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MDERGI/8784A.029

(Ocak 2016 Sayı 145)

ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KDV İADESİ -

Seyhan KANDEMİR

Universal&Partners Vergi Direktörü

Özet

3065 sayılı Kanunun (14/1)'inci maddesi ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisnadır.
Katma Değer Vergisi Kanununun (14/2) maddesi uyarınca söz konusu istisna, ikametgâhı, kanuni
merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla
uygulanmaktadır. 3065 sayılı Kanunun (14/3) maddesiyle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar
Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ihracat rejimi kapsamında
yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların
depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla)
yalnızca yurtdışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri KDV'den istisna edilmiş, istisnanın
uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Transit taşıma, istisna, iade, tevsik edici belge.

1. Giriş

Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak Doğu ve Batı arasında doğal bir köprü işlevi
görmektedir. Bu stratejik konum dünyadaki toplam ticaretin neredeyse yarısına karşılık gelen bir
dış ticaret değerine sahip birden fazla pazara erişim sağlamaktadır.

Türkiye'nin Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kolay erişim imkânı sağlayan
coğrafi konumu, ülkenin, yolcu ve yük taşımacılığı açısından bölgede bir üs vazifesi görmesini
sağlamaktadır.

Bu anlamda Ülkenin gelişen lojistik sektörünün üstündeki vergi yükünden arındırılması ve daha
rekabetçi hale gelmesi açısından uluslararası taşımacılıkta Katma Değer Vergisi istisna edilmiştir.

Transit taşımacılık herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten
sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden
yapılan yolcu veya eşya taşımalarını ifade eder. Transit taşımacılık, yabancı bir ülkede başlayıp
Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işlerini kapsamaktadır. Bu anlamda
başlangıç ve bitiş noktaları Türkiye'de olmamakla birlikte; Türkiye'den geçen taşımacılık işlemleri
transit taşımacılık kapsamındadır.

Transit ve uluslararası taşımacılık ile ilgili hükümlere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)
Kanununun1 muhtelif maddelerinde yer verilmiştir.

KDV Kanununun;

- 7'nci maddesinde Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma
işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmının Türkiye'de yapılmış sayılacağı,
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- 8'inci maddesinde transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanların Katma
Değer Vergisinin Mükellefi olduğu,

- 10'uncu maddesinde ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta vergiyi
doğuran olayın gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması anında meydana
geldiği,

- 14'üncü maddesinin;

- 1'inci bendi ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna edildiği,

- 2'nci bendi ile söz konusu istisnanın, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de
bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar
mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla uygulanacağı,

- 3'üncü bendi ile Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında ihracat rejimi kapsamında
yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların
depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla)
yalnızca yurtdışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimlerinin KDV'den istisna edildiği, istisnanın
uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı,

- 22'nci maddesinde ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta şahıs ve
ton başına kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine
Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili olduğu,

- 39'uncu maddesinde vergilendirme döneminin transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki
taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı an olduğu,

- 40'ıncı maddesinde, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile
transit taşımalara ait Katma Değer Vergisinin mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine
tarholunacağı,

- 41'inci maddesinde Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel
beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda
ilgili gümrük idaresine verileceği,

- 43'üncü maddesinde ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar
tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile
transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisinin ilgili gümrük idaresince tarholunacağı,

- 46'ncı maddesinde ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından
motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit
taşımacılığa ait Katma Değer Vergisinin, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde
ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır.

Taşımacılık istisnasının kapsamını belirleme yetkisi, kanunen belli edilen çerçeve içinde kalmak
şartıyla Bakanlar Kurulu'na, istisnanın uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi ise,
Maliye Bakanlığı'na verilmiştir.

Transit taşımacılık istisnasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar ise 11, 24, 25, 33, 40, 81 ve 91
Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. Bununla birlikte 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak önceki tüm tebliğleri yürürlükten kaldıran Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinin "II/C. Taşımacılık İstisnası" başlıklı bölümünde uygulama esaslarına yer
verilmiştir.
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Bu yazımızda KDV Genel Uygulama Tebliğinin belirlediği usul ve esaslara sadık kalarak transit
taşımacılık istisnasında özellik arz eden durumları da açıklamaya çalışacağız.

2.Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna

3065 sayılı Kanunun (14/1)'inci maddesi ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisna
edilmiştir.

Kanunun (14/2) maddesi uyarınca söz konusu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi
Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre
dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla uygulanmaktadır. Bu istisna
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

2.1. Kapsam

3065 sayılı Kanunun (14/1)'inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak
yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler
arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV'den
istisna edilmiştir.

İstisna kapsamına;

- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,

- Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,

taşıma işleri girmektedir.

İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara
yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen
organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu
faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci
derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde, bu işler KDV'ye
tabidir.

Örnek: İthalatçı (A) firması, ithal edeceği malların Arjantin'den Konya'daki deposuna taşınması için
Türkiye'de mukim (B) firması ile anlaşmıştır. (B) firması malların Arjantin- Mersin limanı deniz yolu
ile taşımasını kendisi yapmakta, Mersin-Konya kara taşımasını ise (C) firmasına yaptırmaktadır.

