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3.6. İstisna Uygulamasında İç Parkurun Durumu

Uluslararası taşımacılığın sadece yurt dışında yapılan kısmı değil, tamamı (iç parkura isabet eden
kısım dâhil) vergiden müstesnadır. Dolayısıyla, uluslararası taşımacılık nedeniyle yüklenilen KDV
hesaplanırken, iç parkura isabet eden kısmın tenzil edilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle,
transit ve uluslar arası taşımacılık işlerinde iç parkurun hesaplanmasına gerek yoktur.

Örnek: İstanbul-Strasbourg arasında yapılan karayolu taşımacılığı Kanunun 14'üncü maddesi
gereğince KDV'den müstesnadır. Söz konusu taşımacılığın Kapıkule-İstanbul arasına isabet eden iç
parkur için KDV uygulanması ise söz konusu değildir. Bu taşımacılıkla ilgili olarak yüklenilen
KDV'nin tamamı indirim konusu yapılacak, giderilemeyen bir kısmın kalması halinde iade
edilecektir.

3.7. Seyahat Acenteleri Tarafından Organize Edilen Uluslararası Turlar

Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara
katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb.
hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu
hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tâbi tutulmayacaktır. Ancak, tur
organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler katma değer vergisine tâbi olacaktır. Bu
nedenle; tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul
Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen
tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel
gösterilecek; ancak, katma değer vergisi, yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra
kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya
kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bu
bedelin KDV Kanununun 14'üncü maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacağı
açıktır. Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt
dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden
vergi hesaplaması gerekmektedir.

3.8. Uluslararası Taşımacılığa Ait Bilet Satışı Komisyonları

Uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak
hesapladıkları komisyonların da taşımacılık işi içinde mütalâa edilmesi gerektiğinden, uluslararası
taşımacılığa ait bilet satışı komisyonları, katma değer vergisinden müstesnadır.

Öte yandan araca yük veya yolcu bulma şeklinde yapılan brokerlik hizmeti karşılığı alınan
komisyonlar da, uluslararası taşımacılığın bir parçası olarak KDV istisnasından
yararlandırılmaktadır.
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KDV Kanununun (14/2)'üncü maddesi hükmü uyarınca uluslararası taşımacılık istisnası için geçerli
olan karşılıklılık, ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin, (Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyete tâbi gerçek ve tüzel kişiler) bilet satış
komisyonlarına uygulanacak istisna için de geçerlidir.

Yani yabancı ülke taşıma firmalarının biletlerine ait komisyonların KDV'den istisna tutulması için, o
ülkenin Türk taşımacılarına ait bilet satış komisyonlarını KDV istisnasından yararlandırdığına dair
resmî makamlardan alınacak bir belgenin vergi dairesine ibrazı gerekir.

Uluslararası taşıma işleri ile ilgili bilet satışları ve bu satışlarla ilgili komisyon bedelleri katma değer
vergisinden müstesnadır.

Uluslararası taşıma işleri ile ilgili navlun komisyonu uluslararası taşıma faaliyetinden ayrı olarak
mütalâa edilemeyeceğinden ve bir "yük bulma" hizmeti karşılığı olduğundan vergiye tâbi
tutulmayacaktır.

Uluslararası taşımacılık hizmeti ile bu hizmete ilişkin olarak alınan komisyonlar KDV Kanununun
14'üncü maddesi uyarınca istisna olmakla birlikte, Türkiye'de yapılmadığı için verginin konusuna
girmeyen bir taşıma işine ilişkin komisyon hizmeti, eğer Türkiye'de ifa edilmişse verginin konusuna
girecek ancak uluslararası taşımacılık istisnası çerçevesinde vergiden müstesna olması söz konusu
olmayacaktır. Bununla birlikte bu tür komisyonlar, gerekli şartları taşıması kaydıyla KDV
Kanununun 11'inci maddesi kapsamında hizmet ihracatı çerçevesinde vergiden müstesna
olabilecektir.

3.9. Taşımacılıkla Bağlantılı Olarak Elde Edilen Gelirler

Yükleme ve boşaltma işleri, KDV Kanununun (13/b) ve (16/1-c) maddeleri kapsamına girmiyorsa,
vergiye tâbi olacak ve uluslararası taşımacılık istisnası kapsamında mütalâa edilmeyecektir. Ancak,
yükün geç boşaltılması veya yüklenmesi nedeniyle taşıtıcıdan alınan ve sürestarya (demoraj)    adı
verilen tutarlar ile yükleme ve boşaltmanın erken yapılması nedeniyle taşıtıcıdan, aradaki
anlaşmaya dayanılarak tahsil edilen tutarlar taşıma işine ait bedelin bir unsurudur.

Bu nedenle vergiden müstesna tutulan uluslararası taşıma işiyle ilgili olarak alınan söz konusu
tutarlar da istisnadan yararlanabilecektir.

Uluslararası taşımacılık işlerine müteallik olarak ortaya çıkan dispeç   ve demoraj hizmetleri
dolayısıyla alınan ücretler, istisna kapsamındaki taşımacılık işlemi içinde mütalâa edilmesi
gerekeceğinden katma değer vergisine tâbi olması söz konusu olmayacaktır.

Yine uluslararası taşıma işleri ile ilgili düzenlenen ordino ve konşimento karşılığı alınan ücretin de
taşıma işlemi içinde mütalâa edilmesi gerekecek ve dolayısıyla vergiye tâbi tutulmayacaktır.

3.10. İhracatçı Tarafından Üstlenilen Taşımacılık

İhracatçının ihraç konusu malın yurt dışındaki alıcıya kadar taşınması ve sigortalanmasını
üstlendiği CIF (Cost Insurance Freight)   veya CF (Cost and Freight) yöntemi ile ihracat yapılması
durumunda ihracat bedelinin içerisinde uluslararası taşımacılığa ilişkin bir bedel de yer alacaktır.

