
 

 
 
 

SİRKÜLER         İstanbul, 11.11.2019 

Sayı: 2019/154        Ref:154  

 

 

Konu:  

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN 

SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) HAKKINDA KDV GENEL UYGULAMA 

TEBLİĞİNDE DÜZENLEME YAPILMIŞTIR 

 

08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile, KDV Genel 

Uygulama Tebliğinin  “II/A.1.2 -Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan 

Satışlar (Bavul Ticareti)” başlıklı bölümünün “1.2.2. İstisnanın Şartları” başlıklı kısmına 

eklenen paragrafa göre; 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 sayılacaktır.  

 

Düzenleme 08.11.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
1.2.2. İstisnanın Şartları 

 

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’nın 

üzerinde olması gerekir. Bu toplama, 

aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait 

bedeller dahildir. 

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 

(I) sayılı listede yer alan mallar için bu 

 

kapsamda işlem yapılamaz. 

 

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. 
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Özel fatura beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci 

nüshası alıcıya verilir. İki, üç ve dördüncü nüshalar 

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 ve bu malların gümrük 

bölgesinden çıktığını gösteren bu gümrük kapılarında 

onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış 

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal 

etmiş olması gerekir. 

 

Özel faturanın gümrükte satıcılar tarafından 

onaylatılması mümkün olduğu gibi, alıcılar tarafından 

veya kargo ile yapılan ihracatta taşıyıcı firma 

tarafından onaylatılması da mümkündür. Dolayısıyla 

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan 

satışlar nedeniyle ihraç edilen malların bizzat alıcı 

beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

 

İstisna izin belgesine sahip satıcıların, Türkiye'de 

ikamet etmeyenlere 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) 

maddesi kapsamında vergi tahsil ederek satış 

yapmaları da mümkündür. 
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Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 28) 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge,, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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8 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30942 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 28) 

MADDE 1 – 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 

eklenmiştir. 

“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.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

 


