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Sunufl
Kalk›nma Planlar› ve Y›ll›k Programlarda öngörülen hedefler paralelinde tasarruflar›n
katma de¤eri yüksek yat›r›mlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdam›n art›r›lmas›,
uluslararas› rekabet gücünü art›racak projelerde söz sahipli¤i, ithalat-ihracat
kavramlar›n›n ekonomik konjonktür özelinde optimal seviyelere ulaflt›r›lmas› gibi
amaçlarla izlenen politikalar do¤rultusunda düzenlenen teflvik mevzuat›n›n en önemli
argümanlar›, hiç flüphesiz dahilde iflleme rejimi ile vergi, resim, harç istisnas›
uygulamalar›d›r.
Bilgi paylafl›m› ve iletiflim olanaklar›n›n üst düzeyde oldu¤u ve bu sayede art›k Dünya’n›n
tek ve ortak pazar olarak de¤erlendirilebilmesinin mümkün oldu¤u günümüzde, hat›r›
say›l›r oyuncu konumunda olan Türkiye için en önemli sermaye ülke ekonomisine en
üst seviyede katk› sa¤layabilecek, sermaye yap›s› kuvvetli ve d›fla aç›l›mc› politika
izleyen flirketlerin varl›¤›d›r. Bu nedenle, ülkemizin vergi/teflvik sisteminin, ekonomik
düzenin yap› tafllar›n› oluflturan flirketlerin sermaye gücüne katk› sa¤layacak ve d›fla
aç›l›mc› politikas›n› destekleyecek flekilde düzenlenmesi ihtiyac› bulunmaktad›r.
Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan düzenlenen ve fakat ilgili oldu¤u mevzuat
dallar› itibar›yla da bir tak›m düzenlemeler bar›nd›ran dahilde iflleme rejimi ve
belgeli/belgesiz vergi, resim ve harç istisnas› düzenlemeleri de bu amaçlara matuf
ihdas edilen düzenlemelerdir. Kanaatimizce esas amaç; yat›r›mc›lar›n, baflka bir ifade
ile Türkiye’nin en k›ymetli hazinesi olan kurum/kurulufllar›n d›fla aç›l›mc› politikalar›n›n
engellere tak›lmadan ilerlemesini sa¤lamak, bu kurum/kurulufllara uluslararas› arenada
rekabet edilebilir bir ortam yaratma gayreti ile belki de en önemlisi Türkiye’nin d›fla
olan ba¤›ml›l›¤›n›n s›n›rl›-kabul edilebilir düzeylere çekilmesidir.
“100 Soruda Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas› 2010” adl› çal›flmam›z teflvik unsurlar›
hakk›nda genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde oluflabilecek muhtemel
sorulara cevap olabilmek amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Sayg›lar›m›zla,
Ernst & Young Türkiye

“100 Soruda Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas› 2010” isimli çal›flmam›z, 22 Kas›m 2010 tarihi itibar›yla,
yürürlükte bulunan düzenlemeler uyar›nca, ihracat, transit ticaret, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile
döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnas› hakk›nda genel bilgi vermek
amac›yla Ernst & Young uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmada yer alan bilgi ve aç›klamalardan
dolay› Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.’ye sorumluluk iddias›nda bulunulamaz.
Vergi ve teflvik mevzuat›m›z›n s›k de¤ifltirilen ve farkl› anlay›fllarla yorumlanabilen yap›s› nedeniyle,
herhangi bir konuda uygulama yap›lmadan önce konunun uzmanlar›ndan profesyonel yard›m al›nmas›n›
tavsiye ederiz.
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I. ‹hracat, ihracat say›lan sat›fl ve
teslimler ile döviz kazand›r›c›
faaliyetlerde vergi, resim ve harç
istisnas›
A. Vergi, resim ve harç
istisnas› hakk›nda genel
bilgiler
1. Teflvik mevzuat›nda yer
verilen “vergi, resim ve harç
istisnalar›”n›n amaçlar›
nelerdir?
‹hracat› artt›rmak, ihraç ürünlerine
uluslararas› piyasada rekabet gücü
kazand›rmak ve ihraç pazarlar›n› gelifltirmek
amac›yla 05.12.2008 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanan 2008/6 seri numaral› “‹hracat,
Transit Ticaret, ‹hracat Say›lan Sat›fl ve
Teslimler ile Döviz Kazand›r›c› Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas›
Hakk›nda Tebli¤” ile ihracat karfl›l›¤›
yap›lacak her türlü ödemeler, ihracat,
ihracat say›lan sat›fl ve teslimler, transit
ticaret ve döviz kazand›r›c› faaliyetler ile
bu ifllemler sebebiyle düzenlenen ka¤›tlar
itibar›yla vergi, resim ve harç istisnalar›
getirilmifltir.

