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ortaya çıkan sonuçlardan

dolayı herhangi bir

sorumluluk iddiasında

bulunulamaz.

Özet: 24 Haziran 2014 tarihine kadar verilmesi gereken Mayıs/2014 dönemi KDV
beyannamelerinden başlamak üzere, aşağıdaki istisna işlemlerin beyan edilmesi
durumunda (iade talep edilsin edilmesin) beyannamelere yine aşağıda yer verilen
belge ve/veya listelerin eklenmesi gerekmektedir:

- Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış
faturalarının, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi
verilebileceği gibi, gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı listelerin
verilmesi de mümkündür.

- Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışların (bavul ticareti),
beyanında; ilgili KDV beyannamesine, onaylı özel faturanın bir nüshası veya firma
yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek
şekilde hazırlanan listenin eklenmesi gerekmektedir.

- Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet
faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri
veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği
dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir.

- Roaming istisnası, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik
edilir. Ayrıca, ilgili ülke itibarıyla karşılıklılığın varlığına ilişkin olarak, yurtdışındaki
müşteri tarafından ilgili ülke resmi makamlarından alınan belgenin de ibrazı
gerekir.

- Serbest bölgelere yapılan fason hizmetler, fason hizmete konu malın serbest
bölgeden yurt içine, yurt içinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük
beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge ve fason hizmete
ilişkin olarak serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenen satış faturaları ile tevsik
edilir.

- Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlara ilişkin
istisna, Türkiye’de ikamet etmeyen alıcı adına düzenlenen ve ilgili gümrük
müdürlüğü tarafından onaylanan satış faturasının fotokopisi veya listesi ile tevsik
edilir.

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum
ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu
durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme
süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

- Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında teslim ve hizmet ifasında
bulunan firmalar, ulusal güvenlik kuruluşları tarafından kendilerine verilen belgenin
bir örneği ile satış faturalarının fotokopilerini veya fatura muhteviyatı bilgileri içeren
onaylı bir listeyi ilgili dönem beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde
bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

http://www.vergidegundem.com/
http://www.ey.com/
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Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve
1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemlere uygulanmak üzere aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.

Buna göre Mayıs 2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak 24 Haziran 2014 tarihine
kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinden başlamak üzere, KDV beyannamelerinin de bu
Tebliğ’deki esaslar dahilinde hazırlanarak verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu beyannamelerde aşağıda yer verilen istisna işlemlerin beyan edilmesi durumunda
(iade talep edilsin edilmesin), bu işlemlerin yine aşağıda belirtilen belgelerle tevsik edilmesi
gerekmektedir. Beyanname ekinde verilmesi gereken belge ve/veya listelerle ilgili Tebliğ’deki
düzenlemeler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Gümrük beyannameli mal ihracı

Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturalarının, bir
dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Söz
konusu belgelerden elektronik ortamda alınanların ayrıca beyanname ekinde ve kâğıt ortamında vergi
dairesine verilmesine gerek olmayıp, dilekçe ekinde internet vergi dairesi liste alındısının vergi
dairesine verilmesi yeterlidir.

İhracata ilişkin gümrük beyannamesi verilebileceği gibi, gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer
aldığı listelerin verilmesi de mümkündür. Verilecek listenin, gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı,
ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, varsa imalatçının adı-
soyadı veya unvanı, varsa intaç ve çıkış tarihi bilgilerini içermesi gerekir.

İhracata ilişkin yurtdışındaki alıcı adına düzenlenen faturaların fotokopileri ya da faturaların dökümünü
ihtiva eden firma yetkililerince imzalı ve kaşeli bir liste ibraz edilir.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen,
malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik
ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.

Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi veya listesi ile tevsik edilir. Bu
durumda ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilmelidir.

2. Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar (Bavul ticareti)

İlgili KDV beyannamesine, onaylı özel faturanın bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya
da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan listenin eklenmesi gerekmektedir.

3. Hizmet ihracı

Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir.
Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu
belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı
gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik
eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.



- 3 -

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade
talepleri ise hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmemektedir.

4. Roaming hizmetleri

Roaming istisnası, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Ayrıca, ilgili
ülke itibarıyla karşılıklılığın varlığına ilişkin olarak, yurtdışındaki müşteri tarafından ilgili ülke resmi
makamlarından alınan belgenin de ibrazı gerekir.

Söz konusu belgeler, ilgili dönem beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde vergi dairesine
verilerek işlem tevsik edilir.

5. Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler

Serbest bölgelere yapılan fason hizmetler, fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurt içine, yurt
içinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi
yerine geçen belge ve fason hizmete ilişkin olarak serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenen satış
faturaları ile tevsik edilir. Bunlar (iade talep edilsin edilmesin), istisnanın beyan edildiği beyannamenin
verilme süresine kadar bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

Gümrük beyannamesi veya yerine geçen belgenin onaylı örneği ibraz edilebileceği gibi, bunların
bilgilerini ihtiva eden bir liste de verilebilir. Aynı şekilde tevsik için satış faturaları veya fotokopisi
yerine satış faturalarına ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı bir listenin ibrazı da
mümkündür.

6. Yolcu beraberi eşya (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)

Söz konusu istisna, Türkiye’de ikamet etmeyen alıcı adına düzenlenen ve ilgili gümrük müdürlüğü
tarafından onaylanan satış faturasının fotokopisi veya listesi ile tevsik edilir. İadenin yetki belgeli aracı
firmalar tarafından yapılması halinde istisna, bunların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin
onaylı örnekleri ile tevsik edilir.

7. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerinde istisna

KDV Kanunu’nun 13/d maddesi kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi
dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan
işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya
yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.

Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve
kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın
gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi
gerekmektedir. Aksi halde “indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine getirilmemiş
olacağından, verginin alıcıdan aranması gerekir.

8. Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna

KDV Kanunu’nun 13/f maddesi kapsamında ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında teslim
ve hizmet ifasında bulunan firmalar, ulusal güvenlik kuruluşları tarafından kendilerine verilen
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belgenin bir örneği (Tebliğ’in 11A eki) ile satış faturalarının fotokopilerini veya fatura muhteviyatı
bilgileri içeren onaylı bir listeyi ilgili dönem beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde bağlı
oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 51 70 numaralı telefondan Hüseyin Saltık
(huseyin.saltik@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


