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KAPSAM
İşbu çalışma, 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında hazırlanmıştır.

• İşbu çalışma; Mikro İhracat hakkında mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
• 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 126.Maddesinde Mikro İhracat; «posta yolu ve hızlı kargo
taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’ yu
geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş
rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük
beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta
idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı
temsilci olarak yetkili kılınabilir» şeklinde tanımlanmıştır.

• 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde miktar ve değer yeniden düzenlenerek bugünkü halini
almıştır. Bu kapsamda, bahse konu tebliğde «miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’ yu
geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör
tarafından yapılır» ibaresi yer almaktadır.
• Yine aynı tebliğde operatör ifadesi; «Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin
gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri»
olarak tanımlanmıştır.

•
✓
✓
✓
✓
✓

Halihazırda bu hizmeti veren operatör şirketleri şu şekilde sıralanabilir;
DHL Express,
FedEx,
TNT,
Aramex,
PTT.

• Mikro ihracat kapsamında, operatör şirketlere ibraz edilmesi gereken belgeler ise;
✓ 1 adet dolaylı temsil yetki belgesi(Genel talimatların ekinde imza sirküleri kopyası ve orijinal dolaylı
temsil belgesi ile 1 kereye mahsus eklenmelidir),
✓ İhracat bilgi formu,
✓ Orijinal maliye onaylı Türkçe fatura,
✓ İngilizce fatura şeklinde sıralanmaktadır.

• Mikro İhracat kapsamında yapılan işlemler sonucu doğan katma değer vergisinin iadesi ile ilgili yapılması
gerekenler;
✓ Operatör şirketin düzenlediği ve eki eşya listesinde, malı yurtdışına gönderen kişi ya da şirket isminin
yer aldığı liste içeriğinin gümrükçe onaylanmış halini içeren gümrük beyannamesinin,
✓ Satış faturalarının fotokopisi veya listesinin,
✓ İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine
giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablonun ibraz edilerek bağlı olunan vergi dairesine
iade talep dilekçesi ile başvurulması gerekmektedir.

• Mikro İhracat’ın Avantajları:
✓ İhracatçılar klasik ihracata göre; nakliye, sigorta, gümrük masrafları gibi yüksek maliyetlere katlanmak
zorunda değildir.
✓ Belgelerin tercüme edilmesine ve apostil şerhine gerek yoktur,
✓ Laboratuvar analizine ve hijyen sertifikasına gerek yoktur,
✓ Marka tescil belgesine gerek yoktur,
✓ Satış öncesi ve satış sonrası operasyon maliyetleri düşüktür,
✓ Ülkelerin ikili ticaret ve gümrük anlaşmaları geçerli ve uygulanabilirdir,
✓ Alıcı ülkedeki gümrükleme süresi 2 gün içerisinde yapılabilmektedir.

• Mikro İhracat Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
✓ Farklı rejim gerektiren ihracat işlemleri; fuar&sergi, tamire giden eşya, hediye, dahilde işleme, hariçte
işleme gibi ihracatlar ve kısıtlamalı, izne tabii, denetime bağlı ürünler mikro ihracat kapsamına girmeyen
işlemlerdir. Başka bir ifade ile; gıda, ilaç, kimyasal ürünler gibi eşyalar mikro ihracat dahilinde işlem
görememektedir.
✓ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin henüz bir düzenlemesi
olmadığından, mikro ihracat dahilinde kesilecek faturaların gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura,
gönderici e-arşiv kullanıcısı değilse kağıt ortamında kesilmesi gerekmektedir.

• Sonuç olarak; mikro ihracatın klasik ihracata göre daha düşük maliyetli ve hızlı olmasının yanı sıra,
katma değer vergisi iadesinde zaman zaman zorluklar yaşanabilmektedir. Katma değer vergisinin
iadesinde, vergi daireleri ihracatla ilgili olarak gümrüklerden teyit almaktadırlar. Klasik ihracat ile
ilgili elektronik sistem tamamlandığından dolayı bahse konu teyit işlemi kolayca gerçekleşmektedir.
Fakat; mikro ihracat, klasik ihracata göre daha özel bir durum teşkil ettiğinden ve elektronik sistem
alt yapısının henüz tamamlanmamış olmasından dolayı gümrüklerden teyit alma işleminin gecikme
ihtimali göz ardı edilmemelidir.

SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

