
 
 
          Tarih & Sayı : 14/11/2019-05 
 
Yasal Mevzuat   :  Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan 
Satışlara İlişkin 28 No.lu KDV Tebliği Yayımlandı. 

          
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de 28 Seri No.lu Katma 
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 
 
“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve 
gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında 
taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış 
sayılır.”        
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GİRİŞ   : 
 
Bilindiği üzere Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-
a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. 
 
Bu defa 08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci 
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş olup; 
 
“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve 
gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında 
taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura 
onaylanmış sayılır.” 
 
Yapılan bu değişiklikle, istisnadan faydalanma şartları genişletilerek, uygulamada mükelleflerin 
işlemleri kolaylaştırılmıştır. 
 
 
İSTİSNANIN ŞARTLARI VE MADDENİN KULLANIM ALANI : 
 
İstisna izin belgesine sahip mükellefler, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde KDV hesaplamadan 
işlem yapar: 
 
a) Teslim, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden ve buna 
dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan 
Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır. 
 
b) Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. Bu toplama, aynı faturada 
gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir. 
 
c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem 
yapılamaz. 
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Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından belirlenen Tebliğ ekinde yer alan (EK:4) “Özel Fatura” kullanılır. 
 

• Özel Fatura beş nüsha olarak düzenlenir,  
• İlk nüsha alıcıya 
• İkinci üçüncü ve dördüncü nüshalar ise malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılır. 
• Beşinci nüsha ise satıcıda kalır. 

 
 

• Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde, 
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Maliye Bakanlığı’nca belirlenen 

gümrük     kapılarından yurtdışına çıkarılması, 
• Bu malların gümrük bölgesinden çıktığını gösteren belgenin gümrük kapılarında 

onaylatılmalı, 
• özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal 

etmiş olması gerekir. 
 

 
• Dolayısıyla Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar nedeniyle ihraç edilen 

malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır. 