Bu durumda, ihracatçının yurt dışındaki müşterisinden aldığı navlun ve sigorta bedeline de KDV
istisnası uygulanması gerekmektedir. Ancak CIF veya CF ihracatta, uluslararası taşımacılık bedeline
ait kısmın KDV beyannamesinde uluslararası taşımacılık olarak beyan edilmesi ve bu istisnanın
uluslararası taşımacılığa ait belgelerle tevsik edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu durumda, ihracat faturasındaki FOB (Free On Board)   bedel ile birlikte navlun ve sigorta
bedellerinin de KDV Beyannamesinde "İhracat İstisnası" satırına yazılarak matrahtan düşülmesi
gerekir. Taşıma için KDV istisnası uygulanmış olsa dahi, ihracatçı ödediği bu bedeli, ihracat bedeli
ile birlikte "İhracat İstisnası" satırına yazmak suretiyle işlem yapacaktır. Ancak, ihraç ettiği malı
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kendi araçlarıyla taşıyan firmanın, yaptığı taşıma işleminin KDV Kanununun 14'üncü maddesinde
düzenlenen uluslararası taşımacılık istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

3.11. Taşımacılık Hizmetinin Hizmet İhracatı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

Taşımacılık işlemleri de bir tür hizmet olmakla birlikte, uluslararası taşımacılık işlemlerinin hizmet
kabul edilerek hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Hizmet ihracı KDV
Kanununun 11 ve 12'nci maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde vergiden istisna edilmiştir.
Uluslararası taşımacılık istisnası ise ayrı bir faaliyet olarak 14'üncü maddede düzenlenmiştir. Bu
bakımdan taşımacılık hizmetlerinin istisna olabilmesi için KDV Kanununun 14'üncü maddesindeki
şartlara uygun olması gerekmektedir. Taşımacılık istisnasında mütekabiliyet (karşılıklılık) esası
geçerli iken hizmet ihracında böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

3.12. Türkiye İle Serbest Bölgeler Arasında Yapılan Taşımacılık

Türkiye'den serbest bölgelere veya serbest bölgelerden Türkiye'ye yapılan yolcu ve yük
taşımacılığının KDV karşısındaki durumu özellik göstermektedir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanununun 6'ncı maddesine göre Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla
beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve
serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya
da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo
mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve
serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın
ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir. Bu anlamda "Serbest Bölgeler" gümrük hattı
dışında sayılır. Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat
hükümleri uygulanmaz.

Serbest bölgeler Türkiye gümrük hattı dışında sayılmakla beraber Türkiye siyasi sınırları içinde yer
almakta olup, yabancı ülke niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin herhangi bir yerinde
başlayıp serbest bölgede sona eren, serbest bölgede başlayıp Türkiye'nin herhangi bir yerinde
sona eren taşıma işlerinin uluslararası taşımacılık faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün
olmadığından, söz konusu taşımacılık faaliyetlerine ait bedel üzerinden KDV hesaplanması
gerekmektedir. Ancak, serbest bölge içinde yürütülen nakliye hizmetleri, KDV Kanunu'nun (17/4-
1) maddesi hükmüne göre istisna kapsamındadır.

Örnek: Serbest bölgeye gönderilmek/götürülmek üzere Haydarpaşa Limanı'na gelen eşyanın, Tuzla
Serbest Bölgesi'ne taşınması işlemi genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi
olacak Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca uluslararası taşımacılık istisnasından
yararlanamayacaktır.

Serbest bölge içindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisine tâbi değildir. Ancak, Türkiye'nin
başka yerlerinden bölgeye yapılan taşıma işleri vergiye tâbi olacaktır.

Örnek: (A) Şirketinin serbest bölgedeki şubeleri ile Türkiye'de bulunan başlangıç veya bitiş
noktaları arasında yapılan nakliye hizmetinin transit ve uluslararası taşımacılık istisnası
kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, söz konusu nakliye hizmetinin hizmet
ihracı kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir. Yapılan taşımacılık işlemlerinde katma
değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Örnek: Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren (A) firması, personelini taşıtmak üzere (B) firması ile
sözleşme imzalamıştır. Bilfiil serbest bölge içerisinde verilen personel taşıma hizmeti, Kanunun
(17/4-ı) maddesi kapsamında KDV'den istisna olacak, ancak personel servis taşımacılığına yönelik
söz konusu hizmetin, yurt içinden serbest bölgeye ya da serbest bölgeden yurt içine verilmesi
halinde bu hizmet KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddeleri gereğince KDV'ye tabi tutulması
gerekmektedir.

3.13. Time Charter Sözleşmeleri
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Geminin belli bir süre için kaptan ve personeliyle birlikte kiralanarak sözleşme koşullarının
sınırladığı haller dışında geminin yükleme ve boşaltma yapacağı limanları ve taşıyacağı yükünün
kiracı tarafından belirlendiği "Time Charter" sözleşmeleri, navlun bedelinin belirlenmesinde yük
miktarı yerine geminin harcadığı zamanı ölçü alan bir anlaşmadır. Bu sözleşmenin geminin yani
gayrimenkulün kiralanması olarak kabul edilerek katma değer vergisine tâbi tutulup tutulmayacağı
tereddütlere neden olabilmektedir. Konu, taşımacıların taahhüt ettikleri taşıma işleri için
başkalarına ait gemileri çeşitli şekillerde kullanmaları ile ilgilidir. Bu kullanma iki şekilde ortaya
çıkabilmektedir.

3.13.1. Navlun Sözleşmesi

Navlun mukavelelerinde taşımayı taahhüt eden asıl taşıyıcı firmaya, yine taşıma işi şeklinde verilen
bir hizmet söz konusudur. Burada gemi asıl taşıyıcıya kiralanmamakta, taşıma işi için tahsis
edilmektedir. Time Charter sözleşmelerinde bedel, belirli bir yükün taşınması karşılığı olarak değil,
yükün belirli bir süre içinde taşınması karşılığı olarak belirlenmektedir. Burada geminin kiralanması
değil, taşımanın taahhüdü söz konusudur.

Bu hizmet Türkiye'de başlayıp biten taşımalar için verilirse, asıl taşımada olduğu gibi katma değer
vergisine tâbidir. Uluslararası taşıma işi için verilirse, asıl taşıma ile birlikte vergiden müstesnadır.
Yurt dışında başlayıp biten bir taşıma için verilirse verginin konusuna girmeyecektir.