(B) firmasının, (A) firmasına Arjantin-Konya taşımasının tamamı için düzenleyeceği faturada KDV
hesaplanmayacak, (C) firmasının Mersin-Konya taşıması için (B) firmasına düzenleyeceği faturada
ise KDV hesaplanacaktır. (B) firması bu taşıma nedeniyle yüklendiği KDV'yi iade hesaplarına dahil
edebilecektir.

Ayrıca, taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren mükellefe ait olması veya
kiralanmış olması, istisna uygulamasına engel değildir.

Gerek transit, gerekse Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde istisna
uygulaması bakımından taşınan şeyin yük mü, yoksa yolcu mu olduğu önem taşımamakta hem
yük hem de yolcu taşımacılığı gerekli şartların yerine getirilmesi kaydıyla istisnadan
yararlanmaktadır.

Transit taşımacılık dışındaki taşımacılık işlerinin istisna kapsamına girebilmesi için, taşıma işinin
Türkiye'de başlayıp yabancı ülkede bitmesi veya yabancı ülkede başlayıp Türkiye'de bitmesi
gerekmektedir.



22.11.2020 Uluslararası Taşımacılıkta KDV İades� - 1

https://www.leb�byalk�n.com.tr/mevzuat/mevbank/derg�/leb�b-yalk�n-mevzuat-derg�s�_mderg�_/2016-ocak-say�-145_mderg�_8784a-00_/uluslararas�-tas… 4/12

Türkiye içindeki bir gümrüklü sahadan yurt içindeki herhangi bir mahalle kadar yapılan taşıma
işleri uluslar arası taşıma sayılmamaktadır.

Yabancı bir ülkede başlayıp başka bir yabancı ülkede bir taşıma işi ise Türk uyruklu mükellefler
tarafından yapılsa dahi istisna kapsamına girmemektedir. Zira bu taşıma işi, Türkiye'de
gerçekleşmediğinden verginin konusuna girmemekte, verginin konusuna girmeyen bir işlemin de
istisna olması ise söz konusu olmamaktadır.

Deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta gümrük ve vergi mevzuatı açısından bir transit taşımacılık
faaliyetinin oluşması için, bir gümrükten çıkış şartı ile giriş yapılması ve bir Türk limanına
uğranılması gerekmektedir. Dolayısıyla kalkış ve varış limanları iki ayrı yabancı ülkede olup,
Boğazlar ve Marmara Denizinden geçmek zorunda kalınan taşımacılık işinin KDV Kanununun
14'üncü maddesine göre transit taşımacılık istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün
değildir.

Örnek: Gürcistan Batum limanından aldığı yükü bir Türk Limanına uğramaksızın Boğazlardan
geçerek Malta limanına götüren bir gemi ile yapılan taşımacılık transit taşımacılık kapsamına
girmemektedir. Ancak, kalkış ve varış limanları Türkiye dışında olmakla birlikte, Türkiye'deki bir
limana uğrayarak yük/yolcu alan veya indiren gemilerin transit taşımacılık yaptığı kabul edilecektir.

Uluslararası taşımacılık işinin Ro-Ro gemileri vasıtasıyla ve dorse (römork) kullanılarak yurtiçi ve
yurtdışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesi de mümkündür.

Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan taşımalar 3065 sayılı
Kanunun 14'üncü maddesi gereğince KDV'den istisnadır. Ancak, serbest bölgeden ülke içindeki
herhangi bir noktaya veya ülke içinden serbest bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu istisna
kapsamına girmemektedir. Yurtiçindeki noktanın; diğer bir serbest bölge, gümrüklü saha, gümrük
antreposu, gümrüksüz satış mağazaları gibi yerler olması taşıma işinin vergiye tabi olmasını
engellemeyecektir.

KDV'den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere
ilişkin olarak hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilecek dolayısıyla bu
işlemleri yapanlar da bu istisnadan yararlanacaktır.

Bilet satış komisyonunun, acente tarafından taşıma firmasına fatura düzenlemek suretiyle taşıma
firmasından tahsil edildiği durumlarda, komisyon faturasında "Uluslararası taşımaya ait bilet
satışına ilişkin komisyon olduğundan 3065 sayılı KDV Kanununun 14' üncü maddesi gereğince KDV
hesaplanmamıştır." açıklamasına yer verilecek ve faturadaki bedel üzerinden KDV
hesaplanmayacaktır. Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca
gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrıca
gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

KDV Kanununun 7'nci maddesine göre Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile
transit taşıma işlerinde sadece hizmetin (taşıma işinin) iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de
yapılmış sayılacaktır. Bu hükme göre uluslararası taşımacılık işlerinin vergilendirilmesi halinde
sadece iç parkura isabet eden kısmı vergilendirilecek, hizmet bedelinin iç parkur dışına isabet eden
kısmı ise vergi dışı kalacaktır. İç parkur, Türkiye'nin siyasi sınırları içindeki alandır.

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde taşıma işinin
sadece iç parkura isabet eden kısmının Türkiye'de yapılmış sayılması, söz konusu taşıma işlerinin
tamamının istisna kapsamında değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir. Bu nedenle, bu tür
taşıma işlerine ait yüklenilen verginin indirilemeyen kısmının tamamı iade edilir. Verginin sadece iç
parkura isabet eden kısmının indirim ve iade konusu yapılması şeklinde bir değerlendirme söz
konusu olmayacaktır.

