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İstanbul, 02.09.2019

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilip Bozdurulması Zorunluluğu
04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
Resmi Gazete’de yayımlanan 04.09.2018 tarihli ve 2018-32/48 Sayılı Karar “Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında İlişkin Tebliğ” ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere,
ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi
ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştı.
Daha sonra 09.04.2019 tarihinde yayımladığımız 19-19 No.lu Sirkülerimizde
duyurmuş olduğumuz 03.03.2019 tarihli ve 2019-32/53 No.lu Tebliğ ile söz konusu
uygulamanın süresi 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu defa, 31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 201932/55 Tebliğ ile bu süre 04.03.2020 tarihine kadar (6 ay) daha uzatılmıştır.
İhracat Genelgesi İle İlgili Genel Bilgiler


Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren (mücbir sebep halleri
hariç) 180 günü geçemeyecektir.



İhracat bedellerinin ithalatçının ödemesini takiben 6 ay içersinde yurda getirilmesi
ve en az %80 ‘nin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir.



İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi
esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi
mümkündür.



İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük
idarelerine beyan edilmesi zorunludur.



Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda
getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.



İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından
ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu olacaklardır.
Süresinde kapatılmayan ihracat bedelleri 5 iş günü içinde aracı banka tarafından
Vergi Dairesi Başkanlığına ihbar edilir. Vergi Dairesi Başkanlığı hesabın kapatılması
için 90 gün süre verir. Mücbir sebep hallerinde bu süre altışar aylık dönemler halinde
uzatılır.



Her bir gümrük beyannamesi itibariyle 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak
üzere beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan
(sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan
bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılacağı
belirtilmiştir.

En Son Yapılan Düzenleme
09.04.2019 tarihinde yayımladığımız 19-19 No.lu Sirkülerimizde de duyurmuş
olduğumuz TCMB tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6 Kasım 2018
tarihli İhracat Genelgesinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin
Madde 22 de. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı ile
düşük tutarlı ihracatlar için istisna getirilmiştir.
İhracat Genelgesi
İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler
MADDE 22
(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış,
Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin
tamamının tasarrufu serbesttir.
“Diğer bir ifadeyle, 5.000,- ABD dolarına kadar olan ihracatlarda ihracat bedelinin
yurda getirilmesi veya getirilen dövizin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.”
CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile
kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde
elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.
BETA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
LTD. ŞTİ.