2. Vergi, resim ve harç
istisnas›n›n kapsam›na giren
vergiler nelerdir?
Vergi, resim ve harç istisnas› 6802 say›l›
Gider Vergileri Kanunu kapsam›nda banka
ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 488
say›l› Damga Vergisi Kanunu kapsam›nda
damga vergisi, 492 say›l› Harçlar Kanunu
kapsam›nda al›nmas› gereken harçlar, di¤er
kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar
ile 80 Say›l› Kanun’a göre al›nan hal
rüsumunu kapsamaktad›r.

oldu¤undan, bankalar bunlar için teminat
al›p almama hususunda serbesttirler.

4. Vergi, resim harç istisnas›n›n
kapsam›na dahil olan ifllemler
nelerdir?
‹hracat, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler,
döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler
ile transit ticaretin finansman›nda
kullan›lmak kayd›yla bankalarca
kulland›r›lan her türlü sevk öncesi ve
sevk sonras› krediler (Türk Eximbank’›n
fon temini ifllemleri, bu banka taraf›ndan
arac› bankalar vas›tas›yla kulland›r›lan
krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›’nca Türk Eximbank’a aç›lan k›sa
vadeli senet reeskont kredileri ile Türk
Paras› K›ymetini Koruma hakk›ndaki
mevzuat uyar›nca ihracat taahhüdüne
ba¤l› olarak kulland›r›lan alt›n kredileri
dahil) ve firmalar›n sa¤lad›klar›
prefinansmanlar ile bunlar›n geri
ödenmesi,
‹hracatla ilgili ifllem yapan bankalar›n
(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
dahil), faktoring flirketlerinin, sigorta
flirketlerinin, noterlerin ve di¤er
kurulufllar›n ihracat, ihracat say›lan sat›fl
ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet
ve faaliyetlerle ilgili olarak yapm›fl
olduklar› bütün hizmet ve muameleler
(Türk Eximbank’›n ihracat kredi
sigortas›/garantisi ile ilgili ifllemleri dahil)
dolay›s›yla kendi lehlerine her ne nam
ile olursa olsun nakden veya hesaben
ald›klar› paralar ve kambiyo ifllemleri,

3. Vergi, resim ve harç
istisnas›ndan yararlanmak için
teminat verme yükümlülü¤ü var
m›d›r?

Dahilde iflleme rejimi kapsam›nda yap›lan
ithalat ve/veya yurt içi al›mlar ile ilgili
ifllemler ve bunlar›n finansman› amac›yla
kullan›lan krediler,

Bankalar ve di¤er kurulufllarca (gümrükler
hariç) uygulanan vergi istisnalar› (döviz
kredilerine uygulanan istisnalar dahil) için
herhangi bir teminat al›nmaz. Ancak
BSMV’nin ve KKDF’nin mükellefi bankalar

‹hracat karfl›l›¤› yap›lacak her türlü
ödemeler, ihracat, ihracat say›lan sat›fl
ve teslimler, döviz kazand›r›c› hizmet ve
faaliyetler ile transit ticaretle ilgili
ifllemler ve bu ifllemler sebebiyle
düzenlenen ka¤›tlar,
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5. Gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azalar›
vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararlanabilir
mi?
Vergi, resim ve haç istisnas› belgesi kapsam›nda gümrük hatt›
d›fl› eflya sat›fl ma¤azalar›n›n belgedeki taahhüdü geçmemek
kayd›yla yurt d›fl›ndan sat›n alacaklar› mala iliflkin akreditif,
transfer ifllemleri ile bunlara ait teminatlar ve garantiler istisnadan
yararland›r›l›r. Ancak, gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azalar› ve
depolarda bulunan eflyan›n yanma, çal›nma, eksilme gibi
sebeplerle ziyaa u¤rat›lmas›, ma¤aza üstü reklam sat›fl stand›
ihalesi ve depo kira teminat fark› gibi sebeplerle verilen teminat
mektuplar›n›n, döviz kazand›r›c› faaliyet kapsam›nda
de¤erlendirilmesi mümkün olmad›¤›ndan istisnalardan
yararland›r›lmaz.