3.13.2. Gemi Kira Sözleşmesi

Gemi kira sözleşmeleri donatanın (armatür) irat elde etmek amacıyla gemilerini belirli bir süre için
karşı tarafa kiraya vermesi ile ilgili olarak düzenleyecekleri mukavelelerdir. Burada asıl taşıyıcıya
karşı bir taşıma işi taahhüt edilmemekte, gemi onun tarafından kullanılmak üzere belirli sürelerle
kiraya verilmektedir. Bu kiralama hizmeti katma değer vergisine tâbidir.

Ancak, yurt dışında bulunan bir geminin tamamının veya ambarlarından bir kısmının yurt dışındaki
müşterilere, yabancı limanlar arasında taşıma yapmak üzere kiralanması işlemi katma değer
vergisinin konusuna girmemektedir. Bu işleme ilişkin olarak Türkiye'den satın alınan mal ve
hizmetlere ödenen katma değer vergisinin KDV Kanununun (30/a) maddesi gereğince indirim
konusu yapılması veya iade edilmesi mümkün değildir.

3.14. Taşımacılığın İhracat veya İthalâta Yönelik Olarak Yapılması

Uluslararası taşımacılık işlerinde taşınan malın ihraç veya ithal malı olmasının bir önemi
bulunmadığından her iki durumda da KDV Kanununun 14 üncü maddesindeki istisna hükmü
geçerlidir. Aynı şekilde uluslararası taşımacılığın kime karşı taahhüt edildiği de önemli değildir.
Taşıma işi yabancı bir firmaya karşı taahhüt edilebileceği gibi yerli bir firmaya karşı da taahhüt
edilebilir.

3.15. Yabancılar İçin Türkiye'de Yapılan Taşımalar

Türkiye'de faaliyet göstermeyen bir firmaya Türkiye sınırları içerisinde yapılan taşımacılık
işlemlerinde istisna uygulanması mümkün değildir. Bu istisna, taşıtanın kim olduğuna bağlı olarak
değil, taşıma işinin uluslararası nitelik taşıyıp taşımadığına bağlı olarak uygulanmaktadır. Türkiye
içinde yapılan taşıma işlerine ait bedelin döviz olarak ödenmesi veya hizmet verilen kişinin yabancı
olması istisna uygulanmasını gerektirmez.

3.16. Cenaze Nakli

Türkiye'de vefat eden yabancı uyrukluların cenazelerini ülkelerine göndermek suretiyle verilen ve
bedeli vefat edenin yurt dışındaki yakınlarından fatura karşılığında döviz olarak tahsil edilen
hizmetlerin KDV karşısındaki durumu özellik göstermektedir.

Türkiye'de vefat eden yabancılara ait cenazenin yurt dışına gönderilmesi şeklinde verilen hizmet
Katma Değer Vergisi Kanununun (1/1-a) ve (6/1) maddeleri gereğince verginin konusuna
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girmekte ancak, Kanunun 14 üncü maddesine göre uluslararası taşımacılık vergiden müstesna
olduğundan, hizmet bedeli içinde taşımaya ait kısma, faturada ayrıca belirtilmesi şartıyla katma
değer vergisi uygulanmayacaktır.

3.17. Zamanında Belgesi Temin Edilemeyen Uluslararası Taşımacılıkta Düzeltme

Uluslararası taşımacılık istisnasının beyan edilebilmesi için beyannamenin verildiği tarihte istisnayı
tevsik eden belgelerin ibraz edilebilmesi gerekmektedir. Eğer bu mümkün değilse, taşımacılık
bedeli KDV beyannamesinde beyan edilecek, ancak istisna uygulanamayacaktır. Aracın yurt dışında
olması gibi nedenlerle taşımacılık istisnasının belgelenememesi sonucu vergilendirilen taşımacılık
bedellerine, belgelendirmenin sonraki tarihlerde yapılması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak istisna uygulanması mümkündür.

3.18. Özel Fatura Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği

Uluslararası nakliyat faaliyetinden doğan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde tevsik edici
belge olarak Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlar için düzenlenen
özel faturanın kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığının iki ayrı görüşü
bulunmaktadır.

Artvin Defterdarlığı tarafından verilen 24. 07.2013 tarihli özelgede uluslararası taşımacılık
faaliyetinden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde tevsik edici belge olarak Türkiye'de
ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlar için düzenlenen ve arka yüzünde şirkete
ait aracın plaka ve yurtdışına çıkış bilgisi bulunan özel faturanın tevsik edici belge olarak ibraz
edilmesinin de mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Yine Artvin Defterdarlığınca verilen 23.12. 2011 tarihli özelgede ise uluslararası kara
taşımacılığının tevsikinde transit beyannamesi, TIR karnesi ve Form 302 belgesi
kullanılabildiğinden, özel faturanın uluslararası kara taşımacılığının tevsikinde kullanılması
mümkün bulunmamaktadır denilmektedir.

Kanaatimiz yapılan işlemlerin gerçekliğinin VUK hükümleri gereğince yemin hariç her türlü delil ile
ispatlanacağı gerekçesiyle daha yeni olan görüş doğrultusunda özel faturanın uluslararası
taşımacılık faaliyetinden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde tevsik edici belge olarak
kabul edilmesi gerektiği yönünedir.

3.19. Taşımacılık Firmalarına Sağlanan Müşteri Bulma/Aracılık Hizmeti

Taşımacılık firmalarına sağlanan müşteri bulma/aracılık hizmeti karşılığında alınan komisyon bedeli
üzerinden katma değer vergisi (KDV) hesaplanması gerekmektedir. Kanunun (14/1)'inci
maddesinde yer alan istisna hükmü firmaların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olup, bedel karşılığı
yapılan müşteri bulma/aracılık hizmetleri bu kapsamda yer almamaktadır. Dolayısıyla, Türk lojistik
ve taşımacılık firmalarına sağlanan müşteri bulma/aracılık hizmeti KDV Kanununun (1/1)'inci
maddesi kapsamında KDV'ye tabi bulunduğundan, bu hizmet karşılığında alınan komisyon bedeli
üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

3.20. Uluslararası Taşımacılığa Yardımcı Olan Masraf Kalemlerinin Faturalandırılması

Uluslararası taşımacılığın tamamlanması için yurt içindeki hizmet sağlayıcılarından temin edilen
masraf kalemlerinin uluslararası taşımacılığın bir parçası mahiyetinde olmaları halinde, düzenlenen
faturada ayrı olarak gösterilmiş olsalar dahi taşımacılık istisnası kapsamında değerlendirilmeleri
mümkündür.

