Geçici Md 34

GEÇİCİ MADDE 34 :
MADDE METNİ :
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve
23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun
kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer
vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve
modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler
katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye
tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen
vergiler, 32 nci madde hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi
üzerine iade edilir.
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve
iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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1. YASAL DÜZENLEME (KDV Kanunu Geçici Madde 34):
6637 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesiyle KDVK’na eklenen ve 1.1.2014 tarihinden itibaren
yapılan teslim ve hizmetler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (7.4.2015) yürürlüğe giren
Geçici 34. Madde uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak
yürürlüğe giren ve 4586 sayılı Petrol Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında
bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde KDV den istisna edilmiş olan transit
petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılan teslim ve
hizmetler KDV’den müstesna kılınmıştır.
Bu istisna kapsamında yüklenilen KDV tutarlarının indirimi ve iadesi mümkün olabilecektir.
Bu düzenleme, halen yaşanan bir sorunu giderme amacını taşımaktadır. Şöyle ki;
Haziran 2012 ayında İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine (TANAP) İlişkin
Hükümetlerarası Anlaşma” (IGA) ve bu Anlaşma’nın ekini oluşturan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. arasında Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” (HGA), 6375 sayılı Kanun ile
onaylanması uygun bulunmuş, 2013/4400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak
08.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
TANAP Projesini hayata geçirecek şirket ise 19.12.2012 tarihinde kurulan TANAP Doğal Gaz
İletim Anonim Şirketi’dir. Söz konusu Anlaşmanın vergilemeye ilişkin hususları düzenleyen 23
üncü maddesinin 1/c maddesi uyarınca TANAP sisteminin inşası ve tadili ile ilgili TANAP Proje
Şirketine (TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi) sağlanacak tüm mal ve hizmetlerin teslimi
KDV den istisna edilmiştir. İstisna 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli kılınmıştır. İş bu istisna,
TANAP Proje Şirketine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin olup, bu teslim ve hizmetleri yapan
mükelleflerin yüklendikleri KDV’leri indirmeleri KDVK’nun 30/a maddesi uyarınca mümkün
olmadığı gibi bunların KDVK’nun 32 nci maddesi uyarınca iadesi de mümkün değildi. Bu da
proje müteahhitlerini çok önemli bir gidere maruz bırakacak bir sorun idi. İşte, yukarıda belirtilen
Geçici 34 üncü madde düzenlemesi ile bu sorun giderilmiş ve TANAP Proje Şirketine istisna
kapsamında mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştirenlere yüklendikleri KDV’leri indirme ve iade
alma imkanı tanınmıştır.
2. TRANSİT PETROL BORU HATTI PROJELERİNİN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN
İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA KDV GENEL TEBLİĞİ
(3 No.lu Değişiklik Tebliği)
Maliye Bakanlığı KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 3 no.lu Tebliği
çıkararak söz konusu ana Tebliğin II/E bölümünün sonuna bir ekleme yaparak, KDV
Kanunu’nun geçici 34 üncü maddesindeki istisnaya ve bu istisnadan kaynaklanan KDV
iadelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.
Aşağıda Tebliğin metni aynen sunulmuş olup, bu konu az sayıda firmayı ilgilendirdiği ve Tebliğ
metni açık olduğu için ayrıca izahat vermeye ihtiyaç duyulmamıştır.
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“27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 3)
27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen geçici 34 üncü maddenin Maliye
Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
“6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı
Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna
6.1. İstisnanın Kapsamı
6637 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddede;
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı
Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri
çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve
modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden
müstesnadır.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden
hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci madde hükmü uyarınca istisna
kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için;
-Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği 7/4/2015 tarihinden önce usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş bir milletlerarası
andlaşma olması,
-Bu andlaşmanın 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında
bulunması,
-Milletlerarası andlaşmada inşa ve modernize edilecek transit petrol boru hatlarının KDV’den istisna edildiğine dair
hüküm bulunması
gerekmektedir.
Bu şartlar dahilindeki transit petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere, inşa ve
modernizasyona ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 1/1/2014 tarihinden itibaren KDV’den istisnadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, transit petrol boru hattı projesinin bu istisna kapsamında olduğuna ilişkin bir belge
verir. Bu istisnadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahipleri yararlanabilir.
İstisna kapsamındaki projelerin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılacak teslim ve hizmetlerin,
münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması gerekir.
Bu nedenle, belge sahiplerinin idari faaliyetleri ile idari bina, tesis ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait
mal ve hizmet alımlarına istisna uygulanmaz. Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs,
otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara
ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma,
aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna
uygulanmaz.
Yapılan işin bütünü içerisinde istisna kapsamında olmayan mal ve hizmetlerin bulunması halinde bunlar ayrıca fatura

3

Geçici Md 34

edilir ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanır.
İnşa ve modernizasyon işlerinde doğrudan kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bu işlerde kullanılan boru, yedek
parça, sarf malzemesi ve benzeri mal alımları ile inşa ve modernizasyonla ilgili yapım işleri, bu işlerde kullanılan malların
taşınmasına yönelik nakliye hizmeti ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir.
3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesinde düzenlenen istisnanın uygulaması bu Tebliğin (II/B-3.2.2), beyanı (II/B3.3), iadesi (II/B-3.4) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülür.
6.2. Müteselsil Sorumluluk
Bu istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna belgesinin, teslim veya hizmeti yapacak olan satıcı mükellefe
ibraz edilmesi şarttır. Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa
uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı
da müteselsilen sorumludur.
İşlemin, istisna için bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti
halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet
yapılan alıcıdan aranır.
6.3. 1/1/2014 Tarihinden İstisna Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar KDV Ödenerek Yapılan Alımlar
3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesi 7/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte istisna hükmü 1/1/2014
tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetleri de kapsamaktadır.
Bu istisna kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler
üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
Belge sahibi mükelleflerin 1/1/2014 tarihi ile istisna belgesinin alındığı tarih arasında bu Tebliğin (II/E-6.1) bölümünde
yapılan açıklamalar çerçevesinde istisna kapsamında olan ancak, KDV ödemek suretiyle temin edilen mal ve hizmetlerle
ilgili olarak bu Tebliğin (I/C-1.1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli düzeltme işlemleri yapılır. Bu
düzeltme işlemleri sonucu fazla veya yersiz olarak ödenmiş olan vergi satıcılara iade edilir.”
Tebliğ olunur.”
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