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Konu : Aracılık hizmetinin vergilendirilmesinde belge düzeni.  

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, .............. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ................. vergi
kimlik  numaralı  mükellefi  bulunduğunuz,  çoğunluğu  sanal  ürünlerden  oluşan  www................  
adresli internet sitesinde ürün sahibi, satış ortağı ve alıcıyı buluşturduğunuz, adı geçen internet
sitesinde ürününü satmak isteyenlerin ürün ile ilgili bilgi ve görselleri yayımladıkları, sitenize üye
satış  ortakları  tarafından  bu  ürünlere  ilişkin  reklam  yapılarak  talep  oluşturulduğu,  satışı
gerçekleştirilen ürünlerin ürün sahibi tarafından alıcıya gönderildiği, satış ortaklarının yaptıkları
hizmete ilişkin olarak ürün sahibinden komisyon bedeli aldıkları, sitenizin de söz konusu satışa
ödeme sistemleri ve teknolojisini kullandırmak suretiye aracılık ettiği ve bu hizmete ilişkin olarak
ürün sahibinden ürün satış bedelinin %15' i oranında komisyon aldığından bahisle internet siteniz
üzerinden gerçekleştirilen bu satış işlemine ilişkin belge düzeninin nasıl olması gerektiği hususunda
görüş talep edildiği anlaşılmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanun'un "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227'nci maddesinde;
"Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet
ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir."

"Fatura 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 vesikadır."

"Faturanın Nizamı" başlıklı 231'inci maddesinin 5'inci bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya
hizmetin  yapıldığı  tarihten  itibaren  azami  7gün  içinde  düzenlenir.  Bu  süre  içerisinde
düzenlenmeyen  faturalar  hiç  düzenlenmemiş  sayılır."

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre:

-Satışı gerçekleştirilen ürüne ilişkin faturanın ürün sahibi tarafından satış bedeli üzerinden alıcı
adına,

-Satış ortaklarının satılan ürüne yönelik olarak ürün sahibine ifa ettikleri tanıtım hizmetine karşılık
olarak tahsil ettikleri komisyon bedeline ilişkin faturanın satış ortakları tarafından komisyon bedeli
tutarında ürün sahibi adına,

-Şirketiniz  tarafından satışa  ilişkin  ödemelerin  ödeme sistemleriniz  ve  teknolojiniz  kullanılmak
suretiyle  siteniz  üzerinden  yapılmasına  karşılık  olarak  tahsil  edilen  komisyon  bedeline  ilişkin
faturanın ise tarafınızca komisyon bedeli tutarında ürün sahibi adına düzenlenmesi gerekmektedir.
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Satış ortaklarının veya ürün satıcılarının sisteminize üye olması karşılığında herhangi bir bedel
alınması halinde, bu bedel için de tarafınızca fatura düzenlenmesi 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.


