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Konu : Yurt dışından gelen ya da yurt dışına giden yatlara limanlarda verilen 
hizmetlerin Kanunun 13/b maddesi kapsamında istisna olup olmadığı 

  

  

   

İlgi : 18/12/2017 tarih ve 2213829 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz. 

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin gemi ve yat acenteliği konusunda hizmet 
verdiği, şirketiniz tarafından yurt dışından gelen ya da yurt dışına giden yatlara limanlarda, seyirle ilgili 
her türlü belgenin ve seyir edecek olan yatlarda görevli personellerde (kaptan, aşçı, vb.) bulunması 
zorunlu belgelerin (gemi adamı belgesi vb.) hazırlanmasına ilişkin acentelik hizmeti verildiği belirtilerek, 
söz konusu hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü 
talep edilmektedir. 

  

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma 
araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

  

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-2.1. Kapsam" bölümünde; 

  

            "Bu hükme göre istisnanın uygulanması için hizmetin; 

  

            -Liman ve hava meydanlarında, 

  

            -Deniz ve hava taşıma araçları için, 

  

            yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz 
ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmazken; liman ve hava meydanlarında 
yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanması 
mümkün değildir. 



  

            İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 
hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü 
hizmet girmektedir. Bu kapsamda deniz ve hava taşıma aracına verilen temizlik, güvenlik gibi hizmetler 
istisna kapsamında değerlendirilir. İstisna kapsamındaki hizmetin nev'inin yanı sıra, hangi deniz veya 
hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesi şarttır. 

  

            İstisna kapsamındaki liman ve hava meydanlarının sınırları, alanları İdare tarafından belirlenmiş 
ve liman veya hava meydanı olarak tanımlanmış yerler olması gerekmektedir. 

  

            Bu kapsamda liman, sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu 
alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve 
yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla 
kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu 
yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay 
deniz yerlerini ifade etmektedir." 

  

            açıklamalarına yer verilmiştir. 

  

            Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "3.2.2. Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve 
Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler" bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, 
istisna kapsamına giren hizmetler Sirkülerin (3.2.2.1.) bölümünde, istisna kapsamına girmeyip vergiye 
tabi olan hizmetler ise (3.2.2.2.) bölümünde tanımlanmıştır. 

  

            Buna göre, şirketiniz tarafından yurt dışından gelen ya da yurt dışına giden yatlara limanlarda 
verilen seyirle ilgili her türlü belgenin ve seyir edecek olan yatlarda görevli personellerde (kaptan, aşçı, 
vb.) bulunması zorunlu belgelerin (gemi adamı belgesi vb.) hazırlanmasına ilişkin acentelik hizmeti 
Kanunun 13/b maddesi uyarınca KDV'den istisnadır. 

  

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

İmza                            
 

     

    

  

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 



(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu 
özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz 
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için 
gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


