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İlgide kayıtlı  özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından ithal edilen madeni yağlara ilişkin
olarak, söz konusu malların satış koşulu olarak ithalattan sonra ödenen royalti bedellerinin istisnai
kıymet  beyanı  (tamamlayıcı  beyan)  ile  beyan  edilerek  royalti  bedelleri  üzerinden  hesaplanan
KDV'nin ilgili gümrük idaresine ödendiği belirtilerek, söz konusu royalti bedelleri üzerinden ayrıca
sorumlu sıfatıyla KDV beyanının gerekli olup olmadığı sorulmaktadır.

 

KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de
yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı,

 

-1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

 

-9/1 inci  maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının,  işyerinin,  kanunî merkezi  ve iş
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi
alacağının  emniyet  altına  alınması  amacıyla,  vergiye  tabi  işlemlere  taraf  olanları  verginin
ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

 

-10/ı maddesinde, ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme
mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin
tescili aşamasında meydana geldiği,

 

-21 inci maddesinde, ithalatta vergi matrahının; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan
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kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf
olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın
gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
Gümrük  Beyannamesinin  tescil  tarihine  kadar  yapılan  diğer  giderler  ve  ödemelerden
vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin
toplamı olduğu,

 

-43/4 üncü maddesinde, ithalde alınan KDV nin ilgili gümrük idaresince tarh olunacağı

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.1.) bölümünde; ikametgâhı, işyeri, kanuni
merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt
dışında yaptığı  ancak Türkiye'de  faydalanılan  hizmetlerin  KDV'ye  tabi  olacağı,  bu  gibi  hizmet
ifalarında mükellefin, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri,
kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamının, hizmetten faydalanan yurt
içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği, KDV'nin sorumlu sıfatıyla
beyan edilmesi  için  hizmetten Türkiye'de  faydalanan muhatabın  KDV mükellefi  olmasının  şart
olmadığı,  KDV mükellefiyeti  bulunmayanların da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı
yaparak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorunda oldukları açıklanmıştır.

 

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine
ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti
veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar 2 Seri No.lu Gümrük
Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

 

Bu  hüküm ve  açıklamalara  göre,  Türkiye'de  satışını  gerçekleştirdiğiniz  madeni  yağlara  ilişkin
olarak, söz konusu malların satış koşulu olarak yurt dışındaki tedarikçi firmalara ithalattan sonra
ödenen royalti bedelleri Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca gümrük kıymetine dahil olduğundan,
KDV  Kanununun  21  inci  maddesi  gereğince  bu  bedeller  üzerinden  KDV  hesaplanması
gerekmektedir.

 

Söz konusu royalti ödemelerine ilişkin KDV'nin, gümrük kıymetine dahil edilmek suretiyle ilgili
gümrük idaresine beyan edilerek ödenmesi halinde, söz konusu ödemelere ilişkin KDV'nin 2 No.lu
KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Ancak, royalti ödemelerine ilişkin KDV’nin, gümrük idaresine beyan edilmemesi halinde, söz konusu
ödemelere ilişkin KDV'nin vergi dairesine 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi
gerektiği tabiidir.

 

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.


