllemlerle ilgili vergilerin

yans›t›lmas› sözleflmeye ba¤lanabilir. Sözleflme ile bir fleyin kiralanmas›nda,

verginin as›l borçlusu bu ifllemden kaynaklanan vergi borcunu sözleflme taraf-

lar›na yükleyebilir. Bir gayrimenkulün kiralanmas› s›ras›nda, gayrimenkulle

ilgili Emlak Vergisi, ya da bir tafl›t›n kiralanmas›nda tafl›ta ait MTV’nin kira-

layan taraf›ndan ödenece¤ini, ya da bu vergiler ödendikten sonra kiralayana

fatura edilece¤i hükümleri yer alabilir. Fatura ile dolays›z vergiler mal ve hiz-

met bedelinden ayr› olarak yans›t›lmas› durumunda, yap›lan teslim ve/veya

hizmetin bir unsuru olarak, mal ve/veya hizmet gelirini oluflturacakt›r. 

Örnek 1: Esas faaliyet konusu tafl›t kiralama faaliyeti olan bir iflletme-

nin, kirac›lar› ile yapm›fl oldu¤u sözleflmelerde, kiralanan araca ait MTV’nin,

arac› kiralayan taraf›ndan ödenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. MTV taksit dö-

nemlerinde ise araç kiralama bedeli haricinde MTV taksit tutar›n› kirac›ya fa-

tura edilmifltir. 

Kiraya veren tafl›t kiralama iflletmesinin esas faaliyet konusu tafl›t kirala-

ma ifli oldu¤undan, MTV Kanunu’na ba¤l› (II) say›l› tarifede yer alan tafl›tlar

için tahakkuk eden MTV’yi, gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitin-

de gider olarak dikkate alacaklard›r. 

Örnek 2: Faaliyet konusu tafl›t kiralama ifli olmayan bir iflletmenin yu-

kar›daki kiralama ifllemini yapmas› durumunda; 

Kiraya veren iflletmenin esas faaliyet konusunun tafl›t kiralama ifli olma-

mas› nedeniyle MTV Kanunu’na ba¤l› (II) say›l› tarifede yer alan tafl›tlar için

tahakkuk eden MTV’yi gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde ka-

nunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklard›r. 

Her iki halde de kirac›, faturada ayr›ca gösterilen MTV’yi, sat›n ald›¤›

hizmetin unsuru oldu¤undan, her halde gelir veya kurumlar vergisi matrah›-

n›n tespitinde gider veya maliyet olarak indirim konusu yapabilecektir. 

Kirac› taraf›ndan, kiraya veren iflletme ad›na vergi idaresine ödenen do-

lays›z vergiler, bilanço hesaplar›nda izlenmeli, kiraya veren iflletme taraf›ndan

fatura düzenlenmedikçe gelir tablosu hesaplar› ile iliflkilendirilmemesi gerek-

mektedir. 
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3.1. Vergi Mevzuat› Aç›s›ndan

3.1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Aç›s›ndan

Bir giderin kanuni defterlere gider olarak kaydedilebilmesi için bu gide-

rin Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 40, 57 ve 68. maddelerinde yer alan

“genel giderler” niteli¤inde olmas› yeterli görülmektedir. (KVK 6. maddesin-

de kurum kazanc›n›n tespitinde GVK hükümlerinin uygulanaca¤›n› belirtmifl-

tir.)

E¤er gider; objektif bir belgeye dayan›yorsa ve bu belgenin içeri¤i ifllet-

menin ana veya tali faaliyetlerinin yürütülmesi için katlan›lmas› zorunlu bir

gider ise; ticari kazanc›n belirlenmesinde indirim konusu yap›lmas› gerek-

mektedir.

Dolays›z vergiler, yans›t›lan mükellefler aç›s›ndan bir gider ve/veya ma-

liyet olma özelli¤i tafl›maktad›rlar. Mal ve hizmeti sat›n alan tarafa yans›t›lan

dolays›z vergiler, o mal ve hizmete ait ödenen bir bedelin bir unsuru mahiye-

tindedir.  Bu nedenle yans›t›lan bu vergi, sat›n al›nan mal veya hizmetin bir

unsuru olarak gider mahiyetinde ise GVK’n›n 40, 57 ve 68. maddeleri hükmü

uyar›nca, maliyet özelli¤i tafl›yor ise VUK’nun de¤erleme ile hükümlerinin

uygulanmas› gerekmektedir.

Di¤er taraftan vergiyi yans›tan aç›s›ndan GVK’n›n 40/6. bendinde “‹fl-

letme ile ilgili olmak flart›yla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye ver-

gileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar” denilmek sure-

tiyle benzeri  giderlerin gider olarak kaydedilebilece¤i, yans›talan verginin ka-

nuni durumuna göre ilgili hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. MTV ve Em-

lak Vergileri iflletme ile ilgili olmak flart›yla gider olarak yaz›labilmekte iken

Gelir ve Kurumlar Vergileri ise ticari ve mali kar›n tespitinde gider olarak ka-

bul edilmemektedir. 
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3.1.2. Vergi Usul Kanunu Aç›s›ndan

Türk vergi sisteminin beyana dayal› olmas›, vergi yükümlülerinin kay›t

ve belge düzenine uyulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Vergi dairesini tarhiyat ifl-

lemini mükellefin beyan› üzerinden yapt›¤›ndan, beyanlar›n defter kay›tlar›na,

defter kay›tlar›n›n da belgelere uygunlu¤u aranmaktad›r. 

