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            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, ... ürünleri satışı ile iştigal eden Kurumunuz
tarafından pazar payını arttırmak amacıyla belli bir ciroyu aşan müşterilerinize hediyeler verileceği
belirtilerek, söz konusu hediye ürünlerin tesliminde sevk irsaliyesi ve fatura düzenlenip
düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi halinde hangi bedel üzerinden düzenleneceği ve
müşterilerinizin ciro primi olarak verilen hediyeleri fatura ile belgelendirmesinin gerekip
gerekmediği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari,
sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye
tabi olduğu hüküm altına alınmış, 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde ise
promosyon ürünlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya
satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal
verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz
konusu olmamaktadır. Zira firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan
katma değer artmaktadır.

            Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının
müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için
yüklenilen KDV nin ise prensip olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir.

            Buna göre, ... ürünleri satışı ile iştigal eden firmanızın pazar payını artırma amacıyla
yapılacak kampanya çerçevesinde müşterilerinize/bayilerinize beyaz eşya, tatil ve ticari araç gibi
ürünlerin bedelsiz teslimi işleminin 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde yer alan
açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu nedenle söz konusu ürünlerin
tesliminde KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Öte yandan promosyon amacıyla bedelsiz olarak teslim edilen söz konusu ürünlerin alımında
veya üretiminde yüklenilen vergiler, promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal
veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu katma değer vegisi oranı;

            - satışı yapılan mala ait katma değer vergisi oranına eşit veya daha düşük ise tamamı,

            - satışı yapılan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranından yüksek ise satışı yapılan
malın tabi olduğu orana isabet eden kısmı

            indirim konusu yapılacak, kalan kısım ise gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya
maliyet olarak dikkate alınabilecektir.
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            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın tarifi" başlıklı 229 uncu
maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika
olarak tanımlanmış, 231/5 inci maddesinde ise faturanın mal teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten
itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç
düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde, malın alıcıya teslim edilmek
üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı
tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk
irsaliyesi düzenlenmesinin ve taşıtta bulundurulmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır. Madde
hükmünden anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir
belgedir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından pazar payını arttırmak amacıyla belli
bir ciroyu aşan müşterilerinize vereceğiniz;

            - Ticari araç gibi tescile tabi hediyeler için müşterinize teslim tarihinden itibaren yedi gün
içinde müşteriniz adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

            - Diğer hediyeler için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ayrıca, söz konusu hediye ürünlerin taşınması esnasında ise şirketiniz tarafından üzerine
"hediyelik ürün" şeklinde bir ibarenin düşüldüğü sevk irsaliyesi düzenlemeniz gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