6. Vergi, resim ve harç istisnas› kapsam›ndaki
“ihracat” kavram›ndan ne anlafl›lmas› gerekir?
Vergi, resim ve harç istisnas› mevzuat› kapsam›nda ihracat, bir
mal›n yürürlükteki ihracat mevzuat› ile gümrük mevzuat›na uygun
flekilde Türkiye Gümrük Bölgesi d›fl›na veya serbest bölgelere
ç›kar›lan ya da D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’nca ihracat olarak kabul
edilecek sair ç›k›fl ve ifllemlerdir.

7. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi
kapsam›ndaki ihracat ifllemi nedir?
Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’ne tabi ihracat ifllemleri, Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ve bu belgenin geçerlilik süresi
içerisinde, ihracat amaçl› olmak kayd›yla; yap›lan ithalat ile yurt
içi hammadde, yard›mc› madde, yar› mamul, mamul ve ambalaj
malzemesi al›mlar› ve bunlarla ilgili verilecek her türlü teminat
mektuplar› ile di¤er ifllemlerdir.

8. Vergi, resim harç istisnas›ndan yararlanmak
için belge flart› var m›d›r?
‹hracat ifllemlerinde istisna re’sen ve belge ibraz edilmeksizin
tatbik edilebilmektedir. Dahilde ‹flleme Rejimi kapsam›nda yap›lan
ithalat ve/veya yurt içi al›mlar, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler
ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç
istisnas›ndan yararland›r›labilmesi için ise D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’ndan belge al›nmas› zorunludur.

9. ‹stisnalar ne zaman uygulanabilmektedir?
Belgeye ba¤l› istisnalar›n belgenin geçerlilik süresi içerisinde
tatbiki mümkündür. Belge müracaat tarihi ile belge tarihi aras›nda
yap›lan ifllemlere istisna uygulanamaz. Ancak, bu süre içerisinde
gerçeklefltirilen hizmet ve faaliyetler ihracat taahhüdüne say›l›r.

11. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi baflvurusu
s›ras›nda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’nca istenen
bilgi ve belgeler nelerdir?
Dilekçe (‹mza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanm›fl),
Vergi Resim Harç ‹stisnas› Proje Formu,
Son üç ayda kapat›lan belgelere iliflkin kapatma yaz›s›
fotokopileri ile ihracat taahhütleri, kapat›lmam›fl Vergi Resim
Harç ‹stisnas› Belgesi kapsam›nda gerçeklefltirilen faaliyet
tutar›n› gösteren banka tasdikli liste,
Ticaret Sicil Gazetesi (Asl› veya noter tasdikli örne¤i),
‹mza Sirküleri (Noter tasdikli),
Son y›la ait vergi dairesince tasdikli Bilânço ve Kar- Zarar
Cetveli,
‹hracat Taahhütnamesi (‹mza sirkülerinde yer alan yetkililerce
imzalanm›fl),
Faaliyetin firma taraf›ndan yap›labilece¤ini tevsik eden bilgi
ve belgeler (Turizm ‹flletme Belgesi, C 2 Karnesi, Seyahat
Acentas› Belgesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi,
Mukavele örne¤i vb.),
Faaliyetin üstlenildi¤ini tevsik eden bilgi ve belgeler (‹halenin
uluslararas› oldu¤u veya faaliyetin yabanc› para ile finanse
edildi¤ine dair ilgili kurumdan al›nan yaz›).

12. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’nin
geçerlilik süresi ne kadard›r?
Vergi resim harç istisnas› belgelerinin geçerlilik süreleri azami
24 (yirmi dört) ayd›r. Ancak, yurt d›fl› ve yurt içi müteahhitlik
hizmetleri, savunma sanayii projeleri ile yurt d›fl›nda ma¤aza
aç›lmas› ve iflletilmesine iliflkin belgelerin süresi proje süresi
kadar, Türk Eximbank taraf›ndan proje baz›nda kulland›r›lan orta
ve uzun vadeli kredilere iliflkin belgelerde ise belge süresi vade
süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayr›ca, yap-ifllet modeli
çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yat›r›m projesi süresi
kadard›r.

13. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’nin süresi
uzat›labilir mi?
Söz konusu belgenin süresi belge kapsam›nda ilk istisnan›n
uyguland›¤› tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere uzat›labilir.

14. Hangi durumlarda Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi için ek süre verilmektedir?

10. Vergi, Resim, Harç ‹stisnas› Belgesi nedir?

Yurt d›fl› ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri ile savunma sanayii
projelerine iliflkin belgelere ihale makam›n›n, yurt d›fl›nda ma¤aza
aç›lmas› ve iflletilmesi projelerine ise Türk Eximbank’›n uygun
görüflü al›narak belge konusu ifl tamamlan›ncaya kadar ek süre
verilebilir. Belge süresi bitiminden sonra yap›lan süre uzat›mlar›,
belge bitim tarihinden itibaren hüküm ihtiva eder.

