İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI (MI?)
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KAPSAM
• İşbu çalışma, 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’2019-32/56
Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)
(Tebliğ No:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (‘’Tebliğ’’)’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. İhracat Bedellerinin En Az %80’inin Bankaya Satılması Zorunluluğu Kaldırıldı
• Söz konusu Tebliğ’in 2. maddesi kapsamında; Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat
işlemlerinde ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde,
ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer
edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu devam etmekte olup, getirilen bedellerin en az %80’inin bir
bankaya satılması (Türk Lirası’na çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmıştır.
2018-32/48 Sayılı Tebliğ

2019-32/56 Sayılı Tebliğ (31.12.2019 İtibariyle)

Madde 5-(1): Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak
ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir
bankaya satılması zorunludur.
(2) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı
müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak
satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise
gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180
gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı
yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda
getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış
bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren
90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması
zorunludur.
(4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing)
Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan
ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama
sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde
yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

Madde 5-(1): Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak
ihracatın
bedelinin
365
gün
içinde
yurda
getirilmesi zorunludur.
(2) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı
müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak
satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise
gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180
gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı
yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda
getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış
bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren
90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.
(4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing)
Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan
ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama
sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde
yurda getirilmesi zorunludur.
(5) İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için
fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade
öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden
itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.
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2. İhracat İşlemlerine İlişkin Bedellerin Yurda Getirilmesi Kalıcı Nitelik Kazandı
• Söz konusu Tebliğ’in 10. maddesi ile 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2018-32/48 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 13.
maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘’Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince
geçerlidir.’’ hükmü kaldırılmıştır.
• Başka bir ifadeyle, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde,
ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer
edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu kalıcı nitelik kazanmıştır.
3. Bankalar Tarafından Kapatılacak Hesaplarda İhracat Bedeli Kabul Belgesi Düzenleme Zorunluluğu
Getirildi
• Söz konusu Tebliğ’in 5. maddesi ile eklenen; ‘’Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair
EK-1’de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir.’’ ibaresi kapsamında, ihracat bedellerinin
yurda getirilmesi durumunda hesabı kapatan ilgili bankalara ihracat bedellerinin yurda getirildiğine dair
İhracat Bedeli Kabul Belgesi* düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
• Lakin, ihracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya
alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalar tarafından Döviz Alım Belgesinin kullanılması
mümkün kılınmıştır (Tebliğ, Geçici Madde 1-(2)).
*İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ni görüntülemek için tıklayınız.
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4. Noksanlığı Olan İhracat Hesaplarına İlişkin Tutarlar Değiştirildi
• Söz konusu Tebliğ’in 7. maddesi ile 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinde düzenlenen, noksanlığı
olan ihracat hesaplarına ilişkin tutarlar değiştirilmiştir. Buna göre;
2018-32/48 Sayılı Tebliğ

2019-32/56 Sayılı Tebliğ (31.12.2019 İtibariyle)

Madde 10-(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
a) 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir
sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya
formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan
(sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil)
ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline
bakılmaksızın,
b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, bu
Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri
göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya
formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili
Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,
terkin edilmek suretiyle kapatılır.
(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları
veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin
talepleri bu Tebliğin 9’uncu maddesinde belirtilen mücbir
sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak
suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip
sonuçlandırılır.

Madde 10-(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat
hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam
beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,
b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000
ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda
yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta
bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat
hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,
c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9’uncu
maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz
önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda
yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi
Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,
terkin edilmek suretiyle kapatılır.
(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları
veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin
talepleri bu Tebliğin 9’uncu maddesinde belirtilen mücbir
sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak
suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip
sonuçlandırılır.
(3) Birinci fıkra kapsamında bankalarca yapılabilecek terkin
işlemleri 8’inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 90
günlük ihtarname süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesi
Başkanlıkları
veya
Vergi
Dairesi
Müdürlüklerince
gerçekleştirilir.
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5. Mahsup İşlemlerine İlişkin Düzenlemeler Getirildi

• Söz konusu Tebliğ’in 4. maddesi ile 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 7. maddesinde yapılan değişiklik
kapsamında; ihracat bedellerinden, ithalat bedelleri, sermaye hareketlerine ilişkin ödemeler,
görünmeyen işlemlere ilişkin giderler ile transit ticaretin alış bedeli mahsup edilemeyecektir.
• Bunun yanı sıra, 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 7. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, dış
ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler
olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal
bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin yetkiye Hazine ve Maliye
Bakanlığı haiz kılınmıştır.
2018-32/48 Sayılı Tebliğ

2019-32/56 Sayılı Tebliğ (31.12.2019 İtibariyle)

Madde 7-(4) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler
olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde
kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca
mahsubu mümkündür.

Madde 7-(4) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler
olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde
kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca
mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenir.

6

6. Beyan Edilen İhracat Karşılığında Başka Bir Para Biriminin Yurda Getirilebilmesinin Mümkün Olduğu
Netleştirildi
• Söz konusu Tebliğ’in 1. maddesi ile 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 3. maddesine; ‘’İhracat bedellerinin
beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden
yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden
yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.’’ bendi eklenerek, beyan
edilen ihracat bedellerinden döviz üzerinden beyan edilenlerin farklı bir döviz cinsi ile veya Türk parası
üzerinden beyan edilenlerin döviz cinsi ile yurda getirilebileceği belirtilerek konu netleştirilmiştir.
7. ‘’Haklı Durum’’ Kavramı Getirildi
• Söz konusu Tebliğ’in 6. maddesi ile 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9. maddesinin başlığı ‘’Mücbir sebep ve
haklı durum halleri’’ şeklinde değiştirilmiştir.
• Anılan 9. maddeye; ‘’Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat
bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi
Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilir.’’ fıkrası
eklenerek haklı durum kavramı ifade edilmiştir.
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8. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Yöntemlerine ‘’Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)’’ Eklendi

• Söz konusu Tebliğ’in 1. maddesi ile 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 3. maddesinin 2. fıkrasına; ‘’ğ) Banka
Ödeme Yükümlülüğü (BPO)’’ bendi eklenerek, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine
ilişkin yöntemlere yenisi eklenmiştir.
• Banka Ödeme Yükümlüğü (BPO); bir malın alıcısı (ithalatçı) adına hareket eden bir bankanın, satıcı
(ihracatçı) için satıcının bankasına karşı girdiği geri dönülmez şartlı bir ödeme yükümlülüğü olarak
tanımlanabilmektedir. Söz konusu ödeme yöntemi ile amaçlananın; ticari riski azaltmak, hız kazanmak
ve kolaylık sağlamak olduğu düşünülmektedir.
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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.
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