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MADDE METNİ :
"Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti :
Madde 57 1. Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, Katma Değer Vergisinin satış fiyatına
dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca
gösterilir.
2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek
görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz."
MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER :
KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL
UYGULAMA TEBLİĞİ’dir. Bir önceki cümlede verdiğimiz linke tıklandığı takdirde, bu ana Tebliğ’de
sonradan yapılan değişikliklerin de görülebileceği metne ulaşılabilmektedir.

MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR :
1. VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLMESİ :
3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun'un 2 nci maddesine göre, perakende satış
yapılan yerlerde malın üzerine, malın fiyatını ve ayırıcı vasıflarını gösteren bir etiket konulması,
etiket konulmasına müsait olmayan hallerde görülebilir bir yere liste asmak suretiyle, malların fiyat
ve özelliklerinin alıcıların bilgisine sunulması mecburidir.
KDV Kanunu'nun 57 nci maddesinde, söz konusu etiketlerde, şayet KDV fiyata dahil değilse KDV
tutarının ayrıca yazılması, fiyatlara KDV nin dahil olup olmadığı hususunun da belirtilmesi
öngörülmektedir. 57 nci maddenin ikinci fıkrasında ise KDV nin fatura ve benzeri belgeler üzerinde
ayrıca gösterilmesine gerek olmayan hallerde, birinci fıkra hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-5.2. no.lu bölümü şöyledir :
“5.2. Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi
3065 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde, perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, KDV’nin
satış fiyatına dahil olup olmadığının açıkça belirtileceği; vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarının ayrıca
gösterileceği; KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde bu
hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
3065 sayılı Kanunun (20/4) maddesine göre de belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin
biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli KDVdahil edilerek tespit olunacak ve vergi ayrıca
gösterilmeyecektir. Keza yolcu biletlerinde de KDV’nin ayrıca gösterilmesi gerekmemektedir.
Öte yandan,3065 sayılı Kanunun (34/2) ve 57 nci maddelerine dayanılarak; perakende satış yapanlar
ile hizmet ifa eden mükelleflerin KDV’nin liste, etiket ve belgelerde gösterilmesi konusunda aşağıdaki şekilde
hareket etmeleri uygun görülmüştür.
Gerçek usulde vergilendirilen KDV mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa
edenlerin mal satışlarına ve hizmetlere ait etiket ve listelerdeki fiyatlar, KDV dahil tek tutar olarak ifade edilir.
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Etiket ve listelere fiyatların hemen altına gelecek şekilde “FİYATLARIMIZA KDV DÂHİLDİR.” ibaresi yazılır. Bu
ibare elle yazılabileceği gibi, kaşe kullanmak suretiyle de basılabilir veya önceden matbaada bastırılabilir.
Uygulama kapsamına, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki
kimselere satanlar, yani perakende satış yapanlar ile hizmet ifa eden KDV mükellefleri dahil bulunmaktadır.”

Bir satışın perakende satış sayılabilmesi için malın alıcı tarafından aynen veya işlendikten sonra
tekrar satışa arz edilmemesi, tüketilmek veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan
kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir. Bu tanıma göre, firmaların genel gider
niteliğindeki alım ve harcamaları da perakende vasıftadır.
2. ETİKET LİSTE VE LEVHALARA İLİŞKİN MECBURİYETLERE UYMAMANIN CEZASI :
Etiket liste ve levhalarla ilgili olarak Tebliğ hükümlerine uyulmaması yönünden Vergi Kanunlarında
özel bir ceza öngörülmüş değildir. Sadece VUK’nun 352/II nci maddesinin 7 no.lu bendine
istinaden II. derece usulsüzlük cezası uygulanabilir.
Uygulamada cezadan çekinme faktöründen ziyade Tebliğlere harfiyen uyan bir mükellef imajı
sağlama unsuru ön planda tutularak söz konusu mecburiyetlere riayet edilmeye çalışıldığı
görülmektedir.
3. DÖVİZ CİNSİNDEN FİYAT ETİKETLERİ
28.06.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"nin 9 uncu maddesinde (yurt
dışında sunulan hizmetler hariç olmak üzere), etiket ve fiyat listelerinde fiyatların, "Türk Lirası" veya
"TL" veya “₺” şeklinde yazılmasının zorunlu olduğu, bu Yönetmeliğe aykırılık tespiti halinde 4077
sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un 25 ve 26 ncı maddelerinde yazılı cezaların
uygulanacağı belirtilmektedir.
İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda çoğu firma haklı olarak döviz cinsinden fiyat belirleme
ihtiyacı duymaktadır. Böyle bir uygulamada bulunan firmaların cezalandırılmasını doğru
bulmuyoruz. Öte yandan fiyatın ..... $ karşılığı TL şeklinde belirtilmesinin bu yönetmeliğe aykırı bir
tutum sayılmaması gerektiği görüşündeyiz.

4.

İLAÇ BEDELLERİNİN AMBALAJLARDA GÖSTERİLME ŞEKLİ :

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/B-15 no.lu bölümü şöyledir :
“15. İlaç Bedelleri
İlaç bedelleri,KDVdahiltutar şeklinde ambalajlara yazılır, bu satışlarda ayrıca vergi hesaplanmaz,
beyan edilecek vergi iç yüzde yoluyla hesaplanır.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve kamu
iktisadi kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının tedavi yardımından yararlananların ilaç giderleri,
yararlananlarla mezkûr kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşılmaktadır. Bu ilaçların bedellerine ait KDV de
aynı oranlara göre paylaşılır. Eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile yararlanıcının paylarını vergili bedel
üzerinden ayrı ayrı hesaplayıp tahsil eder.”
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