Ancak, söz konusu masraf kalemlerinin ayrı olarak faturalandırılmış olması halinde KDV
hesaplanması gerekmektedir.

3.21. Uçak İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazancın Durumu
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Türkiye merkezli bir firmanın yurt dışı yolcu taşımacılığı kapsamında uçak işletmeciliği yapması ve
bilet satışları için hem yurt dışında bulunan bir acente ve şubesi vasıtasıyla ve Türkiye'de
gerçekleştirilecek bilet satışından elde ettiği kazancın Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu şu
şekildedir.

Yurt dışında bulunan acente tarafından yine yurt dışında satılacak olan biletler, işlem yurtdışında
gerçekleştiğinden katma değer vergisinin konusuna girmeyecektir.

Ayrıca yurt dışından Türkiye'ye, Türkiye'den yurt dışına yapılacak olan yolcu taşımacılığı nedeniyle
Türkiye'de satılacak olan yurt dışı uçak biletleri karşılığında alınan komisyonlar Kanunun 14'üncü
maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olacak, yurt içi uçak bilet satışlarından
alınan komisyonlar ise Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince
katma değer vergisine tabi olacaktır.

3.22. Yurtdışına Koli ve Acele Posta Gönderilerinin KDV Kanunu Karşısındaki Durumu

Yurtiçindeki müşterilerden alınan koli ve acele posta gönderilerinin taşıma şirketleri aracılığıyla
yurtdışında belirlenmiş posta işletmelerine ulaştırılması ve yurtdışından alınan koli ve acele posta
gönderilerinin de Türkiye'deki müşterilere kargo yoluyla teslimi uluslar arası taşımacılık faaliyeti
kapsamında KDV'den istisnadır.

Söz konusu faaliyete ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması, indirim
yoluyla telafi edilemeyen kısmının ise iade olarak talep edilmesi mümkündür.

3.23. Uluslararası Taşımacılık Kapsamında Beyan Edilen İşleme Ait Yüklenilen Vergilerin İadesinin
Talep Edilmek Yerine İndirim Yoluyla Giderilmesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması" başlıklı (IV/D-1)
bölümünde; iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla
yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla
giderme tercihinde bulunmalarının mümkün olduğu, tercihini bu yönde kullanan mükellefler
tarafından iade hakkı doğuran işlem bedellerinin KDV Beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına
Giren İşlemler" ve "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablolarında beyan edileceği, ancak
tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazılacağı
belirtildikten sonra, "Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade
hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir" şeklinde
düzenleme yapılmıştır.

Bunun dışında, istisnaların beyanı ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda da, istisnanın tevsiki için
bazı belgelerin ibraz edilmesi gerektiği açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Buna göre, iade hakkı doğuran işlemde bulunan mükellefler, iade talep etmeseler bile,
uyguladıkları istisnayı tevsik eden belgeleri beyanname verme süresi içinde vergi dairesine
vereceklerdir.

İbraz edilmesi gereken belgelerin, normal şartlarda beyanname ekinde ve kağıt ortamında vergi
dairesine verilmesi gerekir. Ancak ibraz edilecek belgelerden Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun
görülenler elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığınca öngörülen içeriğe uygun olarak verilir.
İnternet vergi dairesi üzerinden gönderilen belgeler, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen
durumlar hariç, kâğıt ortamında ayrıca vergi dairesine verilmez.

Uluslararası taşımacılık kapsamında iade talep etmek yerine indirim hakkını kullanan mükelleflerin
istisnayı tevsik edici belgeler ise şu şekildedir;

- Satış faturaları listesi,

- Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi
alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması
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kaydıyla sadece bir defa verilir),

- Taşımacılık işinin mahiyetine göre, taşıtın sınır geçişi yaptığına dair tebliğde sayılan belgelerden
herhangi birinin aslı ya da onaylı örneği.

3.24. Yurt Dışından Gelen Malların Gümrük Antreposuna Taşınması

KDV Kanununun (17/4-o) maddesinde gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük
hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit
rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile
vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin
kiralanması hizmetlerinin vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre yurt dışından gelen malların gümrük antreposuna taşınması işinin KDV Kanununun
(17/4-o) maddesi kapsamında; transit beyannamesiyle yurt dışı edilecek olan malların gümrük
antreposundan limana taşınması işinin ise KDV Kanununun (14/1) maddesi kapsamında
değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından söz konusu taşımacılık işleri genel hükümler
çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacaktır.

3.25. Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Araçlarla Yapılan Taşımacılıkta KDV İadesi

KDV Kanununun 14'üncü maddesi kapsamındaki taşımacılık istisnasının finansal kiralamaya konu
taşıma araçları ile yapılması nedeniyle bu kiralamaya ilişkin fatura ve benzeri belgelerde gösterilen
KDV, iade hakkı doğuran işleme yönelik doğrudan yüklenilen KDV niteliğindedir. Dolayısıyla taşıma
aracına ait finansal kiralama faturasında yer alan KDV nin tamamının iade hesabına alınması
mümkündür. ATİK ya da Genel Gider hesaplamasındaki sınırlamalar burada söz konusu
olmayacaktır.

