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            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; internet üzerinden kapıdan ödeme şeklinde yapılan
ürün satışlarında müşteri ürünü almadığı zaman malın kargodan firmanıza gelmesinin 10-15 günü
bulduğu belirtilerek bu durumda e-Arşiv Faturasına ne şekilde işlem yapılarak teslim alınmayan
ürünü stoklarınıza alabileceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun,

 

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

 

            29/1 inci maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan
KDV'den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine  ilişkin  olarak kendilerine  yapılan
teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
KDV'yi indirebilecekleri,
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            29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı
aşılmamak  şartıyla,  ilgili  vesikaların  kanuni  defterlere  kaydedildiği  vergilendirme  döneminde
kullanılabileceği,

 

            30/c maddesinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir
sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait
katma değer vergisinin indirilemeyeceği,

 

            34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait
KDV'nin, a1ış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve
bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıy1a indirilebileceği,

 

            35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi
veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan
mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme
hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem
içinde düzeltecekleri, ancak, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter
kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            KDV Kanununun 8/2 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak
Tüketicinin  Korunması  Hakkındaki  Kanun kapsamında ödenen KDV'nin  iadesi  konusunda KDV
Genel Uygulama Tebliğinin (B/11.1) bölümünde açıklama yapılmıştır.

 

            Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri  verilmesinin istendiği
durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin KDV dahil tutarları tüketiciye iade edilir. Satıcılar
işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenler ve tüketiciden iade
edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alırlar. Gider makbuzunda iade
edilen malın KDV'si satış bedelinden ayrı gösterilir ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle
işlem düzeltilir.

 

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

 

            Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 219 uncu maddesinde ise; "Muameleler
defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki:

 

            a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu
bozmayacak  bir  zaman  zarfında  kaydedilmesi  şarttır.  Bu  gibi  kayıtların  on  günden  fazla
geciktirilmesi caiz değildir.



 

            b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin
imza  ve  parafını  taşıyan  mazbut  vesikalara  dayanarak  yürüten  müesseselerde,  muamelelerin
bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere
45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

 

            c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç
defterine muameleler günü gününe kaydedilir." hükmü mevcuttur.

 

 

            Öte yandan, mezkur Kanunun 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği
yetkiye dayanılarak; muhasebenin temel kavramları,  muhasebe politikalarının açıklanması,  mali
tablolar ilkeleri, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı
ve  işleyişine  ilişkin  açıklamalar,  26.12.1992  tarihli  ve  21447 mükerrer  sayılı  Resmi  Gazetede
yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda
yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

 

            Mükelleflerin yukarıda belirtilen muhasebe kayıtlarını; muhasebenin temel kavramlarına,
muhasebe politikalarının açıklanması ve mali tablolar ilkelerine, tekdüzen hesap planı ve işleyişine
ilişkin  yapılan  düzenlemelere  ve  kayıtların  kanuni  sürelerinde  yapılması  hususunda  mevzuat
hükümlerine uygun olarak yapmaları gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu' nun 433 üncü maddesinin "10- İnternet
Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar" başlıklı bölümünde;

 

            "e-Arşiv izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı
yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları bu Tebliğin 7.2 bölümünde yer alan açıklamalara
uygun olarak elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda Tebliğin 7.2 bölümünde
açıklanan kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

 

            e-Arşiv Uygulaması kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek
faturalarda;

 

            1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,

 

            2.Ödeme şekli,

 

            3.Ödeme tarihi,



 

            4.Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,

 

            5.Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,

 

            6.İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins,
miktar, birim fiyat ve tutar

 

            bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca "Bu satış internet üzerinden
yapılmıştır." ifadesine yer verilir.

 

            e-Arşiv izni olup 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura
Uygulamasına  kayıtlı  kullanıcılara  internet  üzerinden  mal  satışı  yapanlar,  düzenleyecekleri
elektronik faturada, 6 ncı madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer verecek olup ayrıca bu Tebliğin
15 nci bölümünde açıklanan kâğıt çıktıyı sevk edilen malın yanında bulundururlar.

 

            Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt
çıktısını  alır  ve iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı  satana geri  gönderir...."
denilmektedir.

 

   Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre; e-Arşiv izni olan firmanızın internet üzerinden
vergi  mükellefi  olmayanlara  yapacağı  mal  ve  hizmet  satışlarına  ilişkin  olarak  anılan  Tebliğde
belirtildiği üzere iade bölümünün yer aldığı e-Arşiv Faturası düzenlenerek kağıt çıktısının ürün ile
birlikte  alıcısına  gönderilmesi,  müşterinin  malı  iade  etmek istemesi  durumunda ise  elektronik
ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte 
firmanıza geri göndermesi gerekmektedir.

Ancak, müşterinin belgeyi kaybetmesi veya ürünün müşteriye teslim edilememesi durumunda kargo
şirketinin tuttuğu kayıtlar ile düzenlediği taşıma irsaliyesinin bir örneği ile birlikte ürünü geri
taşıma hizmeti nedeniyle tarafınıza kargo şirketince düzenlenen faturanın tevsik edici belge olarak
kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan firmanıza yapılan iade işlemine ilişkin muhasebe kayıtlarının Muhasebe
Sistemi  Uygulama  Genel  Tebliğlerinde  yapılan  açıklamalar  doğrultusunda  kanuni  sürelerinde
yapılması 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.