“Vergi, Resim, Harç ‹stisnas› Belgesi”, ihracat say›lan sat›fl ve
teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim
ve harç istisnas›ndan yararland›r›lmas›na imkan sa¤layan ve D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤›’nca düzenlenen bir belgedir.

Ayr›ca, gerekli bilgi ve belgelerle Müsteflarl›¤a müracaat edilmesi
halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu iflin
tasfiyesine yönelik hukuki ve mali ifllemler sonuçlan›ncaya kadar
belge süresinin uzat›lmas› kayd›yla, istisna uygulamas›na devam
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edilir. Ancak, bu durum kredi vadesinin uzat›lmas› anlam›na
gelmez. Nakdi kredilerde kredi süresi, bu süre ile paralel olarak
uzat›lmaz ve kredi tasfiye edilememifl ise süreyi aflan zaman
diliminde istisna uygulanmaz.

15. Mücbir sebep ve fevkalade haller dolay›s›yla
süre uzat›m› talebinde bulunmak için yap›lmas›
gereken ifllemler nelerdir?
Firmalar›n mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmesi
için; Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi kapsam›nda en geç belge
süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’na, belgesiz ihracat kredisi kapsam›nda ise en geç
kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1
(bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat etmeleri gerekir.
Belirtilen süreler d›fl›nda yap›lan müracaatlar ise de¤erlendirilmez.

16. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi revize
edilebilir mi?
Vergi resim harç istisnas› belgeleri, ilgili firman›n müracaat›na
istinaden belge ihracat taahhüdü kapat›l›ncaya kadar D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’nca revize edilebilir.

17. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi hangi
kurum taraf›ndan ve hangi koflullarda iptal
edilir?
Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi, ilgili firman›n talebi üzerine
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’nca iptal edilir. Bu kapsamda ilgili mevzuat
hükümlerine uyulmad›¤›n›n, Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’nin
düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile
belge kapsam›nda yap›lan ifllemlerin gerçek d›fl› oldu¤unun ve
ilgili belge üzerinde tahrifat yap›ld›¤›n›n tespiti halinde; ilgili belge
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’nca iptal edilir ve ilgililer hakk›nda kanuni
ifllem yap›l›r.
Ayr›ca Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi ihracat taahhüdünün
kapat›lmas› için bu belge süresinin dolmas›ndan itibaren 3 (üç)
ay içinde ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› flubesine
müracaat edilmemesi halinde, bu hususun an›lan Banka taraf›ndan
Müsteflarl›¤a bildirilmesini müteakip, belge D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’nca iptal edilir. ‹ptal edilen belge kapsam›nda
uygulanan istisnalar›n tahsili için iptal ifllemi, ilgili Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas› flubesi ile vergi dairesine bildirilir.

18. ‹hracat taahhüdünün gerçeklefltirilememesi
ve belge iptali halinde uygulanacak cezai
yapt›r›mlar nelerdir?
Uygulanan vergi, resim ve harç istisnalar›n gerçeklefltirilmeyen
ihracat taahhüdüne tekabül eden k›s›mlar›, 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi’nin iptal edilmesi halinde ise belge kapsam›nda uygulanan
istisnalar, ayn› mevzuat çerçevesinde tahsil edilir.

19. Kapatma esnas›nda ibraz edilen belgelerin
gerçek d›fl› oldu¤unun saptanmas› durumunda
nas›l bir cezai ifllem tesis edilir?
Kapatma esnas›nda ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek d›fl›
oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, bu belge kapsam› ihracat,
transit ticaret, ihracat say›lan sat›fl ve teslim veya döviz kazand›r›c›
hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar geri al›n›r ve ilgililer
hakk›nda kanuni ifllem yap›l›r. ‹nceleme veya soruflturma
sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi
firma ad›na 1 (bir) y›l süreyle Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi
düzenlenmez.

