02.01.2020
Sayı: Sirküler-2020/12
Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Şartlarında Değişiklik

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 201832/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) yayımlanmıştır.
1. Söz konusu Tebliğ’in 1 ve 2’nci maddelerindeki düzenlemeyle birlikte Türkiye’de yerleşik
kişiler tarafından gerçekleştirilen 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
etmektedir.
Getirilen bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi)
zorunluluğu ise kaldırılmıştır.
2. Benzer şekilde 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in 5’inci maddesinde yer alan Özelliği Olan
İhracat İşlemleri olarak sayılan;
-

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde,

-

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,

-

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,

-

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 devam şartı devam etmekte olup bankalara satılması şartı kaldırılmıştır.

Öte yandan 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in 5’inci maddesine ekleme yapılarak; ihracat
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 zorunlu hale gelmiştir.
3. 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in 8’inci maddesine ilave yapılarak bankalarca söz konusu
bedellerin yurda getirildiğine dair EK-1’de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi
düzenleneceği açıklanmıştır.
4. 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in 9’uncu maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum
hallerine ilave yapılarak mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri
içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik
edilebilen durumların Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı
durum olarak değerlendirileceği açıklanmıştır.
5. 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in 10’uncu maddesinde yer alan Terkin maddesi değiştirilerek
şu hale gelmiştir:
“(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.”

Söz konusu Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

