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pazarlanmasına yönelik olarak verilen hizmetin KDV'ye
tabi olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, satış komisyonculuğu yapan şirketinizin, Mısır'da
yerleşik bir firmanın mallarını, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firmaya pazarladığı,
şirketinizin bu satış sonrası satış üzerinden komisyon aldığı, komisyon bedelinin Mısırda yerleşik
firma tarafından şirketinizin Türkiye'deki banka hesabına döviz olarak gönderildiği, bu işlemin
döviz alım belgesi ile belgelendiği belirtilmekte ve şirketinizce söz konusu satış komisyonu bedeline
ilişkin düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet
ithalinin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, 6/b maddesinde de işlemlerin Türkiye'de
yapılmasının hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade
ettiği belirtilmiştir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 1 ve 6 ncı maddesine göre, bir işlemin KDV nin konusuna
girmesi ve vergilendirilebilmesi için, bu işlemlerin Türkiye'de yapılması, yapılan işlemin de
Kanunun 1 nci maddesinde sayılan bir işlem olması gerekmektedir.

             Bu çerçevede, Türkiye'de yapılmayan bir işlemin KDV nin konusuna girmesi, bu işlem
bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü
ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.

             Buna göre, Şirketiniz tarafından Mısırda yerleşik firmaya, bu firmanın mallarının, Amerika
Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firmaya pazarlanmasına yönelik olarak verilen satış
komisyonculuğu hizmeti KDV nin konusuna girmediğinden KDV ye tabi olmayacaktır.

             Bilgiedinilmesini 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
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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.