3.26. Uluslararası Taşımacılık Faaliyetinden Doğan Azami İade Miktarının Hesabında Öz Mal ve
Kiralık Araçlara Ait Hasılatın mı, Yoksa Sadece Öz Mal Araçlara Ait Hasılatın mı Dikkate Alınacağı

Uluslararası taşımacılık istisnası uygulanması için taşıma işleminin, bu işi üstlenenin kendi araçları
ile yapması şart değildir. Taşıma işlemi taşıyanın kendi araçları ile yapılabileceği gibi, kiralanmış
araçlarla da yapılabilmekte olup, KDV Kanununun 14 ve 32 nci maddeleri gereğince uluslararası
taşımacılık faaliyetinden doğan azami iade miktarının hesabında, kiraya veren firmadan kendisinin
bu işleme ilişkin olarak herhangi bir iade ve mahsup talebinde bulunmayacağına yönelik bir
taahhütname alınması kaydıyla ilgili dönemdeki toplam (öz mal ve kiralık araçlara ait) uluslararası
taşımacılık hasılatının dikkate alınması mümkündür.

4.Uluslararası Taşımacılıkta KDV İadesi

KDV Kanununun 32'nci maddesi uyarınca, 14'üncü madde kapsamındaki taşımacılık istisnası ile
ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden
hesaplanacak KDV'den indirilecektir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan
verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca tespit
edilen esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilmektedir.

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade
taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi,

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,

- Satış faturaları listesi,
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- Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi
alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması
kaydıyla sadece bir defa verilir),

- Taşımacılık işinin mahiyetine göre yukarıda sayılan belgelerden biri.

4.1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL'yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL'yi
aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu
veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

4.2. Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL'yi aşmayan nakden iade talepleri vergi
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000TL'yi
aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu
veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

YMM raporu ile iade, mükellefin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi varsa limitsiz, yoksa
37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiş limite kadar yapılabilecektir.
(2015 yılı için 448.000, 2014 yılı için 407.000)

Nakden iade için, iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş
olması gerekir.

Talep, iade talep dilekçesi ve yukarıda sayılan belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından
"KDV İadesi Kontrol Raporu"nun üretilmesinden ve teyidi gereken belgelerin teyidi ile mükellefin
talebine bağlı olarak aşağıda belirtilen şartların (teminat/YMM raporu/VİR) gerçekleşmesinden
sonra yerine getirilir. Özel Esaslar kapsamında olumsuzluk bulunan mükelleflerin iade talepleri,
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E.ÖZEL ESASLAR) bölümünde yapılan açıklamalara göre
yerine getirilir.

4.2.1. Teminat Karşılığı İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden  iade  taleplerinde  YMM  raporu  ibraz edilmeden
veya inceleme sonucuna göre iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan, teminat gösterilmesi
halinde iade yapılır. Söz konusu teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre
çözülür.

Teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunun
ibraz edilmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükellefler tarafından iadenin teminat
karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının 5.000 TL'yi aşan kısmının (% 8)'i (dış ticaret
sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için % 4'ü) için teminat verilmesi yeterlidir.

4.2.2. YMM Raporuna Dayalı İade

Mükelleflerin, bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde YMM raporu ibraz edilmesi
halinde nakden iade talebi yerine getirilir. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere,
rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz.

4.2.3. Vergi İnceleme Raporu ile İade

Mükelleflerin;
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- İadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri,

- Teminat göstermemeleri veya iadelerini YMM raporu ile alacaklarını beyan etmemeleri

hallerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme
raporu sonucuna göre yerine getirilir.

4.2.4. HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri, tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya YMM
raporu aranılmaksızın yerine getirilir.

Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi
tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun
tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin
KDV tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan şartların sağlanması kaydıyla
yerine getirilir.

4.3. Yüklenilen Verginin Hesaplanması

KDV Kanununun 32'nci maddesi hükmüne göre, taşımacılık istisnası kapsamındaki işlemlerle ilgili
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, ödevlinin vergiye tabi işlemleri
üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilecek, indirimin mümkün olmaması halinde
iade edilecektir.

Uluslararası taşımacılık istisnasında, iade kapsamına, uluslararası taşımacılık faaliyeti ile
ilgilendirilebilen ve gelir veya kurumlar vergisi uygulamalarında gider kabul edilebilen her türlü
mal ve hizmet alışı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergileri ve amortismana tabi iktisadi
kıymetler için ödenen vergiler de dahildir.

Buna göre, taşımacılıkla doğrudan ilgili harcamalar, genel giderler ve amortismana tabi iktisadi
kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade kapsamına girer.

Uluslararası taşımacılıkla yurt içi taşımacılık işini birlikte yapanlar veya taşımacılık dışında vergiye
tabi başka işleri bulunanlar, yüklendikleri vergilerden bunların her birine isabet eden kısmı ayırmak
ve bu amaçla özel muhasebe hesapları kullanmak zorundadırlar.

Uluslararası taşımacılık nedeniyle iadesi gereken katma değer vergisi yüklenilen vergilerden o
dönemde gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık faaliyetine isabet eden kısımla sınırlı olacaktır.

Diğer bir anlatımla, iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergilerin, diğer işlemlere
ait yüklenilen vergilerden mutlak surette ayrılması gerekmektedir. Böyle bir ayırım yapılmadan,
(taşımacılık işlemleri için yüklenilip indirilemeyen vergi göz önüne alınmadan) iade hakkı doğuran
işlemin bedeli ile genel vergi oranının çarpımı suretiyle bulunacak miktarın, iade olarak talep
edilmesi mümkün değildir.

KDV Kanununun 14'üncü maddesi kapsamındaki taşıma işlemlerinin yapılmadığı veya hizmetin
tamamlanmadığı (seferin devam ettiği) vergilendirme döneminde yüklenilen katma değer vergileri,
anılan Kanunun 29'uncu maddesi kapsamında indirim konusu yapılacak ve indirilemeyen vergi, bir
sonraki dönemde indirilmek üzere devredilecektir.

Devreden bu vergiler, istisna kapsamına giren işlem tamamlandıktan sonra iade edilecek katma
değer vergisi ile ilgili hesaplamaya ithal edilebilecektir.

Transit ve uluslararası taşımacılık işleminde, mükelleflerin önceki dönemlerde satın aldığı mal ve
hizmetlere (amortismana tâbi iktisadî kıymetler dâhil) ödediği vergilerin bu döneme kadar
indirilemediğinin ve taşımacılığın bünyesine girdiğinin tespiti halinde incelemeye, bu alış ve
giderlerin de dâhil edileceği tâbidir.
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İade ancak uluslararası taşımacılık faaliyetinin bulunduğu dönemler için yapılabilecektir.