2.2. Taşımacılık İstisnasının Beyan Dönemi
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3065 sayılı Kanunun 39'uncu maddesine göre, KDV'de vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen
takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak maddede Maliye Bakanlığına mükelleflerin gayri safi
hasılatlarına göre üçer aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit
etme yetkisi verilmiştir.

Maliye Bakanlığına verilen bu yetki çerçevesinde, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükelleflerinin
birer aylık vergilendirme dönemine tabi olması uygun görülmüştür.

Aylık vergilendirme döneminin taşıdığı uygulama güçlükleri göz önüne alınarak gerçek usulde
vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden, münhasıran uluslararası
yük ve yolcu taşımacılığı ile münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı ile şehirlerarası yük
taşımacılığı işini birlikte, yapan mükellefler için vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık
dönemleri olarak belirlenmiştir.

Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olan uluslar arası taşımacılık yapan mükelleflerin, bu
faaliyetlerinin yanı sıra bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan diğer faaliyetlerinin de
bulunması halinde, bu mükelleflerin vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Taşımacılık istisnasında beyan dönemine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamakla
birlikte Katma Değer Vergisi Kanununun (39/2-c) maddesinde, Transit ve Türkiye ile yabancı
ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde vergilendirme dönemi, gümrük bölgesine girildiği veya
gümrük bölgesinden çıkıldığı an olarak belirlenmiştir. Bu madde metninden hareketle yurt dışına
yapılan taşımalarda, aracın gümrük bölgesinden çıktığı anda, yurt dışından Türkiye'ye yapılan
taşıma işlerinde ise gümrük bölgesinden girildiği anda nakliye hizmetinin tamamlandığı kabul
edilmektedir. Bu durumda, aracın yurt dışına çıktığı veya Türkiye'ye giriş yaptığı tarih itibariyle
nakliye faturasının düzenlenerek, hasılatın bu tarihin tekabül ettiği vergilendirme döneminde
beyan edilmesi gerekmekte olup, aracın yurt dışındaki taşıma yerine varması veya tekrar
Türkiye'ye dönmesinin beklenmesine gerek yoktur.

Uluslararası taşımacılıkta Türkiye'ye giriş veya çıkış tarihleri, istisnanın beyan edileceği en erken
dönemini belirlemek bakımından önem taşımaktadır. İstisnanın, daha önce fatura düzenlense dahi,
giriş veya çıkış tarihlerinden daha erken bir dönemde beyan edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla,
yurtdışından Türkiye'ye, Türkiye'den yurtdışına yapılan taşımalarda, taşımacılık istisnasının malın
teslim edildiği tarihi içine alan dönemde beyanı mümkün bulunmaktadır.

Yurt dışına yapılan nakliyeler bazen Vergi Usul Kanununun (231/5)'inci maddesinde belirlenen
fatura düzenleme süresi olan 7 günü geçtiği hatta ay olarak sarkabildiği, bu durumda manifesto
tarihi ile fatura tarihi arasında 7 günlük sürenin geçmesi nedeniyle vergi dairesince usulsüzlük
cezası kesildiği durumlar yaşanmaktadır. Ancak uluslararası taşımacılıkta Türkiye'ye giriş ve çıkış
tarihleri, istisnanın beyan edileceği en erken dönemini belirlemek bakımından önem taşımaktadır.
İstisnanın, daha önce fatura düzenlense dahi, giriş veya çıkış tarihlerinden daha erken bir
dönemde beyan edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, yurt dışından Türkiye'ye Türkiye'den yurt
dışına yapılan taşımalarda, taşımacılık istisnasının malın teslim edildiği tarihi içine alan dönemde
beyanı mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde, yurtdışından Türkiye'ye yapılan taşımalarda istisnanın beyan edileceği dönem
konusunda hizmetin bittiği, yani malın istenilen adrese teslim edildiği tarih esas alınmak suretiyle
Türkiye'ye giriş ile teslim mahalli arasındaki harcamalara ait KDV nin de iade hesabına alınması
mümkün olabilecektir.

Öte yandan, 213 Vergi Usul Kanununun    231/5. maddesindeki faturanın, malın teslimi veya
hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenebileceğine dair hüküm, vergiyi
doğuran olayın da yedi gün içinde meydana geleceği sonucunu doğurmamaktadır. Bu nedenle,
uluslararası taşımacılıkta katma değer vergisi istisnasının, en erken aracın yurt dışına çıktığı
dönemde olmak üzere hizmetin gerçekleştiği dönemde beyan edilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin
faturanın 7 günlük süre içinde düzenlenmesi sonucu düzenleme tarihinin sonraki aya sarkması,
istisnanın, taşımacılığın gerçekleştiği dönemde beyan edilmesini engellememektedir.
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2.3. İstisnanın Beyannamede Gösterilmesi

Bu istisna kapsamındaki taşımacılık işleri, hizmetin tamamlandığı döneme (yurt dışına yapılan
veya transit taşımalarda en erken gümrük bölgesinden çıkıldığı döneme) ait KDV beyannamesinde
yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına
Giren İşlemler" tablosunda 311 kod numaralı "Uluslararası Taşımacılık" satırı aracılığıyla beyan
edilecektir.

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu hizmet bedeli, "Yüklenilen KDV"
sütununa bu hizmet dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılacak, iade talep etmek istemeyen
mükelleflerin ise "Yüklenilen KDV" sütununa "0" yazmaları gerekmektedir.

