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İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden ...... Otomotiv Nakliyat Tic.Ltd. Şti'nin, yol yardım
ve destek hizmetleri kuruluşu olarak Konya bölgesinde yetkili çekicilik faaliyetinde bulunduğu
belirtilerek, çekilen araçlara ilişkin taşıma irsaliyesinin nasıl düzenleneceğinin yanı sıra, otopark
ücreti ile çekilme ücreti bir arada gösterileceğinden faturanın ne zaman düzenlenmesi gerektiği
hususunda Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

1-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 inci maddesinin A) bendinde, "Taşıma
irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için,
209 uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden
ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir
nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir
nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri
de kapsar." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişilerin, naklettikleri eşya için
taşıma irsaliyesi düzenlemesi; irsaliyelerde malın cinsi, miktarı, nereye ve kime gönderildiği, alınan
nakliye ücreti, kim tarafından tevdi edildiği bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde, faturanın malın teslimi
veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, ...... Otomotiv Nakliyat Tic. Ltd. Şti. tarafından araçların çekimi sırasında araç
sahiplerinden ücret alındığından taşıma irsaliyesi düzenlenmesi, ancak araç sahiplerinin kimler
olduğunun bilinememesi ve irsaliyeye araç sahibinin isminin yazılması imkanı olmaması sebebiyle
isim yerine aracın plaka numarasının yazılması uygundur.

2-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve
hizmet ifası hallerinde mal teslimi veya hizmetin yapılması, (c) bendinde ise kısım kısım mal teslimi
veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın
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teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, aracın çekilmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte olup, söz konusu aracın
bir süre sonra başka bir yere çekilmesi halinde, her bir hizmet kısmının ifa tarihinden itibaren
azami yedi gün içinde hizmet bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması suretiyle fatura
düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


