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             İlgide kayıtlı talep formunda,  basit usul mükellefi olarak ... arasında  14+1 kişilik minibüsle
yolcu nakli yaptığınız belirtilerek, yeni aldığınız 16+1 kişilik aracınızla aynı güzergâhta faaliyette
bulunmanız halinde basit usulde vergilendirmeden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı  Gelir Vergisi  Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari  ve sınaî
faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın Vergi
Usul Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya
basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun "Basit Usulün Hududu" başlıklı 51 inci maddesinin 10'uncu bendinde
"Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya
işleticilerinin (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan
taşımaya  mahsus  motorlu  kara  taşıtları  ile  yolcu  taşıyanlar  hariç)"  basit  usulden
faydalanamayacakları  hükmüne  yer  verilmiştir.

            Bu konuya ilişkin olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de 51 inci
maddede sözü geçen şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığından kasdın, bir il dahilinden diğer bir il
dahiline yapılan yük ve yolcu taşımacılığının olduğu, aynı il sınırları içinde yapılan yük ve yolcu
taşımacılığın ise şehirlerarası taşımacılık sayılmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, şehir merkezi ile şehrin ilçe ve köyleri arasında yapılan yolcu taşımacılığı
şehirlerarası taşımacılık sayılmayacağından, ... arasında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmanız
halinde  basit  usule  tabi  olmanın  diğer  şartlarını  da  topluca  taşımak  kaydıyla,  basit  usulde
vergilendirmeden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, şehir merkezi, ilçe ve köyler ile
başka bir ilin şehir merkezi, ilçe ve köyleri arasında yapılan yolcu taşımacılığı şehirlerarası yük ve
yolcu taşımacılığı  kapsamına girdiğinden (Yapısı  itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha
aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç) bu
şekilde faaliyette bulunmanız halinde  gerçek usulde vergilendirileceğiniz tabiidir.    

            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.
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(***) 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.