2.4. Uluslararası Taşımacılıkta Vergilendirme Dönemi

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında taşımacılık işlerinde vergilendirme dönemi, gümrük
hattından geçildiği andır.

2.5. Uluslararası Taşımacılıkta Tarh Yeri ve Muhatabı

İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara
taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma
Değer Vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarh olunur.

Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni merkez veya iş merkezlerinden her ikisi de
Türkiye içinde bulunmayan tüzelkişilerde, bu Kanuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi;
vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bulunamaması halinde, mükellefin Türkiye'deki
daimi temsilcisi, Türkiye'de birden fazla temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği
temsilci; tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi, daimi
temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar, tarhiyata muhatap tutulurlar. Ayrıca adi
ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi
birinin tarhiyatın muhatabı olacağına dair düzenleme ile birden fazla vergi sorumlusu arasında
müteselsil sorumluluk öngörülmüştür.

2.6. Uluslararası Taşımacılıkta Verginin Ödenmesi

KDV Kanununun (41/2) maddesine göre gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile
yapılması gerektiği hallerde beyannameler, vergi mükellefinin başladığı anda ilgili gümrük
idaresine verilmelidir.

Katma Değer Vergisi beyannamesi işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmelidir. Zira
Kanunun (43/1) maddesine göre Katma Değer vergisi iş yerinin bağlı bulunduğu yer vergi
dairesince tarh olunur. Ancak mükellefin ayrı ayrı vergi dairelerinin bulunduğu yerlerde işyerleri
varsa gelir vergisi veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu yer dairesi tarhiyatı
yapacaktır.

Kanunun (43/4) maddesi gereğince ithalde alınan vergi ve (43/5) maddesine göre gelir vergisi
veya kurumlar vergisi bakımından dar mükellefler sayılanlar tarafından kara taşıtlarıyla Türkiye ile
yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık veya transit taşımacılıkta vergi, ilgili gümrük
idaresince tarh edilecektir.

Vergi 46'ncı madde uyarınca mükellefler ve sorumlular tarafından beyanname verecekleri ayın
26'ncı günü akşamına kadar ödenmelidir. İthalde alınan vergi ile dar mükelleflerce kara taşıtlarıyla
Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık veya transit taşımacılıkta vergi, özel
beyanname verilme süresi içinde ödenir.

2.7. İstisnanın Belgelendirilmesi

KDV Kanununun (37/1)'inci maddesinde aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin gerçek usulde
vergilendirileceği, (40/1)'inci maddesinde de katma değer vergisinin mükelleflerin yazılı beyanları
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üzerine tarh olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, KDV uygulamasında gerçek usulde vergilendirme esas olup, bu usule göre vergi,
mükelleflerin beyanı üzerine tarh edilmekte ve tahakkuk ettirilmektedir. Ayrıca, 1/1/2008
tarihinden itibaren tüm KDV mükellefleri e-beyanname kullanmak suretiyle işlemlerini beyan
etmekte olup, beyannamede yüklenilen KDV gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın
mükelleflerden e-beyanname ekinde herhangi bir liste veya belge talep edilmemektedir.

Diğer taraftan, mükellefin beyanının gerçek durumu yansıtmadığı yönünde vergi dairesinde bir
tereddüt oluşması halinde mükelleften işlemlerini tevsik etmesi istenebilecektir.

Buna göre, KDV beyannamesinde istisna olarak beyan edilen bir taşımacılık işinin istisna olduğu,
Vergi Usul Kanununun 3'üncü maddesine göre, yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.

Dolayısıyla, istisna kapsamında beyan edilen uluslararası taşımacılık faaliyeti, tereddüt edilmesi
halinde, taşıma işinin niteliğine göre özet beyan veya özet beyana dayanak oluşturan belgelerle
tevsik edilebilecektir.

Katma değer vergisi istisna uygulamasında, iade hakkı doğuran vergiden istisna işlemlerin geçerli
ve gerçek belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. Tam istisna kapsamında olan taşımacılık istisna
işlemini tevsik eden belgeler, taşımacılığın türüne göre aşağıda açıklanmıştır.

2.7.1. Kara Taşımacılığında

Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) /
Geçiş Belgesi (Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana
Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva
eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

TIR karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya çıkışlarda bu kapı
Gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının noterden tasdikli birer fotokopisinin ibrazı da
mümkündür. Ayrıca, uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde; 85/9449 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile TIR karnelerini vermeye ve lüzumu halinde bunları büyük şehirlerdeki
ticaret odaları kanalı ile tevzi edebilmeye yetkili kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi
odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri de kabul edilir.

İstisna kapsamına giren taşımalarda TIR karnesi kullanılması halinde TIR karnesinin birinci
sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan nüshasının dipkoçanlarının tasdikli fotokopileri tevsik
işlemi için yeterli sayılır ve tüm dipkoçan fotokopileri tek sayfa olarak istenmez.

