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Konu: e-Fatura Kapsamındaki Mükelleflerin,  Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura 

Düzenleme Mecburiyetleri 01.07.2017 Tarihine Uzatılması. 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No:475) yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun 11/1-c 

maddesine göre, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV 

hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamındaki satış işlemlerinde, 01.01.2017 tarihinden itibaren e- 

Fatura düzenleme mecburiyetlerinin e-Fatura düzenleme mecburiyetleri 01.07.2017 tarihinden itibaren 

mal ihracı ile yolcu beraberi eşya ihracında, e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir. 

 

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya 

ihracında ihtiyari olarak 01.01.2017 tarihinde itibaren söz konusu satış faturalarını e-Fatura olarak 

düzenleyebilirler. e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler bahse konu ihracat satışları için e-

Fatura düzenlememeleri halinde, 01.07.2017 tarihine kadar (kağıt veya e-arşiv) faturalarını 

düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile 

uygulamadan yararlanma yöntemleri  www.efatura.gov.tr  adresinde yayınlanan “e-fatura Uygulaması 

Gümrük İşlemleri Kılavuz” undaki ayrıntılı açıklamalara göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

Söz konusu tebliğ sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. 

 

(Resmi Gazete: 15.12.2016 tarihli 29919 sayılı) 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 475) 

MADDE 1 – 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere 

KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 

tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir. 

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı 

kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-

Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da 

düzenleyebileceklerdir. 

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan 

yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri 

Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