Vergi Usul Kanunu’nun 227.maddesinin 1.f›kras›nda “Bu kanunda aksi-

ne hüküm olmad›kça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü flah›slarla olan müna-

sebet ve muamelelere ait olan kay›tlar›n tevsiki mecburidir.” hükmü yer al-

maktad›r.4

Buna göre mükelleflerin üçünçü kiflilerle giriflti¤i ifllemleri belgelendir-

mesi ve bu belgelerinde VUK ve TTK’da yer alan objektif belgelere dayal› ol-

mas› gerekmektedir.  

VUK 229. maddesinde “fatura, sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›n-

da müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifli ya-

pan tüccar taraf›ndan müflteriye verilen ticari vesika”  olarak tan›mlanmakta,

TTK’nun 23. maddesinde ise “ticari iflletmesi icab› bir mal satm›fl veya imal

etmifl veyahut bir ifl görmüfl veyahut bir menfaat temin etmifl olan tacirden”

fatura istenilece¤i hükmü yer almaktad›r.  

Vergilerin ismen faturada yer alarak yans›t›lmas›n›n, VUK kapsam›nda

düzenlenecek faturan›n hükmünü de¤ifltirmeyecektir. Faturada ismen yer alan

vergi, vergi tutar› kadar bir bedelin müflteri taraf›ndan borçlan›ld›¤›n› göster-

mektedir.
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3 Belgelendirme zorunlulu¤u d›fl›nda kalan durumlar VUK.'nun 228 nci maddesinde yer alan ispat edici ka¤›t aran-

mayan giderler 

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler; 

2.Vesikanm teminine imkan olmayan giderler; 

3. Vergi kanunlar›na göre götürü olarak tespit edilen giderlerdir.

Ayr› bir fatura ile yans›t›lan dolays›z vergilerde KDV hesaplanmas› ve oranlar›n belirlenmesi için, KDV Kanunu’nda

yer alan istisna, muafiyet, finansal kiralama … gibi özellikli durumlar›n dikkate al›nmas› gerekir.



3.1.3.  Katma De¤er Vergisi Kanunu Aç›s›ndan

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesi gere¤ince

Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde-

ki teslim ve hizmetler Katma De¤er Vergisi’ne tabi oldu¤u, 8. maddesinde

mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde KDV mükellefin mal› teslim eden veya

hizmeti sunan gerçek veya tüzel kifli oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. 

Faturada ayr›ca gösterilerek yans›t›lan vergi, teslim edilen mal veya ya-

p›lan hizmetin bir unsuru olarak, o mal veya hizmetin tabi oldu¤u KDV ora-

n›na tabi olacakt›r. Mal veya hizmet faturas›ndan ayr› bir fatura ile yans›t›lan

vergiye -özel bir hüküm yoksa  - genel oranda KDV hesaplanmas› gerekir.

Ayn› Kanun’un 29/1-a maddesine göre… ‘kendilerine yap›lan teslim ve

hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak  düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda

gösterilen katma de¤er vergisi…’nin mükelleflerin vergiye tâbi ifllemler üze-

rinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilebilece¤i hükmü yer almak-

tad›r.

Yans›t›lan vergi bedeli üzerinden hesaplanan KDV’yi, vergi yans›t›lan

mükellef sat›n ald›¤› mal veya hizmetin bir unsuru oldu¤undan, indirim konu-

su yapabilecektir. 

4. Sonuç:

Dolays›z vergilerin yans›t›lmas› hususu her ne kadar vergi tekni¤i kap-

sam›nda de¤erlendirilmifl olsada, bu vergilerin kanuni olarak yans›t›labilece-

¤i ve kanuni sorumluluklar›n devri anlam›na gelmemektedir.

Di¤er taraftan, dolays›z vergiyi herhangi bir flekilde yans›tan kanuni yü-

kümlü, yans›tm›fl oldu¤u vergi tutar› kadar bir gelir elde edecektir. Faturada

ayr›ca gösterilerek yans›t›lan bu vergi, teslim edilen mal veya hizmet ifas›n›n

bir unsuru olarak, bu mal veya hizmetin tabi oldu¤u KDV oran›nda KDV’ye

tabi olacakt›r. 

Yans›maya muhatap olan mükellefler, fatura ile kendilerine yans›t›lan
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vergileri, gider veya maliyet olarak ticari, zirai ve serbest meslek kaznc›n›n

tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Yans›t›lan bu verginin kanunen

kabul edilmeyen gider olmas› durumu, yans›t›lan taraf aç›s›ndan bir önemi bu-

lunmayacak  ve faturada yer alan KDV’yi ise indirim konusu yapabilecektir.

Baflkas› ad›na ödenmifl olan dolays›z vergiler, ancak fatura al›nmas› duru-

munda gider veya maliyet olarak gelir tablosu hesaplar›nda yer alabilecektir. 
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