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KONU: STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİ.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün
02.01.2018 tarih ve 39044742-kdv.29.235 sayılı özelgesinde;
Şirketinizin hazır giyim ürünleri, aksesuarlar, ayakkabılar, el çantaları, bavul ve deri eşya vb. ve
bunlara ilişkin sair aksesuarlar da dahil olmak üzere her çeşit ürünün ithalat, ihracat ve ticareti işi ile
iştigal ettiği,
Firmanıza ait ürünlerin bir kısmının aynı zamanda ilişkili olan yurt dışında mukim firmadan ithal
edilerek Türkiye'de bulunan mağazalarınızda satışa sunulduğu,
Stoklarınızda yer alan geçmiş sezonlara ait ürünlerin (bluz, ceket, pantolon, aksesuar vb.) demode
olması ve marka değerini korumak adına satışının mümkün bulunmaması nedeniyle imha edilmesi
veya kayıtlı değerlerinden daha düşük bedeller üzerinden ilgili şirkete iade edilmesi hususlarının vergi
mevzuatı karşısındaki durumu hakkında görüş talep edilmektedir.
I- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesinde, yangın, deprem ve su basması gibi afetler
yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi
kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutad olmayan hurdalar
ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartaların emsal bedeli ile değerleneceği hükme bağlanmıştır.
Emsal bedelle değerlenecek emtianın maliyetinin satış fiyatına göre düşüklük göstermesi, ekonomideki
dalgalanmalar dışında işletmenin deneme üretimi veya ilk kez pazara sunduğu bir mal nedeniyle
maliyetinin rakiplerinin satış fiyatının üstünde oluşmasından kaynaklanması halinde de mükellef dilerse
emsal bedeli (maliyet bedeli esası dışında) ile stoklarını değerleyebilir.
Dönem sonu stoklarını emsal bedeli ile değerlemek isteyen şirketinizin emtianın maliyet bedelinin
piyasadaki o mala ilişkin genel fiyat düzeyinin altında kaldığını ispatlaması halinde konunun takdir
komisyonunca değerlendirilmesi mümkündür.
Vergi Usul Kanununun 278 inci madde hükmü uyarınca değeri düşen emtianın takdir
komisyonunca tespit edilecek değerinin karşılık ayrılmak suretiyle kurum kazancının
tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ilişkin olup, geçmiş sezonlara ait ürünlerin
demode olması ve marka değerini korumak adına satışının mümkün bulunmaması
nedeniyle imha edilme işleminin anılan madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün
bulunmamaktadır.
II- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:
Geçmiş sezonlara yönelik olarak stoklarınızda yer alan ve yurt içinde satışı mümkün olmayan ürünlerin
Fransa'da mukim ilişkili firmaya satış işleminin karşılaştırılabilir koşullar altında değerlendirilerek, söz
konusu işleme ilişkin bedellerin emsallere uygun olarak belirlenmesi ve emsal bedelin tespitinde 13
üncü maddede ve anılan Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlemin mahiyetine en uygun
yöntemin kullanılması gerekmektedir.
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Söz konusu ürünlerin ilişkili kişiye satış bedelinin emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
edilmesi durumunda, kazancın transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı
tabiidir
Diğer taraftan, geçmiş sezonlara ait ürünlerin demode olması ve marka değerini korumak
adına satışının mümkün bulunmaması nedeniyle imha edilme işleminin Vergi Usul
Kanununun 278 inci maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün
bulunmadığından imha edilen ürünlere ilişkin maliyet ve giderlerin kurum kazancının
tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
III-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:
11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak
şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen
roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,
30/c maddesinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği
yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin
indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu malların ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu
huzurunda imha edilmesi durumunda da bu mallara ilişkin yüklenilen KDV indirilemez.
Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, imha
tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil
edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir."
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, geçmiş sezonlara ait modası geçmiş olan ve
sadece marka değerini korumak amacıyla satışı yapılamayan ürünlerin maliyet bedeli üzerinden belirli
oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanan düşük bede markasının sahibi olan Fransa mukimi şirketine,
KDV Kanununun 11/1-a maddesi ve ilgili Tebliğde belirtilen açıklamalara uygun olarak gönderilmesinin
ihracat kapsamında değerlendirilmesi mümkün olup, bu kapsamda iade alınabilecek KDV tutarının ise
ihracat bedelinin %18'ini aşmaması gerekmektedir.
Öte yandan, fiilen kullanıma uygun olmakla birlikte modası geçmiş olduğundan imha
edilen mallar, KDV Kanununun 30/c maddesine göre zayi olan mal kapsamında
değerlendirilmekte olup, bunlara ilişkin yüklenilen KDV'nin indirim hesaplarından
çıkarılacağı tabiidir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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