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TRANSİT VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE YABANCI
ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMA İŞLERİ İSTİSNASI

TÜZÜĞÜ

(5.7.1995 - R.G. 90 - EK III - A.E. 463 Sayılı Tüzük)

KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI

(47/1992, 8/1998, 36/2006, 17/2007, 70/2007, 45/2008, 41/2010 ve  33/2012 Sayılı Yasalar)

Madde 14 (1) A altında yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Dğer Vergisi Yasasının
14.maddesinin (1).fıkrasının maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki
Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “Transit ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşıma İşleri İstisnası
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Amaç 2. Bu tüzüğün amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Yabancı
ülkeler arasında deniz, hava ve karayolu ile yapılan yük ve yolcu
taşıma işleri ile transit taşıma işlerinin vergiden istisna
tutulmasını sağlamaktır.

İstisnanın
Kapsamı ve
Koşulları

3. 1- Aşağıda belirtilen Hizmetler vergiden istisnadır:
a) Yabancı bir ülkede başlayıp Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’nden geçerek yabancı bir ülkede sona eren
taşımacılık işleri;

b) Yabancı bir ülkede başlayıp Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde sona eren taşımacılık işleri;

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlayıp yabancı bir
ülkede sona eren taşımacılık işleri.

2- Yukarıdaki işlerin istisna kapsamına dahil olması için ilk
hareket veya varış noktasının yabancı bir ülkede bulunması
ve taşımacılığın bir bütün olarak gerçekleştirilmesi
zorunludur.

İstisnadan
yararlanacak
olanlar

4. Yukarıdaki 3’üncü maddenin 1.fıkrası kapsamına giren ve
istisna hakkı kazanmış olan taşıma faaliyetlerinin tamamının
veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek
taşımayı yaptıran işletmeye karşı muhatap olarak işi yüklenen
işletme, gerekse işi ikinci derecede yüklenerek fiili taşımacılığı
gerçekleştiren işletmenin bu faaliyetleri vergiden istisna
tutulacaktır.
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Ancak ikinci derecedeki yüklenici işletmenin bu taşıma
faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde başlayıp
bitmesi halinde, bu işlem vergiye tabi olacaktır.

Giriş ve çıkışların
Belgelendirilmesi.

5. Uluslararası taşımacılık yapan yükümlülerin, taşımacılık
istisnasıdan yararlandırılmaları için K.K.T.C’ne giriş ve
çıkışların, ilgili Gümrük Şubelerine sunulmuş ve kabul görmüş
beyan ve/veya beyana ekli belgelerle veya Vergi Dairesi’nin
taleb edeceği diğer belgelerle kanıtlanmaları zorunludur.

İstisna Kapsamı
dışındaki
taşımacılık
hizmetleri

6. (1) K.K.T.C.’de tescil edilip edilmediğine veya yasal ve iş
merkezi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın K.K.T.C’de
faaliyet gösteren ulaştırma kurumları tarafından verilen
yolcu taşıma hizmetleri karşılığında nakden veya hesaben
alınan yolcu taşıma ücretleri istisna kapsamı dışındadır.

(2) Taşımacılık işlerinin bir bütün olarak gerçekleşmediği
hallerde, ihracatta çıkış limanına kadar, ithalatta ise giriş
limanından itibaren olan taşıma işleri istisna kapsamı
dışındadır.

Yürütme 7. Bu tüzüğü Maliye İşleri ile ilgili Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş 8. Bu Tüzük, 47/1992 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın
Bakanlar Kurulu tarafından saptanacak yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


