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KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA
İHRACAT İSTİSNALARINDA BELGE İBRAZI

Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014 tarihli ve 28983
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.(Konuya ilişkin sirkülerimiz 12.06.2014 tarih YORDAM-2014/S-21 no ile
yayımlanmıştır.)
Tebliğde; İhracat istisnası kapsamındaki teslimlere ilişkin fatura ve gümrük beyannamelerin
dönem KDV beyannamesinin beyan tarihine kadar bağlı bulunan vergi dairesini ibraz
edileceği belirtilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi 01.05.2014 olması nedeni ile bu tarihten sonra
yapılan ihracat istisnasına ilişkin satışlar için 24.06.2014 tarihine kadar ilgili idareye bilgi
verilecektir. Konuya ilişkin kısa bilgilendirme aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA, .....
KDV BEYANNAMESİNDEN İSTİSNA OLARAK GÖRÜLEN SATIŞLARIN VERGİ
DAİRESİNE BİLDİRİMİ
Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış
faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine
verilecektir.
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.
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü – North AtlanticTreatyOrganization)
ülkelerinde askeri teçhizat ve malzemenin transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen
Form 302 belgesinin, bu belge ile yapılan ihracat teslimlerinde gümrük beyannamesi yerine
kullanılması mümkündür.
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