2.7.2. Deniz ve Havayolu Taşımacılığında

Deniz veya Hava Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit Beyannamesi / Özet
Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici
Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter,
gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

2.7.3. Demiryolu Taşımacılığında

Transit Beyannamesi / Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile
yapılan eşya taşımasında kullanılan belge (CIV Belgesi) / Topluluk transit rejiminin uygulanabildiği
yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kullanılan
belge (CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet
Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli
bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

2.7.4. Taşımacılığın Tevsikine İlişkin Diğer Belgeler



22.11.2020 Uluslararası Taşımacılıkta KDV İades� - 1

https://www.leb�byalk�n.com.tr/mevzuat/mevbank/derg�/leb�b-yalk�n-mevzuat-derg�s�_mderg�_/2016-ocak-say�-145_mderg�_8784a-00_/uluslararas�-tas… 8/12

Gümrük Yönetmeliği 'nin 61 ve 118'inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter,
gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da mümkündür. Yukarıda sayılan belgeler,
yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş
çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul
edilebilecektir.

Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin
iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilecek ancak belgelerin içeriği konusunda
herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenilecektir.

Bu anlamda aracın Türkiye'ye giriş çıkış tarihi, saati, işlem yaptığı gümrük müdürlüğünün yer
aldığı, e-devlet üzerinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınır işlemleri
kapsamına giren sınır geçiş sorgulama belgesinin KDV Kanununun (14/1)'inci maddesi
çerçevesinde istisnanın tevsikinde tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

2.7.5. Organizatörlerde

Taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı
tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilecektir.

3.Özellik Arz Eden Hususlar

3.1. Uluslar Arası Taşımacılık İstisnasında Karşılıklılık

Türkiye'de mukim mükelleflerin yaptıkları uluslar arası taşımacılık işlemleri hiçbir şarta bağlı
olmaksızın vergiden müstesnadır. Ancak Türkiye'de uluslar arası taşımacılık yapan yabancı
firmaların taşımacılık istisnasından yararlanmaları karşılıklılık ilkesine bağlıdır.

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve
yolcu taşıma işlerinin vergiden müstesna tutulduğuna ilişkin 24.12.1984 tarih ve 84/8889 sayılı
Bakanlar kurulu Kararında karşılıklılıktan bahsedilmemekte ise de, KDV Kanununun (14/2)
maddesi bu istisnanın ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
mükelleflere karşılıklı olmak şartıyla uygulanacağı belirtildiğinden uluslar arası taşımacılık yapan
Türkiye mukimi mükelleflere KDV uygulayan ülke mükelleflerine de KDV uygulanacaktır.

Buna göre, transit veya Türkiye ile yabancı ülkeler arasında kara, deniz ve hava taşımacılığı yapan
ve ikametgahı, kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan yükümlülerin istisnadan
yararlanabilmeleri ve Katma Değer Vergisi İadesi alabilmeleri için kendi ülkelerinde, Türkiye'de
mukim firmaların yaptığı uluslar arası taşımacılık faaliyetlerinde KDV ve benzeri dolaylı vergilerin
uygulanmıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu istisnanın uygulanması ve iadelerini
alabilmeleri için yabancı ulaştırma şirketlerinin karşılıklılık şartının yerine getirildiğini tevsik
etmeleri gerekmektedir.

Bu tevsik, yabancı taşımacılık firmalarının kendi ülkelerinde Türkiye'de mukim firmaların yaptığı
uluslar arası taşımacılık faaliyetlerinde katma değer vergisi ve benzeri vergileri uygulanmadığı
yolunda yetkili makamlarından veya elçiliklerinden alacakları bir belgeyi ve bu belgenin noter
onaylı tercümesini bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz etmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu
durumda yabancı taşımacılık şirketleri, Türkiye'de yaptıkları uluslararası taşımacılık faaliyetlerine
ilişkin bilet satışları ve komisyonları için KDV istisnasından yararlanabileceklerdir.

3.2. Taşımacılığın Bir Kısmının Türkiye'de Gerçekleşmesi Şartı

Uluslararası taşımacılık istisnasının uygulanabilmesi için taşımacılığın bir kısmının Türkiye'de
gerçekleştirilmiş olması gerekmektir. Bilindiği gibi uluslararası taşımacılık istisnasının kapsamına;
yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren, Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren
ve yabancı bir ülkede başlayıp, Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren transit taşıma
işleri girmektedir. Ancak, yabancı bir limanda başlayıp Türkiye'ye uğramaksızın, yabancı bir
limanda sona eren, tamamı yurt dışında gerçekleştirilen taşımacılık işlemi KDV Kanununun 1'inci
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maddesi kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tâbi bulunmamaktadır. Zira Kanunun
1'inci maddesinin ilk paragraf hükmüne göre, bir işlemin KDV'nin konusuna girmesi için genel şart,
işlemin Türkiye'de yapılmasıdır. İki yabancı liman arasında yapılan taşımacılık hizmeti Türkiye'de
ifa edilmediğinden katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Bu nedenle de, Türkiye
dışında üçüncü ülkeler arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığı KDV Kanununun 14'üncü
maddesinde yer alan istisna kapsamına girmemektedir. KDV Kanununun (30/a) maddesi, vergiye
tâbi olmayan hizmet ifaları ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu hizmetlerin maliyeti içinde
yer alan katma değer vergisinin indirilemeyeceğini hükme bağladığından Türkiye dışında üçüncü
ülkeler arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığı nedeni ile yüklenilen katma değer vergilerinin
indirimi ve iadesi mümkün değildir.

