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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü
Sayı
Konu

: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-1802 Tarih : 04/06/2012
: Uluslararası taşımacılığa aracılık ve organizatörlük
hizmeti veren firmanın faaliyetinden dolayı
yüklendiği KDV'lerin iade edilip edilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın yurt dışındaki müşterileriniz adına
Türkiye'de ikinci el konteyner satın aldığı, bu müşterilerin yurt içinden temin ettiği ve satın
aldığı ürünleri konteynerlere yükleyerek yurt dışına taşımasını yaptırdığı, bu hizmet
karşılığında yurt dışındaki müşterilerinize hizmet bedeli, satın alınmış ikinci el konteyner
bedelleri için fatura düzenlendiği belirtilerek, yurt dışındaki müşterileriniz adına yurt içinde
üstlenmiş olduğunuz bu hizmetler nedeniyle yüklendiğiniz katma değer vergisinin (KDV) iade
edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.
KDV Kanununun;
1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin KDV den istisna olduğu,
14/1 inci maddesinde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna
olduğu,
32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca
vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV
nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye
tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması
hallerinde indirilemeyen KDV nin, bu işlemleri yapanlara iade edileceği
hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümünde, istisna 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 işlerinin girdiği; istisna 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 faaliyetin
de vergiye tabi olmayacağı; ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde
başlayıp bitmesi halinde bu işlerin vergiye tabi olacağı belirtilmiştir.
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Buna göre, firmanızın verdiği uluslararası taşımacılık hizmeti KDV Kanununun 14
üncü maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır. Bu hizmetin ifasına ilişkin yüklenilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, söz konusu taşımacılık hizmetini gerçekleştirmek amacıyla yurt
dışındaki müşteriler adına Türkiye'de satın aldığınız konteynerlerin ihracı KDV Kanununun
11/1-a maddesine göre KDV den istisna tutulacak, bu konteynerlerin alımında yüklendiğiniz
ve indirim yoluyla gideremediğiniz KDV iade edilebilecektir.
Saygılarımızla,
YMM Kamber Gezginci
kamber@kambergezginci.com.tr
info@kambergezginci.com.tr

Av.Seda Çalışkaner(Gezginci)
seda@kambergezginci.com.tr
seda@caliskaner.av.tr

Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b yer alan
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir.
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