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            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; avukatlık faaliyetiyle iştigal ettiğinizi belirterek
davalı kurum aleyhine Vergi Mahkemelerinde açılan ve kazanılan davalarla ilgili icra dairelerince
borçludan alınarak tarafınıza ödenen vekalet ücretlerine ilişkin serbest meslek makbuzunu kimin
adına düzenleyeceğiniz hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Bu Kanunda
aksine  hüküm  olmadıkça  bu  Kanuna  göre  tutulan  ve  üçüncü  şahıslarla  olan  münasebet  ve
muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü uyarınca vergi sistemimiz mükelleflerin
mal teslimi, hizmet ifası ve diğer muameleler sebebiyle bir vesika düzenlenmesini benimsemiştir.
Buna  göre,  söz  konusu  işlemlerin  mezkûr  Kanunun  229  ve  müteakip  maddelerinde  yer  alan
belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

            Aynı Kanunun 236 ncı maddesinde, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin
her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye
vermek,  müşterinin  de  bu  makbuzu  istemek  ve  almak  mecburiyetinde  olduğu  hüküm  altına
alınmıştır.

 

            Öte yandan, konuyla ilgili olarak yayımlanan 375 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde,  icra  dairelerince  borçludan  alınarak  müvekkili  adına  takibat  yapan  alacaklı  taraf
avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat
tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenleneceği ve bir nüshasının
ödemeyi yapan memura verileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Buna göre, dava sonunda mahkeme ilamına göre borçludan alınarak icra dairelerince
müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet)
ücretlerinin icra dairesince avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha
serbest meslek makbuzu düzenlenmesi  gerekmektedir.  Diğer taraftan,  vekalet  ücretinin davayı
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kazanan tarafından,  borçludan tahsil  edilerek  kendisini  temsil  eden avukata  intikal  ettirilmesi
durumunda ise genel hükümler çerçevesinde avukatların davayı kazananlar adına serbest meslek
makbuzu düzenlemeleri gerektiği tabiidir.

 

            Bilgi   edinilmesini rica ederim.    