Uluslararası taşımacılıkla ilgili iade edilecek vergi aşağıdaki şekilde hesaplanır;

- Öncelikle ilgili dönemde yapılan uluslararası taşımacılık ile doğrudan ilgili harcamaların vergisi
tespit edilir.

- Daha sonra genel giderlerden, o dönemdeki uluslararası taşımacılığa isabet eden pay bulunur.

- Son olarak da amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ait KDV'den o dönemdeki uluslararası
taşımacılığa isabet eden pay hesaplanır.

4.4. İade Edilecek ATİK'e Ait KDV'nin Hesaplanması

Amortismana tâbi iktisadî kıymete (ATİK) ait verginin indirim ve iade hesaplaması aşağıdaki
şekilde olacaktır;

İlgili dönemde gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetinin karşılığını teşkil eden bedel, o dönemde
geçerli genel vergi oranı ile çarpılacak ve iade edilebilecek en fazla miktar bulunacaktır.

Bu miktardan önce, taşımacılık faaliyetine ilişkin ATİK dışındaki harcamalar dolayısıyla yüklenilen
vergiler düşülecek, arta kalan kısım amortismana tâbi iktisadî kıymete ait iade edilebilecek katma
değer vergisi olarak hesaplanacaktır.

İade işleminden sonra indirilemeyen amortismana tâbi iktisadî kıymetler dolayısıyla yüklenilmiş
vergi kalıyorsa bir sonraki dönemlere indirilebilir vergi olarak devredilecektir.

ATİK'lerin yurt içi işlemlerde ya da istisna kapsamında bulunmayan işlemlerde de kullanılması
halinde bu işlemlere isabet eden KDV tutarı bir alt hesap açılmak suretiyle takip edilecek ve bu
tutarlar sonraki dönemlerde de iade olarak talep edilmeyecektir.

Bu işlemlere söz konusu vergi sıfırlanıncaya kadar devam olunacaktır.

KDV beyannamesinde, ATİK'lere ait olup indirilemeyen KDV'nin takibine ilişkin satırlar kaldırılmış
olmakla birlikte, mükelleflerin, ATİK dolayısıyla yüklendikleri KDV' nin ne kadarının indirim veya
iade yoluyla giderildiğini ayrıca takip etmeleri gerekmektedir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait KDV'nin indirimine ilişkin sınırlama 1999 yılından itibaren
kaldırılmış olduğundan, uluslararası taşımacılık bedelinin genel vergi oranı ile çarpılmasıyla elde
edilen azami sınırı geçmemek kaydıyla, ATİK KDV'nin indirilmesi mümkün olabilecektir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, bir vergilendirme döneminde mükellefe iade edilebilecek
verginin azami miktarı o dönemde yapılan iade hakkı doğuran işlemlere isabet eden kısımla sınırlı
olacak, iade edilecek verginin "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel"in kanuni vergi
nispetiyle çarpılması suretiyle hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Uluslararası taşımacılık faaliyetinde kullanılmak üzere iktisap edilen araçlar dolayısıyla ödenen
vergilerin taşımacılık yapılmadan mükellefe iadesi mümkün değildir.

Uluslararası taşımacılık hizmetinin tamamlandığı dönemde satın alınan amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin o dönemde gerçekleşen iade hakkı doğuran hizmet için kısmen veya tamamen
kullanılmış olması şartıyla, bu kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergileri, bu dönemin
iade hesabına dahil edilebilecektir.

Taşıma işinin bir kısmını başka firmalara yaptıranların, bu taşımaya ATİK dolayısıyla yüklenilen
KDV'den pay verirken, diğer firmalara yaptırdıkları işi hesaba dahil etmemeleri gerekir.

Buna göre, taşımacılık faaliyetinin karşılığını teşkil eden bedelden başka firmalara yaptırılan taşıma
işine ait bedel düşülecek, kalan tutar o dönemde geçerli genel vergi oranı ile çarpılmak suretiyle
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iade edilebilecek azami tutar bulunacaktır. Bu şekilde ATİK'ler nedeniyle iade edilecek KDV
azaltılmış olacaktır. Zira, başkalarına yaptırılan taşıma işleri de vergiden müstesna olup, ikinci
derece taşıyıcılar uyguladıkları istisna tutarını kendi amortismana tabi iktisadi kıymetlerine ilişkin
KDV'nin hesabında dikkate almaktadırlar. Aynı tutarın bir kere de organizatör firma tarafından
dikkate alınması mükerrerliğe neden olacaktır.

Şöyle ki; iadesi gereken katma değer vergisi hesaplanırken, aktife kayıtlı araçlarla yapılan taşıma
hizmet bedeli ile aracılık edilen hizmetlerden dolayı alınan komisyon bedelinin dikkate alınması
gerekirken, bu iki tutara, aracılık eden araç sahiplerine ödenen miktarın da eklenmek suretiyle bir
kısım katma değer vergisinin haksız yere iade alınması, uluslararası taşımacılık için aracılık edilen
araç sahiplerine ödenen hizmet bedelinin anılan mükelleflerce uluslararası taşımacılık istisnası
kapsamında beyan edilerek katma değer vergisi iadesinden yararlanılmasına karşın, aynı miktarı
mükerrer olarak tekrar iadesi gereken katma değer vergisinin hesaplanmasında dikkate almak
suretiyle haksız yere katma değer vergisinin iadesine neden olunması söz konusu olabilecektir.

Uluslararası taşıma işinin başka firmalara yaptırılması, ana firmanın üstlendiği taşıma hizmetinin
istisna kapsamında değerlendirilmesine engel değildir. Bu durumda ana firmanın taşıtıcıya, alt
firmaların ise ana firmaya düzenleyeceği taşıma işine ait faturalarda katma değer vergisi
hesaplanmayacaktır. Ana firmanın, fiilen yapmadığı bu taşıma işi nedeniyle yüklendiği vergilerin
hesabında genel giderlerin dikkate alınması ve pay verilmesi mümkündür.