20. Re’sen vergi, resim ve harç istisnas›
uygulanan ifllemler nelerdir?
Afla¤›da belirtilen ifllemler ve bu ifllemler nedeniyle düzenlenecek
ka¤›tlara; ihracata iliflkin olduklar›n›n tevsik edilmesi durumunda,
ifllemi yapan kurulufllarca, re’sen, vergi, resim ve harç istisnas›
uygulanmaktad›r.
a. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi almak amac›yla proje formu
ekinde verilecek taahhütnameler,
b. ‹hracat karfl›l›¤› yap›lacak ödemeler (Destekleme ve Fiyat
‹stikrar Fonu çerçevesinde yap›lan ödemelere iliflkin
taahhütnameler ve temliknameler, SSK prim borçlar› ile genel
bütçeli idarelere olan borçlar›n mahsubu dahil),
c. ‹hracattan do¤an alaca¤›n ihracatç› taraf›ndan temliki,
d. ‹hracat ba¤lant›lar› için düzenlenecek anlaflmalar,
e. Tedarik edildikleri flekliyle ihraç edilmek üzere mal al›m›,
f. Dahilde ‹flleme ‹zni kapsam›nda yap›lan ithalat,
g. Transit ticarete konu mal›n sat›n al›nmas› ve sat›lmas›,
h. Gümrük Kanunu’nun 131. maddesine istinaden ithalat
vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine
tabi ambalaj maddeleri ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj
malzemesinin geçici ihrac› ve ithali,
i. Yurt d›fl› ve uluslararas› yurt içi ihaleler, yap ifllet modeli
çerçevesinde yap›lacak yat›r›m projelerine iliflkin sözleflme
safhas›ndan önceki teminat mektuplar› ile ilgili ifllemler (teminat
mektuplar› dahil) ve di¤er ifllemler ve bu konuda düzenlenen
ihale kararlar› (Re’sen uygulanacak damga vergisi ve harç
istisnas›; ihale kararlar›, teminat mektuplar› ve bunlara iliflkin
ifllemler d›fl›nda kalan ifllem ve ka¤›tlara uygulanmaz.),
j. Gerçeklefltirilen mamul ürün ihracat› karfl›l›¤› olarak bu ürünlerin
üretiminde kullan›lan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nden
veya T.C. fieker Kurumu’nca tespit edilen fleker fabrikalar›ndan
al›m›.

21. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi
kapsam›nda istisna tatbik edilmek suretiyle
ithalat gerçeklefltirilebilir mi?
Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgeleri ithal hakk› içermemektedir
ve dolay›s›yla ithalata iliflkin dayanak belge olarak gösterilebilmesi
mümkün bulunmamaktad›r.
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22. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’nde yer
alan faaliyet de¤erinin afl›lmas› halinin istisna
uygulamas›na etkisi var m›d›r?
‹stisna uygulamas›n›n belgede yer alan esaslar dikkate al›narak
yürütülmesi gerekti¤inden bahisle, ‹darece, belge kapsam›nda
yap›lacak ifllemlerin faaliyet de¤erini aflan k›s›mlar› bak›m›ndan
damga vergisi ve harç istisnas› uygulanmas›na imkan bulunmad›¤›
yönünde görüfl bildirilmektedir.

B. Döviz kazand›r›c› faaliyetler ve
istisna uygulamas›
23. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’ne tabi
ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler nelerdir?
a. Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) Müsteflarl›¤›’nca yay›mlanan
cari y›l yat›r›m program›nda yer alan kamu yat›r›mlar›ndan
uluslararas› ihaleye (yerli ve yabanc› firmalar›n ayr› ayr› veya
birlikte ifltirakine aç›k olmak üzere) ç›kar›lanlar›n ihalesini kazanan
veya yabanc› para ile finanse edilenlerin yap›m›n› üstlenen
firmalar›n;
Yerli firma olmas› halinde, uluslararas› ihalelerde tamam›
üzerinden, yabanc› para ile finanse edilenlerde ise yabanc›
paraya isabet eden oranda yapacaklar› hizmet ve faaliyetler
ile yerli imalatç› firmalar›n, mükerrer olmamak kayd›yla bahse
konu iflte kullan›lmak üzere bu iflin yap›m›n› yüklenen firmaya
üreterek yapacaklar› mal ve malzeme ile hizmet sat›fl ve
teslimleri,
Yabanc› firma olmas› halinde, yabanc› firman›n bu iflte
kullanaca¤› mal ve malzemeyi üreten yerli imalatç› firmalar›n
(ifli taahhüt eden firmalar dahil) yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
Yerli ve yabanc› firmalar›n ortakl›¤› fleklinde olmas› halinde,
yerli firmaya kendi faaliyeti oran›nda, yabanc› firmaya ise yerli
imalatç› firmalar›n, üreterek yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
Proje sahibi kamu kurumlar› ile bu projeleri üstlenen firmalara
yap›lacak teknik müflavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet
sat›fllar›,

c. Yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda yer alan yat›r›m mallar›n›
üreterek, Yat›r›m Teflvik Belgesi sahibi yat›r›mc›lara teslim eden
yerli imalatç› firmalar›n sat›fl ve teslimleri,
d. Yerli imalatç› firmalar›n, Müsteflarl›k’ça yay›mlanan tebli¤ eki
yat›r›m mallar› listesinde belirtilen mallar› üreterek sat›fl ve
teslimleri,
e. Yerli imalatç› firmalar›n, Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Mevzuat›
çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri
bu aksam ve parçalar› üreterek yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
f. Kamu kurum ve kurulufllar›nca uluslararas› ihaleye (sabit
sermaye yat›r›m› nitelikli olanlar) ç›kar›lan yat›r›m mal›na, s›nai
mamullere ve yaz›l›m hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan yerli
imalatç› firmalar›n üreterek yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
g. Kamu kurum ve kurulufllar›nca yapt›r›lan uluslararas› tafl›malar
ve bu kurum ve kurulufllar taraf›ndan uluslararas› ihaleye ç›kar›lm›fl
yurt içi tafl›malar› yüklenen yerli firmalar›n bu faaliyetleri,
h. Yurt d›fl›na yönelik olarak gerçeklefltirilecek müteahhitlik,
müflavirlik, yaz›l›m ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazand›r›c›
hizmet projeleri,
i. Uluslararas› ikili veya çok tarafl› anlaflma hükümlerine göre
yurt içinde bulunan yabanc› kurulufllar›n yurt d›fl›ndan getirme
imkan›na sahip bulunduklar› s›nai mamulleri teslim eden yerli
imalatç› firmalar ile uluslar aras› kurulufllar, yabanc› ülke
temsilcilikleri ve kurulufllar›na ait tesislerin yap›m›n› ve onar›m›n›
üstlenen müteahhit firmalar›n faaliyet ve teslimleri,
j. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve
yurt d›fl›ndaki turizm faaliyetleri s›ras›nda yapt›klar› döviz karfl›l›¤›
hizmet sat›fllar›,
k. Uluslararas› tafl›mac›l›ktan döviz olarak kazan›lan navlun
bedellerinin yurda getirilmesi kayd›yla kara, deniz veya hava
ulaflt›rma hizmet ve faaliyetleri,
l. Yap-‹fllet Modeli çerçevesinde yap›lacak yat›r›m projelerini
üstlenen yerli firmalar›n yapacaklar› hizmet ve faaliyetler,

b. Savunma sanayi alan›nda;
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’nca onaylanan savunma sanayi
projelerini üstlenmifl yerli imalatç› firmalar›n, üreterek
yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,

6

Müsteflarl›¤›’nca Savunma Sanayi aç›s›ndan önem arz etti¤i
belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatç›
firmalara, yerli imalatç› firmalar›n üreterek yapacaklar› sat›fl
ve teslimleri,

m. Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanmas› gayesiyle
yurtd›fl›nda ma¤aza aç›lmas› veya iflletilmesi,

Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’nca savunma sanayi aç›s›ndan
önem arz etti¤i belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten
yerli imalatç› firmalar›n, ülkenin savunmas› ile ilgili kamu
kurum ve kurulufllar›na, üreterek yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,

n. Bedelleri döviz olarak al›nmak kayd›yla yurt d›fl›nda yerleflik
firmalar ad›na garanti kapsam›nda gerçeklefltirilen bak›m ve
onar›m hizmetleriyle, yabanc› band›ral› gemi, uçak veya t›rlar›n
bak›m› ve onar›m› ile bunlara yap›lan mal (yak›t ve madeni ya¤lar
hariç) ve hizmet sat›fllar›,

Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’nca onaylanan savunma sanayi
projelerini üstlenmifl yerli imalatç› firmalar ile Savunma Sanayi

o. Kamu kurum ve kurulufllar›nca uluslararas› ihaleye ç›kar›lan
maden havzalar›ndan rödövans karfl›l›¤›nda maden ç›kar›m› ve

100 Soruda Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas› 2010

iflletmesi ile ilgili üretim faaliyetleri,
p. Yabanc› uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensuplar›
dahil), turistlere veya yurt d›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar›na
ülkemizde bulunduklar› sürede, bedelleri yurt d›fl›ndaki sa¤l›k ve
sigorta kurulufllar›ndan tahsil edilmek kayd›yla döviz karfl›l›¤›
verilecek sa¤l›k hizmetleri,
r. Yurt içinde yerleflik haber ajanslar›nca, yurt d›fl›ndaki yay›n
organlar›na görüntülü veya görüntüsüz haber sat›fllar›,
ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve
faaliyetler olarak de¤erlendirilmektedir.

