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DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 
KARARINDA KUR FARKINDA KDV VAR MI YOK MU? 

A) GİRİŞ  

 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 2017/548 Esas ve 2017/606 Karar numaralı Kararında kur 

farklarının KDV’ye tabi olmaması yönünde karar verdi. Bu karar sonrası uygulamada nasıl hareket 

edilmesi gerektiği konusu halen belirsizliğini korumaktadır. Konuya ilişkin yeminli mali müşavirliğimizin 

açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

B) KDV MATRAHINA DAHİL UNSURLAR 

 

KDV Kanununun 24’üncü maddesinde; matrah ve matraha dahil unsurları belirleyen 

hükümlerinde kur farkları ile ilgili özel bir düzenleme yer almıyor. 

Bu durum kur farklarının katma değer vergisi karşısındaki konumunun belirlenmesi noktasında 

uzun zamandır farklı görüş ve uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 

İdarenin görüşüne göre; 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 gerekiyor. 

Yargı organları zaman zarfında somut olay bazında verdikleri kararlarda kahir ekseriyetle, kur 

farklarının katma değer vergisine konu edilemeyeceği yönünde hüküm kurmuşlar ve bu kararlarına temel 

dayanak olarak; 

• Kur farkının KDV’ye tabi olduğu yönünde açık bir yasal düzenleme bulunmamasını, 

• Kur farkının ekonomik konjonktür gereği negatif de çıkmasının mümkün olması nedeniyle vade 

farkı olarak kabul edilmesin mümkün olmamasını göstermişlerdi. 

Hal böyle iken, İdarenin halihazırdaki görüşünün Tebliğ bazındaki dayanağı konumunda olan 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, kur farklarının KDV’ye tabi tutulması gerektiğini 

düzenleyen bölümünün iptali istemiyle açılan dava Danıştay 4. Dairesi’nin verdiği karar sonucu red 

edilmiştir. 

Danıştay 4. Dairesi’nin yukarıda belirttiğimiz kararını temyizen inceleyen Danıştay Vergi Dava 

Daireleri Kurulu, 13 Aralık 2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararı ile; 

• Teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel kavramı kanunda açıkça 

tanımlandıktan sonra, bedel kapsamında kabul edilmeyen ancak, matraha dahil edilmesi gereken gelir 

unsurlarının sayıldığı Kanunun 24’üncü maddesinin (c) fıkrasında, kur farkına yer verilmemiş olması, 

• Dövizli işlemler sonrasında mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan kişi tarafından her zaman 

ilave bir bedel elde edilmesinin mümkün olmaması (zira kur bazen de düşebilir), 
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• Kanunun 24’üncü maddesinde yer alan “gibi” ifadesinden yola çıkılarak kur farkının vade farkı 

mahiyetinde olduğunun kabul edilmesi suretiyle katma değer vergisi matrahına dahil edilmesinin, hukuk 

devletinin temel unsurlarından biri olan hukuki belirlilik ilkesiyle bağdaşmaması, 

• Tebliğ ile katma değer vergisi matrahına ilişkin hükümlerin yorum yoluyla genişletilmesinin, 

vergilendirmenin temel öğelerinin kanunla belirlenmesi gerekliliğini de kapsayan verginin kanuniliği 

ilkesine aykırılık oluşturması, 

• KDV Kanunu’nun 26’ncı maddesinde, mal veya hizmetin karşılığını teşkil eden bedelin döviz ile 

hesaplanması halinde; dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur üzerinden Türk 

parasına çevrilmesi ve bu yolla bulunan tutarın katma değer vergisinin matrahını oluşturacağının açıkça 

belirleme altına alınmış olması, 

• KDV Kanunu’nun 21’inci maddesinde, ithalatta verginin matrahına dahil olan unsurlar arasında 

kur farkı sayılmasına rağmen 24’üncü maddesinde matraha dahil olan unsurlar arasında kur farkına yer 

verilmemiş olması 

gerekçeleri ile Danıştay 4. Dairesi’nin kararını bozmuştur. 

D) BU KARAR SONRASI UYGULAMA NASIL OLACAKTIR? 

Dava Daireleri Kurulunun Kararı KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümünü iptal etmiş 

değildir. Bu halde, KDV Genel Uygulama Tebliğinde bir değişiklik olmadığı sürece kur farkları KDV’ye 

tabi olmaya devam edecektir. 

Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı gerekçe gösterilerek KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili 

bölümünde kur farklarının KDV’ye tabi olmayacağı yönünde bir değişiklik yapılana kadar idare 

bakımından kur farkları KDV’ye tabi olacaktır. Bunun yanında idare KDV Kanununun 24/c maddesinde 

değişiklik yaparak kur farklarının da KDV’ye tabi olduğu yönünde bir düzenleme yapabilir. 

Kur farklarının KDV’ye tabi olduğu kanun düzeyinde düzenlenecek olur ise tartışma ortadan kalkacaktır. 

Aksi türlü, mevcut duruma göre idareye göre kur farkları KDV’ye tabi iken Danıştay’a göre KDV’ye tabi 

değildir. Bu halde mükellefler kur farkı için KDV hesaplamazlar ise mükellefler aleyhine tarhiyatlar 

yapılmaya devam edilebilmesi mümkün iken yargı ise bu tarhiyatları ortadan kaldırabilecektir. 

  

Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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