5.İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

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 Kanununun 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.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

5.1. Kapsam

İstisna, sadece Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.

Bu kapsamda istisna Bakanlar Kurulunca belirlenen;

Ambarlı,

- Pendik,

- İpsala,

- Tekirdağ,

- Kapıkule

- Hamzabeyli

- Çeşme

- Çanakkale Kepez

- Gürbulak

- Mersin

sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanacaktır.
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İstisna kapsamına, yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine
sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu
miktarlarını aşmamak kaydıyla) Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
  belirtilen bayiler tarafından yine aynı Genel Tebliğ kapsamında yapılacak motorin teslimleri
girmektedir.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "II/C-5.2." "Tanımlar" başlıklı
bölümünde, söz konusu istisnadan yararlanacak araçların alabilecekleri akaryakıt miktarlarını
belirleyen standart yakıt deposunun, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167'nci maddesinin (9)
numaralı fıkrasının (c) bendindeki hüküm kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart
depolarını ifade ettiği belirtilmiştir.

İstisna; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında
yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı
römorklara yapılacak motorin teslimi, gümrük vergisi istisnası uygulanan standart yakıt deposu
miktarı ile sınırlı olarak uygulandığından, bu araçlara 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre
belirlenen standart yakıt deposu miktarının üzerinde yapılacak olan akaryakıt teslimlerinde istisna
uygulanması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen miktar ve uygulamalarla ilgili olarak 4458 sayılı Kanun ve 4760 sayılı Kanun
uygulamaları hakkında yapılacak düzenlemeler, söz konusu KDV istisnası uygulaması için de
geçerlidir.

5.2. İstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamındaki teslimler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı
Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 315 kod
numaralı "İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara yapılan motorin
teslimleri" satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya
konu teslim bedeli, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı
yazılır.

İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa ilişkin alana "0" yazmalıdır.

5.3. İade

İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki
belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi,

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,

- Satış faturaları listesi,

- İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi,

- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara
Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu"nun bir örneği.

5.4.1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş
olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan
yerine getirilir.
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5.4.2. Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL'yi aşmayan nakden iade talepleri vergi
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL'yi
aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu
veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

YMM raporu ile iade, mükellefin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi varsa limitsiz, yoksa
37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiş limite kadar yapılabilecektir.
(2015 yılı için 448.000, 2014 yılı için 407.000)

6. Sonuç

KDV Kanununun (14/1)'inci maddesine göre, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile
yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV'den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin 11, 24, 25, 33, 40, 81, 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebliğlerinde ve 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek önceki tarihlerde yayımlanmış
olan tüm tebliğleri kaldıran KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır.

İstisna kapsamına; yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,
yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren ve Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona
eren taşıma işleri girmektedir. 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 de vergiye tabi olmayacaktır.
Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde bu işler
vergiye tabi olacaktır.

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.

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 edilmiştir.

KDV Kanununun 32'nci maddesi uyarınca, 14'üncü madde kapsamındaki taşımacılık istisnası ile
ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden
hesaplanacak KDV'den indirilecektir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan
verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca tespit
edilen esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilmektedir.

Uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin
iadesinin, taşıma faturası ile indirilecek ve yüklenilen KDV listesinin yanı sıra, taşıma işinin
mahiyetine göre özet beyan veya özet beyana dayanak oluşturan tevsik edici bir belgenin de
eklendiği bir dilekçe ile internet vergi dairesi aracılığıyla talep edilmesi gerekmektedir. İnternet
ortamında verilemeyen belgeler ise manüel olarak elden bağlı bulunulan vergi dairesine ibraz
edilecektir.
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Kaynakça

-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

-3065 Sayılı KDV Kanunu

-11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-24 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-25 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-33 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-40 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-81 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

-KDV Genel Uygulama Tebliği

-60 Sıra No.lu KDV Sirküleri

-Şükrü Kılızot, Açıklamalı Ve İçtihatlı KDV Ve Uygulaması

-Recep Narinoğlu, Katma Değer Vergisinde Uluslararası Taşımacılık İstisnası

-Mahmut Vural, KDV Vergisi İade Rehberi

-Mehmet Maç, KDV Uygulaması

-Kemal Oktar, KDV İstisnalar Ve İadeler

-Nuri Değer, Açıklamalı Ve Uygulamalı KDV Kanunu

-Durmuş Yener Özel; Serbest Bölgelere Yapılan Taşımacılıkta Kdv İstisnası (E- Yaklaşım / Haziran
2009 / Sayı: 198)

-N.Erdem Teksoy; Taşımacılık Sektöründe Katma Değer Vergisi Usul Ve Esasları (E-Yaklaşım / Ekim
2010 / Sayı: 214)

-Süleyman Turan; Transit Ve Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde
Katma Değer Vergisi İstisnası (E-Yaklaşım / Şubat 2008 / Sayı: 55)

-Hakverdi Yaradılmış; Uluslararası Taşımacılıkta KDV İadesinde Bir Sorun (E-Yaklaşım / Eylül 2011
/ Sayı: 225)

-18/09/2015 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-010.01-82648 Sayılı GİB Özelgesi

-15/12/2014 Tarih ve 39044742-KDV 12-2622 Sayılı GİB Özelgesi

-22/09/2014 Tarih ve 35672403-010.01[130-14-32-01-2013]-139 Sayılı GİB Özelgesi

-26/05/2014 Tarih ve 39044742-130-1427 Sayılı GİB Özelgesi

-28/04/2014 Tarih ve 35672403-010.01[130-14-01-2013]-50 Sayılı GİB Özelgesi

-17/04/2014 Tarih ve 84974990-130[14-2013-01]-389 Sayılı GİB Özelgesi
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-14/04/2014 Tarih ve 39044742-KDV.14-927 Sayılı GİB Özelgesi