24. Yerli imalatç› firma nedir?
Yerli imalatç› firmalar, 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre kurulmufl, vergi uygulamalar› bak›m›ndan
Türkiye’de tam mükellef olan ve üretim faaliyetinde bulunan
firmalard›r.

25. Döviz kazand›r›c› faaliyetlerle ilgili ifllem ve
ka¤›tlar›n damga vergisi ve harçlar karfl›s›ndaki
durumu nedir?
5035 say›l› Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar
Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik neticesinde 01.01.2004 tarihinden
itibaren döviz kazand›r›c› faaliyetlerle ilgili ifllem ve ka¤›tlar da,
damga vergisi ve harçlardan müstesna bulunmaktad›r. Söz konusu
istisnalar›n uygulanmas›na iliflkin olarak yay›mlanan 1 seri numaral›
Döviz Kazand›r›c› Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç ‹stisnas›
Uygulamas› Hakk›nda Tebli¤ ile düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna
göre döviz kazand›r›c› faaliyetler ile ilgili uygulanacak damga
vergisi ve harç istisnas› “Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi” veya
“Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi”nin ibraz› üzerine baflka bir belge
aranmaks›z›n re’sen uygulanacakt›r.

26. Döviz kazand›r›c› faaliyetlerde damga
vergisi ve harç istisnas›n›n yasal dayana¤›
nedir?
Döviz kazand›r›c› faaliyetlerde damga vergisi istisnas› Damga
Vergisi Kanunu’nun Ek 2. harç istisnas› ise Harçlar Kanunu’nun
Ek 1. maddelerine istinaden uygulanmaktad›r.

27. Döviz kazand›r›c› faaliyetlerde damga vergisi
ve harç istisnas› nas›l uygulanmaktad›r?
Döviz kazand›r›c› faaliyet için düzenlenmifl bulunan “Vergi Resim
Harç ‹stisna Belgesi”nin ibraz› üzerine, ilgili kurulufllarca baflkaca
bir belge aranmaks›z›n re’sen damga vergisi ve harç istisnas›
uygulanabilecektir.

28. Sözleflme taraf›n›n ihale makam› veya kamu
kurum/kuruluflu olmad›¤› hallerde istisna
uygulamas› nas›l olacakt›r?
Döviz kazand›r›c› faaliyetlerde, ihale makam› ve/veya kamu kurum
ve kurulufllar› d›fl›nda kalan di¤er ifllem taraflar› aras›ndaki

ifllemlere, her iki ifllem taraf›n›n da ayn› konuda düzenlenmifl
belgeye sahip olmas›na ba¤l› olarak damga vergisi ve harç istisnas›
tatbik edilecektir.

29. Di¤er döviz kazand›r›c› faaliyetler aç›s›ndan
sözleflme taraflar›n›n birinde Dahilde ‹flleme ‹zin
Belgesi di¤erinde ise Vergi Resim Harç ‹stisna
Belgesi bulundu¤u durumda istisna uygulanabilir
mi?
1 Seri No’lu Döviz Kazand›r›c› Faaliyetlerde Damga Vergisi ve
Harç ‹stisnas› Uygulamas› Hakk›nda Tebli¤’den; ihracat ve ihracat
say›lan sat›fl ve teslimlere yönelik olarak düzenlenen Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi (D‹‹B) sahibi mükellefler için istisnan›n yaln›zca
ithalat ve yurtiçi al›mlar ile ilgili ifllemler sebebiyle düzenlenen
ka¤›tlar itibar›yla ve ihracata iliflkin oldu¤unun tevsiki kayd›yla
söz konusu olabilece¤i anlafl›lmaktad›r.
Mali ‹dare taraf›ndan da döviz kazand›r›c› faaliyetlerde kullan›lacak
mal, malzeme veya hizmetleri teslim/ifa eden taraf›n D‹‹B sahibi
mükellef olmas› halinde istisna tatbikinin yaln›zca al›m yapan
VRH‹B sahibi mükellef için söz konusu olabilece¤i ve dolay›s›yla
iflleme iliflkin verginin ödeme yükümlülü¤ünün D‹‹B sahibi
mükellefte olaca¤› yönünde görüfl bildirilmektedir. Bu durumda
D‹‹B sahibi mükellefin teslimlerine iliflkin düzenlenecek belgeler
itibar›yla istisnan›n ancak her iki ifllem taraf›n›n da ayn› konuda
düzenlenmifl bulunan VRH‹B’ne sahip olmas› halinde
uygulanabilece¤i sonucuna ulafl›labilmektedir. Mükelleflerin buna
benzer durumlarla karfl›laflmas› halinde ifllem tesis etmeden önce
‹dare’nin yaz›l› görüfllerine baflvurmalar› önemle tavsiye
edilmektedir.

