
T.C. 
MALİYE BAKANLIÖI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.07.01.GİB.0.O7.16-010.O6.O1-

Û&10.2010* 8 9 5 0 5 . 
VERGİ DENETİMİ VE KOORDİNASYONU 

İÇ GENELGESİ 
SIRA NO:2010/1 

VALİLİĞİNE 

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 

• 

"Avukatlık" hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) açısından; dav&um 
mahkemede hükme bağlanması ile hizmetin ifa edilmesi ve hizmetin tamamlanmasından önce 
belge düzenlenmesi veya düzenlenmemesi hallerinde "vergiyi doğuran olayın" belirlenmesine 
ilişkin olarak vergi incelemelerinde uyulacak usul vc esaslar aşağıda belirlenmiştir. 

1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde, yer alan 
avukatlık ücretine ilişkin açıklamalardan hareketle müvekkil ile avukat arasında sözleşme 
düzenlenmediği hallerde avukatlık hizmeti, avukatın üzerine aldığı işle ilgili kesin hüküm 
elde edilinceye kadar yapılacak tüm işlemleri kapsamaktadır. 

Buna göre, avukatlık hizmetinde sözleşmeyle aksi belirlenmemişse mahkeme 
hükmünün kesinleştiği tarih itibariyle vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Yine 
sözleşmeyle aksi belirlenmemiş olmak kaydıyla mukabil dava, bağlantı ve ilişki bnhınsa bile 
başka dava vc icra kovuşturmaları, her türlü hukuki yardımlar veya Yargıtay, Danıştay, 
Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen ve bölge idare mahkemelerinde itirazen görülen 
işlerin duruşmalarının ayrı ücrete tabi olmaları nedeniyle bu hizmetler açısından hizmetin 
verildiği dönemde vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ve ayrıca KDV hesaplanması 
gerekmektedir. 

2. KDV K&nunu'mm (10/a) maddesinde, mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, 
malın teslimi veya hizmetin yapılması, (10/b) maddesinde, mahn tesliminden veya hizmetin 
yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen 
miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgenin düzenlenmesi ile vergiyi, doğuran 
olayın meydana geleceği hükme bağlanmıştır. 

öte yandan, Vergi Usul Kanunu'nun 236 ncı maddesine göre; serbest meslek eTbabı, 
mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim 
etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak 
mecburiyetindedir. 

Buna göre, avukatların her türlü tahsilatı için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi 
zorunlu olduğu halde düzenlenmemesi durumunda, serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi 
gerektiği tarihte KDV Kanununun 10/b maddesine göre vergiyi doğuran olay meydana 
gelecektir. 
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3. Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi 
KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu paraların avukatlara intikal eden kısmı ise serbest 
meslek kazancı kapsamında KDV1 ye tabi olacaktır. Ancak, avukatın sözleşme gereği ücret 
karşılığı çalışması halinde avukata, intikal eden kısım KDV'ye tabi tutulmayacaktır. 

Mahkeme kararında, "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet 
ücretine KDV dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen KDV 
avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir. 
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