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Fuar katılım bedellerinin banka dekontu ile gider yazılıp yazılmayacağı hk. 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın katıldığı yurt dışı fuar 
organizasyonları için ihracatçı birliklerine ödenen tutarlarla ilgili olarak ihracatçı 
birliklerinden Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde sayılan bir belge 
alınamadığı, ilgili birliklerce firmanıza fuar katılım bedelini gösteren bir yazı gönderildiği, 
yurt dışı fuar bedellerinin banka kanalı ile ilgili ihracatçı birliğinin banka hesabına 
yatırıldığı 
belirtilerek, firmanızın ihracatçı birliklerine ödemiş olduğu fuar katılım bedellerinin banka 
dekontu ile gider yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm 
olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait 
olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır. 
Aynı Kanunun 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." denilmekte olup, 231 inci maddesinin 5 
inci bendinde; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi 
gün 
içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." 
hükmüne yer verilmiştir. 
Yine aynı Kanunun 232 nci maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı 
basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler; Birinci ve ikinci 
sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara 
defter 
tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları 
işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler." hükmü 
yer almaktadır. 
Anılan madde hükümlerinden de anlaşılacağı gibi firmanızın katıldığı yurt dışı fuar 
organizasyonları için ihracatçı birliğine ödenen tutarlarla ilgili olarak ihracatçı birliğin 
kurumlar vergisi veya KDV mükellefiyetinin bulunması halinde, ödenen bedel üzerinden 
şirketiniz adına azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 
İhracatçı birliğinin kurumlar vergisi ve KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde 
ise, birliğin tabi olduğu mevzuata göre şirketiniz adına düzenleyeceği belge ekine, yurt dışı 
fuar katılım bedelini aktardığı organizasyon firmasının birlik adına düzenlediği fatura ile 
dağılım tablosunu eklemesi şartıyla bu belgenin tevsik edici belge olarak kabul edilmesi 
mümkün bulunmaktadır. 
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 
 


