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DUYURU 422 

 

Konu: İhracat bedellerinin yurda getirilme ve bozdurulma zorunluluğu ile gecikme 

zammı oranında artış hk. 

1.İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Süresi ve Bankaya Satışına İlişkin Tebliğ 

Yayımlandı 

04.09.2018 Tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğe göre (2018-32/48) Türkiye’de yerleşik 

kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini 

müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya 

getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü 

geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur. 

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. 

Tebliğde öne çıkan diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde 

İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat 

sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan 

peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. 

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda 

getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

 Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin 

safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi 

Müdürlüğüne ihbar edilir. 

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş 

günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu 

süre içinde hesapların kapatılması veya 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da 

haklı durumun belgelenmesi gereklidir. 

Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık 

dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre 

verilir. 

Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların 

kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı 

beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi 

Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından incelenip sonuçlandırılır. 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden 

itibaren 6 ay süresince geçerlidir. Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte 

bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme 

süresinin bu Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ 

hükümleri uygulanmaya devam edilir. 
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İhracatçıların Tebliğin tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. Tebliğ için 

tıklayınız. 

 

2.Gecikme Zammı Oranı Arttırıldı 

Bilindiği üzere 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca amme alacağının ödeme 

müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 

1,40 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı. Söz konusu oran 05.09.2018 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının 

Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)” ile yayım tarihinden itibaren %2 

olarak uygulanacaktır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 
  

                 Saygı ile, 

                                                                                                          ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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