-11/04/2014 Tarih ve 21152195-35-02-189 Sayılı GİB Özelgesi

-30/12/2013 Tarih ve 21152195-35-02-744 Sayılı GİB Özelgesi

-23/12/2013 Tarih ve 39044742-KDV.14-1987 Sayılı GİB Özelgesi

-25/10/2013 Tarih ve 85373914-130[53.01.37]-100 Sayılı GİB Özelgesi

-02/08/2013 Tarih ve 93767041-KDV-2012/7-148 Sayılı GİB Özelgesi

-29/07/2013 Tarih ve 39044742-KDV.14-1121 Sayılı GİB Özelgesi

-16/07/2013 Tarih ve 21152195-130-422 Sayılı GİB Özelgesi

-11/06/2013 Tarih ve 39044742-KDV.14-838 Sayılı GİB Özelgesi

-16/08/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-778 Sayılı GİB Özelgesi

-04/06/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-1802 Sayılı GİB Özelgesi

-30/05/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1756 Sayılı GİB Özelgesi

-16/05/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-24-02]-571 Sayılı GİB Özelgesi

-27/04/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-461 Sayılı GİB Özelgesi

-20/02/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-622 Sayılı GİB Özelgesi

-20/02/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-628 Sayılı GİB Özelgesi

-06/02/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-1-15 Sayılı GİB Özelgesi

-31/01/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-392 Sayılı GİB Özelgesi

-19/01/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-198 Sayılı GİB Özelgesi

-06/01/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-11-1 Sayılı GİB Özelgesi

-03/01/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-185-17 Sayılı GİB Özelgesi

-28/12/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-2378 Sayılı GİB Özelgesi

-27/12/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-756 Sayılı GİB Özelgesi

-23/12/2011 Tarih ve B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-18 Sayılı GİB Özelgesi

-28/11/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.155-263 Sayılı GİB Özelgesi

-17/11/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-2027 Sayılı GİB Özelgesi

-16/11/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-871-123 Sayılı GİB Özelgesi

-26/10/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/13-167 Sayılı GİB Özelgesi

-03/10/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.01-53 Sayılı GİB Özelgesi

-23/08/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-404 Sayılı GİB Özelgesi

-09/08/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-1261 Sayılı GİB Özelgesi
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-18/07/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-14/1-66 Sayılı GİB Özelgesi

-02/07/2011 Tarih ve 11395140-019.01-959 Sayılı GİB Özelgesi

-03/01/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1 Sayılı GİB Özelgesi

-29/12/2014 Tarih ve 66813766-155[9-2013-80]-729 Sayılı GİB Özelgesi

-24/05/2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-08-377 Sayılı GİB Özelgesi

-19/09/2006 Tarih ve B.07.1.GİB.0.57/5711-689-72175 Sayılı GİB Özelgesi

-01/03/2005 Tarih ve B.07.0.GEL.0.53/5314- 405-9373 Sayılı GİB Özelgesi

-07/12/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.55/5514/58190 Sayılı GİB Özelgesi

-01/10/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.0.55/ 5514 -400-46224 Sayılı GİB Özelgesi

-01/09/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.0.53/5314-395-40619 Sayılı GİB Özelgesi

-25/06/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5414-449 Sayılı GİB Özelgesi

-24/06/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5414-21-29324 Sayılı GİB Özelgesi

-07/06/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5427-58-35404 Sayılı GİB Özelgesi

-03/06/2004 Tarih ve B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977 Sayılı GİB Özelgesi

-01/10/2012 Tarih ve B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-188-22 Sayılı GİB Özelgesi

-14/03/2001 Tarih ve B.07.0.GEL.0.52/5232-7/13654 Sayılı GİB Özelgesi

-07/03/2000 Tarih ve B.07.0.GEL.0.52/5209-10/10918 Sayılı GİB Özelgesi

-29/06/1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.52/5214-3/26910 Sayılı GİB Özelgesi

-02/06/1997 Tarih ve B.07.0.GEL.0.53-5314-372/22705 Sayılı GİB Özelgesi

-02/06/1997 Tarih ve B.07.0.GEL.0.53-5314- 372/26603 Sayılı GİB Özelgesi

-23/05/1997 Tarih ve B.07.0.GEL.0.55-5514-367/21321 Sayılı GİB Özelgesi

-10/01/1997 Tarih ve B.07.0.GEL.0.55-5579-31-79/1006 Sayılı GİB Özelgesi

-24/12/1996 Tarih ve B.07.0.GEL.0.55-5514-363/61515 Sayılı GİB Özelgesi

  

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

Bu Makale'nin 1. Bölümü MDERGI⁄����A.029 No.lu belgededir.

(5) Demuraj: İhraç edilmek amacıyla taşınacak malların yükleme limanında gemiye
sözleşmedeki süreyi aşacak derecede geç yüklemesi sebebiyle geminin zamanında yola
çıkmaması yani astarya (starya) günlerinin aşılması yüzünden ithalatçı firmanın zaman
kaybından dolayı doğan zararının ihracatçı firma tarafından tazmin edilmesi için uluslararası
taşıma firmasına ödenen para cezası.

 

 

https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/mevbank/dergi/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2016-ocak-sayi-145_mdergi_8784a-00_/uluslararasi-tasimacilikta-kdv-iadesi---1.html
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(6) Yolculuk sırasında gemiye veya yüke olağanüstü masrafların yapılmasını gerektiren bir
durum ortaya çıktığında kaptan, yolculuğun bittiği yerde ya da varma limanında, vakit
geçirmeksizin zararın tespit ve dağıtımını yaptırmak zorundadır. Bu işleme "dispeç" adı
verilir. Dispeç, o yerdeki hükümetçe atanmış dispeççiler, eğer bunlar yoksa mahkemenin
belirleyeceği kimseler tarafından yapılır. Ticaret Kanunumuza göre gemi ve yükle ilgili
taraflar da ortaklaşa dispeççi seçilebilirler (TTK. m. 1208).

 

(7) Sözcük karşılıkları mal bedeli, sigorta ve navlun anlamındadır.

 

(8) Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan
sorumluluğunu içerir. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile, liman
gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir. Malzeme gemi güvertesine taşındıktan
sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir.

 

(9) 13.12.1994 tarihli ve 22140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(10) 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(11) 5.3.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


