E-ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLARDA İSTİSNA
(1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleﬂere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve
araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve
bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara
bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.(KDVK md. 13/1a) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-1. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil,
Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna başlıklı bölümü)
(2) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve raﬁnaj faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri
gereğince, petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden
istisnadır. (KDVK md. 13/1-c) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin; II/B-3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna ,
II/B-4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna başlıklı
bölümü)
(3) Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleﬂere belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri katma değer
vergisinden istisnadır.(KDVK md. 13/1-d ) ( KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-5. Yatırım Teşvik Belgesi
Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna başlıklı bölümü)
(4) Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran
mükelleﬂere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md.
13/1-e) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B- 6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu
Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna” başlıklı
bölümü)
· ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların; 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal
faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi vergiden müstesnadır. (ÖTV Kanunu Madde 7.1.b.)
(ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama G.T. II/C-2)
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