Bu nedenle, vergiye tâbi olan ve olmayan taşıma işlerini birlikte yapan mükelleflerce, yüklenilen
vergilerin ne kadarının Türkiye dışında gerçekleşen taşıma ile ilgili olduğunun hesaplanması ve bu
şekilde hesaplanan yüklenilen katma değer vergisinin işin mahiyetine göre gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Yurt dışında yapılan harcamalar için ödenen KDV'nin Türkiye'de indirilmesi söz konusu
olamayacağından, burada Türkiye'de ödenen genel giderlerden yurt dışında yapılan taşımacılığa
isabet eden kısım önem taşımaktadır.

Örnek: Türkiye'de KDV mükellefiyeti bulunan bir firmanın gerçekleştirdiği, Roma'da başlayıp Cape
Town da biten havayolu taşımacılığı KDV'nin kapsamına girmediğinden KDV'ye tâbi değildir. Bu
nedenle, Türkiye'de verilen KDV beyannamesine bu taşımacılık işlemi dâhil edilmeyecektir. KDV'ye
tâbi olmayan bir işleme istisna uygulanması söz konusu olamayacağından bu taşıma işleri
nedeniyle yüklenilen KDV indirim ve iade konusu da yapılamayacaktır.

Örnek: Türkiye'de mukim firmaların hac mevsiminde Suudi Arabistan'da hacı adaylarını taşıması
işlemi verginin konusuna girmediğinden katma değer vergisine tâbi tutulmaması ve dolayısıyla
KDV Kanununun 14'üncü maddesindeki istisnanın uygulanmaması gerekmektedir. Ancak hacı
adaylarının Türkiye'den Suudi Arabistan'a hava veya kara yoluyla götürülüp getirilmesi işlemini ise
uluslararası taşımacılık istisnası kapsamında değerlendirilemeyecektir. Hem Türkiye'den Suudi
Arabistan'a hacı adayı götüren, hem de hac mevsimi boyunca başlangıç ve bitiş noktaları Suudi
Arabistan topraklarında olan taşımacılık işleri yapan mükelleflerin bu iki işlemle ilgili olarak
yüklendikleri KDV'yi ayrı ayrı hesaplamaları gerekir. Bu durumda Türkiye'den satın alınan mal ve
hizmetlere ödenen KDV'nin, başlangıç ve bitiş noktaları Suudi Arabistan topraklarında olan, yani
KDV'nin konusuna girmeyen taşımacılığa ait kısmı indirim (ve iade) konusu yapılamayacaktır.

3.3. Uluslar Arası Taşıma İşinin Organizatör Firmalar Tarafından Gerçekleştirilmesi

Uluslararası taşıma işini üstlenen firma bu işi bizzat kendisi yapabileceği gibi başka bir firmaya da
yaptırabilir. Uluslararası taşıma işini ister bizzat kendisi yapsın, isterse bir başka taşımacıya
yaptırmış olsun, organizatör firmanın taşımacılık işi nedeniyle taşıtan adına düzenleyeceği faturada
KDV hesaplanmayacaktır. Bu faturanın taşımacılık işinin yanı sıra organizatör kârı ve diğer giderleri
kapsaması durumu değiştirmeyecek, istisna fatura bedelinin tamamına uygulanacaktır.

Örnek: Türkiye'den Rusya'ya 10.000 tonluk taşıma işini alan (A) firması, bu işin 6.000 tonluk
kısmını (C) firmasına yaptırmıştır. C firması 6.000 tonluk taşıma için (A) taşımacılık firmasına
düzenleyeceği faturada KDV hesaplamayacaktır. Zira bu taşıma işi uluslararası taşıma niteliğinde
olduğundan vergiden müstesnadır. (A) firması, kendisi tarafından yapılan 4.000 tonluk taşımacılık
bedeli ile (C) firmasına yaptırdığı 6.000 tonluk taşıma bedeli toplamı üzerinden (toplam 10.000
tonluk taşımacılık için) KDV uygulamayacaktır.

Örnek: Hatay-Beyrut arası taşımacılık işini üstlenen (A) firması, bu taşımacılığın tamamını (B)
firmasına yaptırmıştır. Bu durumda fiilen taşımayı yapan (B) firmasının (A) firmasına, (A)
firmasının da taşıtana düzenleyecekleri faturada KDV gösterilmeyecektir. İstisna kapsamına giren
taşımacılık faaliyetinin tamamının veya bir kısmının ikinci derecede yüklenici firmalara yaptırılması
halinde, bu işlem vergiye tâbi olmayacak, ancak ikinci derecede yüklenicinin faaliyetinin Türkiye
içinde başlayıp bitmesi halinde bu işlem vergiye tâbi olacaktır. Buna göre, örneğin ithal edilen bir
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malın tamamının veya bir kısmının yurt dışında başlayıp, Türkiye içinde biten taşıma işleminin
ikinci derecede yüklenici firmaya yaptırılması halinde, bu işlem katma değer vergisine tâbi
olmayacaktır. Ancak, bedeli yurt dışından ödense bile, ithal edilen malın Türkiye sınırları çerisinde
bulunan iki yer arasında taşınması hizmetinin ikinci derecede yüklenici tarafından yapılması
halinde, bu taşıma hizmeti Türkiye içinde başlayıp, Türkiye içinde bittiği için uluslararası
taşımacılık sayılmayacağından katma değer vergisine tâbi tutulacaktır.

