
123EKONOMİK FORUMEKONOMİK FORUM123

HABER

İhracatçılara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi. 
İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi 180 güne 
sabitlendi. TL ile ihracatın karşılığı döviz olarak getirilebilecek. 

Y urt dışı para işlemlerinde düzen-
lemeler yapan Türk Parasının Kıy-
metini Koruma Hakkında 32 Sa-
yılı Kararda yapılan değişiklikle, 

TL ile yapılan ihracatların bedellerinin döviz 
olarak Türkiye’ye getirilmesine izin verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 
Türkiye’de yerleşik kişiler yaptıkları ihraca-
tın bedellerini gecikmeksizin aracı banka-
ya transfer edecek. Bu süre 180 günden 
fazla olamayacak. Daha önce 180 günde 
getirilme zorunluluğu geçici maddelerle 
uygulanmış ve süre uzatımı yapılmıştı. Bu 
kez 180 gün zorunluluğu karara girmiş oldu. 
Değişiklikle ihracatta beyan edilen döviz 
cinsi veya TL ise TL olarak bedelin getirilme-
si esas olarak getirildi. Ancak, ihracatçıların 
istemeleri halinde döviz üzerinden yapıla-
cağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı 
bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden 
yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında 
döviz getirilmesine izin verildi.

Fiili ihracatın gerçekleşmesinden son-
ra alıcı tarafın bedeli ödeme vadesi 180 
günden fazla ise ihracatçı bedellerin vade 
bitiminden itibaren 90 gün içinde ihracat 
bedelini yurda getirecek.

Mal ihraç ve ithalatında tarafların aynı 

kişi olması halinde, ihraç bedellerinin yurda 
getirilmesinde mahsuplaşma işlemi yapı-
labilmesine olanak sağlandı. Bunun için 
Hazine ve Maliye Bakanlığı usul ve esasları 
belirleyecek.

Tebliğ değişikliğiyle bankaların ihracat 
bedelinin getirildiğine dair “İhracat Bedeli 
Kabul Belgesi” düzenlemesi öngörüldü. 
Bu belge için alt yapı hazırlanıncaya kadar 
Döviz Alım Belgesi verilebilecek.

İhracat bedellerinin getirilmemesinde 
mücbir sebep varlığı halinde başvuru ya-
pılacak ve karar Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından verilecek. Mücbir sebep dışında 
bir sebeple bedel getirilemediyse, engel 
olan ve resmi kayıtlarla ispat edilebilen du-
rumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi 
Dairesi Müdürlüklerince değerlendirilip 
haklı durum sayılabilecek.

Limitler de değişti
Tebliğ değişikliğiyle ihracat bedellerine 

yönelik noksanlıklarda terkin edilmesine 
izin verilen limitler de değişti. Buna göre, 
her bir gümrük beyannamesi için 30 bin 
dolara kadar noksanlıklar, doğrudan ban-
kalarca ödeme şekline ve toplam beyan-
name tutarına olan oranına bakılmaksızın, 

30 bin dolardan fazla, 100 bin dolardan 
az beyanname veya formda yer alan be-
delin yüzde 10’una kadar noksanlığı olan 
(sigorta bedellerinden kaynaklanan nok-
sanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan 
bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, 
200 bin dolar olan mücbir sebep ve haklı 
durum halleri göz önünde bulundurulmak 
suretiyle beyanname veya formda yer alan 
bedelin yüzde 10’una kadar açık hesap-
lar Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi 
Dairesi Müdürlüğünce terkin edilebilecek.

Transit ticarete ihracat desteği
Diğer yandan transit ticaret, ihracatın 

artırılması, ihraç ürünlerine rekabet gücü 
kazandırılması amacıyla vergi, resim ve harç 
istisnası kapsamına alındı.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler 
ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler-
de Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 
yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhur-
başkanlığı Kararı, Resmi Gazete’nin 4'üncü 
mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre kararın başlığı "İhracat, Tran-
sit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler 
ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler-
de Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında 
Karar" şeklinde değiştirildi.

Karar, ihracat, transit ticaret, ihracat 
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandı-
rıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve 
harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlen-
mesine ve yürütülmesine ilişkin hususları 
kapsıyor.

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile 
transit ticaretin finansmanında kullanılmak 
kaydıyla yapılan iş ve işlemler Gider Vergile-
ri Kanunu ile ihdas edilen banka ve sigorta 
muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun 
ile ihdas edilen damga vergisinden, Harçlar 
Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer 
kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar 
ile Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamın-
da alınan hal rüsumundan ayrı tutulacak.

Firmalar, yayımlanacak tebliğ hüküm-
leri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası 
Belgesi almak üzere Ticaret Bakanlığı’na 
müracaat edecek. Firmalar tarafından ibraz 
edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya 
kadar doğru olarak kabul edilecek.
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