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İstanbul, 26.03.2021

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesinde bazı
değişiklikler yapılmış ve 12. Maddenin 4.fırkası yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu genelgeye göre;
-İhracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, diğer şartların yanında( Diğer
şartlara sirkülerin aşağıdaki bölümünde yer verilmiştir) , ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir
hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi
mümkündür
-Genelgenin 29’uncu maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi
Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması için ilgililere ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90
gün süreli ihtarname gönderilir. İhracatçılarca bu ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması veya mücbir
sebep halinin ya da haklı durumun ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne belgelenmesi
gerekir.
-Değişiklik uyarınca ihracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel
getirme süreleri içinde veya söz konusu Genelgenin 29’uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi
içerisinde yapılması gerekir.
Yürürlükten kaldırılan “Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri” başlıklı 12'nci maddenin 4'üncü
fıkrası:
Madde 12-4
İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde
bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü, bu efektiflerin yurt dışından
geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya kabul işlemini yapacak bankaca efektif konusu
dövizlerin havale olarak geldiğinin ilgili bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılır. İhracatçının
hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha
sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı
kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap
özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere
aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı
verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkündür.
Diğer Şartlar
 Hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı kaynaklı olduğunun,
 Transferin geldiği bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını
içeren yazılı beyanının ibrazı,
 Bedelin ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB
örneği/GB bilgileri,banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi,
 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit
edilmesi,
 İşlem ve kişilerle ilgili uluslar arası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin
yurt dışından geldiğine ilişkin bu kapsamda yazı verilmediğinin tevsiki,
İhracat Genelgesi ile ilgili detay bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd388098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEe90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-mGMoV9Z
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