Taşıma işinin bizzat mükellefin kendisine ait araçlarla yapılması zorunluluğu yoktur. Kiralanan
araçlarla yapılan uluslar arası taşıma işlerinde de istisna uygulanabilir.

3.4. Uluslararası Taşımacılık Yapan Taşeron Firmalar

Uluslar arası taşıma işinin doğrudan doğruya taşıtana karşı değil de, bu taşıma işini taahhüt etmiş
olan bir organizatör firmaya karşı da üstlenilebilmesi mümkündür. Bu durumda, ikinci derece
üstlenici durumundaki taşeron firmanın sorumluluğu, taşıtana karşı değil, organizatör firmaya
karşı olmaktadır.

Taşıma aracı olmadığı halde organizatör olarak taşımacılık işi üstlenen firmalar bu taşımacılığın
tamamını bir başka taşımacıya devredebileceği gibi, yeterli sayıda taşıt aracı olmayan firmalar da
taşıma işinin bir kısmını veya tamamını bir başka taşımacıya devredebilmektedir.

Bu durumda, hem taşıma işini bütünüyle yüklenen organizatör firmanın, hem de taşıma işini fiilen
yapan taşımacıların faaliyetleri KDV'den istisna olacaktır. İstisna kapsamına giren taşıma
faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma
işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece
yüklenici olarak fiilî nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden
her iki faaliyet de vergiye tâbi olmayacaktır. Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin
Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde bu işlerin vergiye tâbi olacağı açıktır.

Aynı taşıma işinin birden fazla mükellef tarafından üstlenilmesi halinde her bir mükellefin yaptığı
taşımacılık işi ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Buna göre,

- Birinci derece yüklenici olan firma tarafından yapılan taşıma işinin Türkiye'de başlayıp yabancı bir
ülkede bitmesi veya yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de bitmesi veya söz konusu taşıma işinin
transit taşımacılık olması durumunda taşımacılık istisnası kapsamına girmektedir. Söz konusu
taşıma işinin ikinci derecede yüklenici şirketlere yaptırılması, durumu değiştirmeyecektir.

- Birinci derece yüklenici olan firmanın üstlendiği, ancak kısım kısım başka firmalara yaptırdığı
taşıma işlerinde ise yaptırılan taşıma yurt içinde başlayıp yurt içinde sona eriyorsa hizmet, katma
değer vergisine tâbi olacak, yaptırılan taşımanın Türkiye'de başlayıp yurt dışında biten veya yurt
dışında başlayıp Türkiye'de biten bir taşıma olması halinde ise hizmet katma değer vergisinden
müstesna olacaktır.

Örnek: Kalecik-Bruchsal arasında yapılacak bir taşımacılık işinin Kalecik-Mersin arasındaki kara
taşımacılığını mükellef (A), Mersin-Hamburg Limanı arasındaki deniz taşımacılığını mükellef (B),
Hamburg Limanı ile Bruchsal şehri arasındaki kara taşımacılığını ise mükellef olmayan (C)
üstlenmiştir.

Bu durumda, Mersin-Hamburg arasındaki taşımacılık işi uluslararası taşımacılık olup KDV'den
müstesnadır. Ancak Kalecik-Mersin arasındaki karayolu taşımacılığı uluslararası taşımacılık
şartlarını taşımadığından KDV'ye tâbi olacak, Hamburg-Bruchsal arasındaki taşımacılık ise KDV'nin
konusuna girmediğinden KDV hesaplanmayacaktır.

Taşımacıların taşımayı yaptıran firmaya karşı ayrı ayrı taahhütte bulunmaları halinde, taşıma işi
aynı zamanda yapılacak olsa dahi ayrı taşıma faaliyetleri söz konusu olacaktır. Bu durumda
taşımacıların durumları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Zira bu durumda, her ne
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kadar aynı taşıtana karşı aynı zamanda yapılmış bir taahhüt söz konusu ise de bu işler ayrı taşıma
faaliyeti oluşturmaktadır.

Örnek: İhracatçı (A), Fas'a ihraç edeceği 5.000 ton mal için iki ayrı taşıma firması ile ayrı ayrı
sözleşme yaparak, malın 2.500 tonunu (B) firmasına, diğer 2.500 tonunu ise (C) firmasına
taşıtmaya karar vermiştir. Taşıma işi aynı zamanda yapılacak olsa dahi burada iki ayrı taşıma
faaliyeti söz konusudur. Organizatör firmaya istisna kapsamına giren taşımacılık hizmeti yapan bu
mükelleflerin bu işlemleri nedeniyle yüklenip indiremedikleri katma değer vergisi KDV Kanununun
32 nci maddesi gereğince iade edilebilecektir.

İstisna uygulaması sadece ikinci dereceden taşeronlar için geçerli değildir. Uluslararası taşımacılık
faaliyeti ile ilgili ilk ihaleyi kazanan firmalar yanında, parkuru Türkiye içinde başlayıp bitirmeyen
her dereceden taşeron firma KDV istisnasından yararlanabilir.

Bazı durumlarda taşıma işini üstlenen organizatör firmaya karşı yapılan işin ikinci derece
yüklenicilik mi yoksa araç kiralama işi mi olduğu konusunda tereddütler ortaya çıkabilmektedir.

