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GEÇİCİ MADDE 19
MADDE METNİ :
“5228 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişen geçici madde. Yürürlük: 1.6.2004 tarihinden geçerli olmak üzere
31.7.2004) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantıları
düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplantılara katılan yabancı heyetlerin konaklamaları ve
bunlara görevlerinin ifası kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler 31.12.2005 tarihine kadar katma değer vergisinden
müstesnadır.
Bu kapsamda teslim edilen mal ve hizmetler için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan
vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Bakanlar Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232
nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye
ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, toplantılara ilişkin teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.

MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR :

Bu maddenin yürürlük süresi 31.12.2005 tarihinde dolmuş olup, o tarihten itibaren hükümsüz hale
gelmiştir.
Ancak maddenin tarihi gelişiminin bilinmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların silinmemesinde yarar görülmüştür.
İlk olarak, 4842 sayılı Kanun’la 24.4.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve sadece Asya
Kalkınma Bankası’nın 2003 yılında ülkemizde yapacağı toplantılarla ilgili olarak bu Bankaya ve
temsilcilerine yapılacak teslim ve hizmetleri konu alacak şekilde düzenlenmiş olan Geçici 19 uncu
madde, 5228 sayılı Kanunla değiştirilerek yukarıdaki şekli almış ve bu değişiklik, 1.6.2004 tarihinden
geçerli olmak üzere 31.7.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Yasama tarihimizde ender görülen
olaylardan biri ve açık hukuksuzluk örneği olarak bir yasa hükmü, Resmi Gazetede yayınlanmadan
önce uygulatılmıştır.)
Madde gerekçesinde, diğer ülkelerde bu gibi organizasyonlara yönelik KDV istisnaları bulunduğu belirtilmektedir.
Madde gerekçesi böyle ise, niçin daimi bir istisna olarak değil de 2005 sonunda hükmü sona erecek geçici bir
istisna olarak düzenlendiğini anlayabilmemiz mümkün olmamıştır.
Maliye Bakanlığı, bu maddedeki usul ve esas belirleme yetkisini aylar sonra, 19.1.2005 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan 93 nolu KDV Genel Tebliği ile kullanmış ve açıklamıştır.
93 no.lu KDV Genel Tebliği’nin konuya ilişkin 3 üncü bölümünün metni aşağıda aynen sunulmuştur :
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“3. ULUSLARARASI TOPLANTILARA İLİŞKİN İSTİSNA
5228 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilecek toplantıları
düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplantılara katılan yabancı heyetlerin
konaklamaları ve bunlara görevlerinin ifası kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler 31.12.2005 tarihine kadar
katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Söz konusu istisna uygulanmasında, Bakanlar Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer
alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar
artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye, Maliye Bakanlığı ise toplantılara ilişkin teslim ve hizmetleri tanımlamaya,
istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 27 Ağustos 2004 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7765 sayılı Kararname ile kullanılarak istisnanın uygulanmasında alt limiti,
katma değer vergisi hariç 500 Yeni Türk Lirası olarak tespit etmiştir.
3.1. İstisna Uygulanacak İşlemler
İstisna, Türkiye’de düzenlenen uluslararası toplantılarla ilgili mal ve hizmet alımlarında uygulanacaktır. Bu
toplantıların Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
3.2. İstisna Uygulanacak Mal ve Hizmetler
İstisna kapsamına, toplantıyı düzenleyenlerin toplantı ile ilgili mal ve hizmet alışları ile toplantıya katılacakların
konaklama dahil görevlerinin ifası ile ilgili harcamaları girmektedir. Katılanların özel ihtiyaçları ile ilgili
harcamalarında istisna uygulanmayacaktır.
3.3. İstisnanın Uygulanması
Toplantıyı Türkiye’de düzenleyen ve katma değer vergisi istisnasından yararlanmak isteyenler, söz konusu
toplantıya ilişkin kullanacakları mal ve hizmetler ile bu toplantılara katılan yabancı heyetlerin görevlerinin ifası
kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin türünü ve gerekli diğer bilgileri gösteren bir yazı ile Maliye
Bakanlığına başvuracaklardır. Bu yazıda toplantının konusu, tarihi ve tarafları ile toplantının dayanağı olan
uluslararası anlaşmaya ilişkin bilgiler yer alacaktır.
Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda toplantıyı düzenleyenlere bir istisna belgesi verilecektir. Belgede,
ilgili uluslararası anlaşmaya da atıfta bulunularak, toplantının konusu ve tarihi, toplantıyı düzenleyen kuruluşun adı
veya unvanı toplantıya katılacakların adı, soyadı, alımların heyet olarak yapılması halinde heyetin ismi ile istisna
uygulanacak mal ve hizmetler belirtilecek ve “Aynı faturada gösterilen istisna kapsamındaki teslim ve hizmet
bedellerinin KDV hariç toplamının 500 Yeni Türk Lirası veya daha fazla olması halinde 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun geçici 19 uncu maddesi gereğince KDV hesaplanmayacaktır.” şerhine yer verilecektir.
Toplantıyı düzenleyenler veya katılanlar bu belgenin bir örneğini satıcılara vererek istisna uygulamasını talep
edeceklerdir. Satıcılar bu Tebliğin (1.5) bölümündeki açıklamaları da dikkate almak suretiyle düzenleyecekleri
faturada istisna kapsamındaki işlemleri ayrıca belirtecek ve bunların KDV hariç bedelleri toplamının 500 Yeni Türk
Lirası veya daha fazla olması halinde bu tutar üzerinden KDV hesaplamayacaklardır.
İstisna kapsamına giren malların ithal edilecek olması halinde bu belge ilgili gümrük idaresine verilecek, gümrük
idaresi alt limitle ilgili tespiti göz önünde tutmak şartıyla gümrük makbuzunda KDV hesaplamayacaktır.
3.4. İndirim
Bu kapsamda teslim edilen mal ve hizmetler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan
vergiden indirilebilecektir. Ancak indirim yoluyla giderilemeyen kısmın iadesi talep edilemeyecektir.”
2.5.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile, bu maddede yer alan “….. istisna
uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirtmeye …..” ibaresi iptal edilmiştir. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen
500 YTL lik alt sınırın hükmü kalmamıştır.
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