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YABANCI HASTALARA VERĠLEN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE KDV
ĠSTĠSNASI
KDV Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (l) bendi ile Sağlık Bakanlığınca
izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı
uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen
koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan
yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve
hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere KDV’den istisna edilmiştir. (06.07.2018 gün 30470 sayılı R. Gazetede yayınlanan 19
seri nolu KDV Genel Tebliği)
Ġstisna Uygulamasına Ġlişkin Usul Ve Esaslar
İstisna Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, Sağlık Bakanlığınca
izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının
bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri girmektedir.
Bu hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık
Bakanlığınca izin verilen sağlık kurum ve kuruluşu olmaları zorunludur.
Buna göre, hastaneler (kamu, özel, üniversite), tıp merkezleri, polikliniklerin yanında Sağlık
Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri,
muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık
kuruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi
uygulanan özel sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi
merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcaların Türkiye’de
yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis,
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde istisna uygulanacaktır.
İstisna kapsamına koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri girmektedir.
Söz konusu hizmetlerin münhasıran bu sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilmesi
gerekmektedir.
Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik amacıyla
yapılan hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmez.
Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen
konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.
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Ġstisnadan Yararlanacak Alıcılar
İstisnadan, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler yararlanabilir.
Yabancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade
etmektedir.
“Türkiye’de yerleşme” ise ikametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde
Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma
süresini kesmez.) Türkiye’de yerleşmiş sayılır.
Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat
veya seyahat maksadıyla gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan
sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar memlekette altı aydan fazla
kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar.
Öte yandan, kendilerine mavi kart verilen ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de
bu istisnadan faydalanabilir.
İstisna kapsamında hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşları, alıcının pasaportun fotokopisini
(çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini)
hizmet sunulmadan önce alıcıdan almak zorundadırlar.
Ġstisnanın Uygulanması
Sağlık kurum ve kuruluşları, pasaport üzerinden Türkiye’ye son giriş tarihinin altı aydan fazla
olmadığını kontrol etmek ve pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk
vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini) hizmet sunulmadan önce alıcıdan
almak zorundadırlar.
Yukarıda belirtilen sağlık kuruluşları, yine yukarıda sayılan kişilere verdikleri sağlık
hizmetlerine ilişkin düzenledikleri faturada hizmet verilen yabancının adı, soyadı, hangi
ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart numarası, verilen hizmetin niteliği,
hizmetin sunulduğu yer ve hizmet bedeli bilgilerine yer vererek KDV hesaplamayacaklardır.
Yabancı ülke pasaportunun veya mavi kartın fotokopisi, hizmeti sunanlar tarafından
muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanacaktır.
Yabancılara sunulan koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin
faturanın, hizmet sunulan yabancı hasta yerine, sigorta kuruluşları, yabancı sosyal güvenlik
kurumları, yetkili acenteler veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (ikili sosyal güvenlik anlaşması
bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verilen hizmet bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi durumunda) düzenlenmesi mümkün
olabilmektedir. Bu durumda istisnanın uygulanabilmesi için düzenlenen faturada hizmet
verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart
numarası, Türkiye’ye en son giriş tarihi, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli bilgilerine
yer verilmesi zorunludur.
KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/ĠST.
TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT FAX: 0 (212) 660 92 23
www.yordamdenetim.com yordam@yordamdenetim.com

2

Ġstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamında yapılan hizmetler, hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV
beyannamesinde “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 334 kod numaralı
“Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde Ġstisna” satırı aracılığıyla beyan edilerek
gerektiğinde iadeye konu edilebilecektir.

SAYGILARIMIZLA, …..
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