
 

  

 

Servis Taşımacılığında KDV Oranı 31.12.2020 Tarihine Kadar %8  

Olarak Belirlenmiştir 

Duyuru No: 2020/53 

İstanbul 19.08.2020 

 

31/7/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcu 

taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8'e indirilmiştir. 

Servis taşımacılığının yolcu taşımacılığı kapsamına girip girmediği hususunda Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından bir özelge verilmiş olup, buna göre servis taşımacılığı hizmetinde de 

31.12.2020 tarihine kadar KDV oranının %8 olduğu belirtilmiştir. 

Konuya ilişkin özelge Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 

  



 

  

Sayı: 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683 
Tarih: 12/08/2020 

 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 

(Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü) 

  ACELE 

  

Sayı : 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683 12.08.2020 

Konu : Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı   

 

İlgi : 04/08/2020 tarihli özelge talebiniz. 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin personel ve öğrenci taşıma faaliyeti ile iştigal ettiği 
belirtilerek 31/7/2020 tarihi itibarıyla personel taşıma faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi 
(KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

  

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan 
teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan 
vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (r) bendiyle yolcu 
taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8'e indirilmiştir. Aynı 
Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinde bu Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Buna göre, anılan Karar uygulaması bakımından servis taşımacılığı hizmetleri de yolcu taşımacılığı 
kapsamında değerlendirilmekte olup, Şirketinizin 31/7/2020 tarihinden itibaren gerçekleştireceği personel 
taşımacılığı hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması 
gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 (*)     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. 