Organizatör firmanın işin sorumluluğunu devretmeksizin, başka firmalardan kiraladığı araçlarla
taşıma yapması halinde, aracını organizatör firmaya kiraya veren firma tarafından ikinci derece
yüklenici olarak taşımacılık yapılması değil, aracın kiralanması söz konusu olduğundan, bu
kiralama işlemi dolayısıyla KDV Kanununun 14'üncü maddesinde düzenlenen istisna hükmünden
yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenle, söz konusu araç kiralaması işleminin genel
hükümlere göre katma değer vergisine tâbi tutulması gerekir.

Burada önemli olan, yapılan işin riskini ve sorumluluğunu üstlenmeksizin yapılan bir araç kiralama
işi mi olduğu yoksa organizatör firmaya karşı yapılan bir taahhüt mü bulunduğudur. İkinci derece
yüklenicinin, taşıma işini bizzat yapması, yakıt, bakım vs. gibi araç giderleri ile şoför ücretlerini
kendisinin karşılaması durumunda bir üstlenmeden söz edilebilecektir. Bu durumda, organizatör
firmadan alınacak ücretin nasıl hesaplandığı önem taşımaz. Ücret kilograma göre veya parça
başına hesaplanabileceği gibi, araçların taşıma işinde kullanıldığı gün sayısına göre de
hesaplanabilir.

Belirleyici konulardan birisi de, tır karnesi ve manifesto gibi taşımayı tevsik eden belgelerde ikinci
derece üstlenicinin taşımayı yapan firma olarak gözükmesidir. Organizatör firmanın başka
firmalardan adi kiralama yoluyla temin ettiği araçlarla taşıma yapması halinde, tır karnesi ve
manifesto gibi belgelerde aracını kiraya veren firmanın adı yer almaz. Bu nedenle de araç
kiralamalarında aracını kiraya veren firma uluslar arası taşımacılık istisnasından yararlanamaz.

Ancak bazen, gerçekte bir taahhüt söz konusu olmasına rağmen, yapılan sözleşmelere kiralama
adı verildiği de olmaktadır. Bu husus yanlış değerlendirmelere yol açabilmektedir. Bu durumda
sözleşmeye verilen adın bir önemi bulunmayıp işin mahiyetine bakılması gerekmektedir.

Bir mükellefin bir başkasına ait araçları belirli bir süre veya yük miktarı için kiralaması ve taşımayı
kendi inisiyatifinde yapması durumunda kiralama işlemi söz konusudur ve bu işlem istisna
kapsamına girmez.

Burada taşıtların, araçların sahibi olan firmaya ait sürücüler tarafından kullanılması durumu
değiştirmez.

Ancak malın taşınması için yapılan anlaşmalarda taşıt kiralaması değil, taşıma hizmeti söz
konusudur. Araç sahibi, taşımanın usulüne uygun olarak yapılmasından sorumlu ise taşıt
kiralaması değil taşıma hizmeti verilmesi söz konusudur. Ancak tamamen organizatör firmanın
kontrolü ve gözetiminde yaptırılan taşımalarda bu hususu belirlemek de güçtür. Bu durumda,
sözleşmenin mahiyetine bakılmalı, sözleşmede araç kiralandığına açıkça işaret eden hükümler yer
almıyorsa taşıma hizmetinin söz konusu olduğu kabul edilmelidir.

3.5. C-2 Yetki Belgesi Olmadan Uluslar Arası Taşımacılık Yapan Firmalarda İstisna
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KDV Genel Uygulama Tebliğine göre iade talebinin yerine getirilmesinde aranacak belgeler
arasında uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi
alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belgenin de ibraz edilmesi gerektiği hüküm altına
alınmıştır.

Bu kapsama giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri
organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım
işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin
yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığından almaları zorunludur.

Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığını ticari amaçla yapacak
gerçek ve tüzel kişilerde bulunması zorunlu kılınan belge C-2 Yetki belgesidir.

C-2 yetki belgesi olmayan firmaların söz konusu yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapmak
suretiyle bir başka firmanın C-2 yetki belgesine kaydettikleri araçlar ile yaptıkları taşımacılık
işleminde istisna ve iade uygulaması ise özellik göstermektedir.

Karayoluyla uluslararası taşımacılık yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi
alınması zorunludur. Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer
düzenleyerek karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara C-2 yetki belgesi verilmektedir.

C-2 yetki belgesi sahibi taşımacılar, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtların yanı sıra, sahibi
oldukları taşıt sayısını geçmemek üzere sözleşme yapmak suretiyle başkalarına ait taşıtları, taşıt
belgesine kaydettirmek suretiyle uluslararası taşımalarda kullanabilirler.

C-2 yetki belgesine sahip olmayan taşımacılar, uluslararası nakliyat işlerini C-2 yetki belgesine
sahip başka bir şirkete ait yetki belgesine dayanarak yapmaktadır. Zira C-2 yetki belgesi olmayan
firmaların uluslararası taşıma yapması mümkün bulunmamaktadır.

C-2 yetki belgesine sahip olmayan firma uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını C-2 yetki belgesini
haiz olan firma adıyla gerçekleştirdiğinden, C-2 yetki belgesini haiz olan firmanın bağlı bulunduğu
vergi dairesine bu işlemle ilgili olarak herhangi bir iade talebinde bulunmayacağına dair
taahhütname vermesi halinde, uluslararası taşımacılık istisnası kapsamında işlem yapılması
mümkün olabilecektir.

(Devam edecek)

----------o----------
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