30. Sözleflme nüshalar›n›n birden fazla oldu¤u
ve ifllem taraflar›ndan birinin VRH‹B’ne sahip
olmamas› durumunda damga vergisi ödeme
yükümlülü¤ü nas›l yerine getirilir?
Damga Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde birden fazla kifli
taraf›ndan imza edilen ka¤›tlara ait vergi ve cezan›n tamam›ndan
imza edenlerin müteselsilen sorumlu oldu¤una, bunlar aras›nda
vergiden müstesna olanlar›n bulunmas›n›n damga vergisinin
noksan ödenmesini gerektirmedi¤ine hükmolunmufltur. Buna
göre birden fazla nüsha olarak imzalanan sözleflmeden do¤an
toplam damga vergisinin ödeme yükümlülü¤ü VRH‹B’ni haiz
olmayan tarafa ait olacakt›r. Ancak bu ka¤›tlara ait verginin hiç
ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezan›n
tamam›ndan VRH‹B’ni haiz olan taraf da müteselsilen sorumlu
olacakt›r.

31. Döviz kazand›r›c› faaliyetler ile ilgili olarak
yabanc› kurum ve kurulufllarla imzalanan
sözleflmeler itibar›yla damga vergisi
istisnas›ndan yararlanabilmek mümkün müdür?
‹stisna uygulamas›nda ihale makam› ve/veya kamu kurum
kurulufllar› d›fl›nda kalan tüm ifllem taraflar›n›n da ayn› konuda
düzenlenmifl VRH‹B’ni haiz olmas› gerekmektedir. ‹darece, yurtd›fl›
kurum ve kurulufllarca imzalanan sözleflmelerde yurtd›fl› mukimi
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kurumun VRH‹B sahibi olamayaca¤›ndan bahisle, VRH‹B’ne sahip
Türkiye’de mukim firman›n damga vergisi yükümlülü¤ünü yerine
getirmesi gerekti¤i yönünde görüfl bildirilmektedir.

32. Döviz kazand›r›c› faaliyetlere iliflkin olarak
al›nan ihale kararlar›nda istisna uygulamas›
nas›ld›r?
Damga vergisi ve harç istisnas›n›n uygulanabilmesi için vergi ve
harca konu ifllemin, VRH‹B’nin geçerlilik süresi içerisinde yap›lmas›
gerekti¤inden ve pratik olarak ihale karar›ndan önce istisna
belgesinin temini mümkün olmad›¤›ndan, döviz kazand›r›c›
faaliyetler için al›nan ihale kararlar›na istisna tatbiki mümkün
olamamaktad›r.

33. Döviz kazand›r›c› faaliyetler ile ilgili olarak
al›nan ihale kararlar›na iliflkin istisnai durumlar
var m›d›r?
Yurtiçi uluslararas› ihale konusu ifller, yabanc› para ile finanse
edilen kamu yat›r›mlar› (genel anlay›fl Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤›’nca yay›mlanan cari y›l yat›r›m program›nda yer
alanlard›r), yurtd›fl›na yönelik olarak gerçeklefltirilecek
müteahhitlik, müflavirlik, yaz›l›m ve mühendislik hizmetleri ile
yap-ifllet modeli çerçevesinde yap›lacak yat›r›m projeleri
hususlar›nda al›nan ihale kararlar›na tevsik edilmesi kayd›yla
belge aranmaks›z›n re’sen istisna tatbik edilebilmektedir.

günlük sürede bildirimde bulunmayan sorumlular ad›na ikinci
derece usulsüzlük cezas› kesilmektedir.
‹stisnaya konu ifllemi yapt›¤› halde gerekli bildirimde bulunmayan
kurulufllar, döviz kazand›r›c› faaliyetin gerçekleflmemesi veya
belge flartlar›na uyulmad›¤›n›n tespiti halinde, Vergi Usul Kanunu
hükümleri çerçevesinde ilgililerden ceza ve gecikme faizi ile
birilikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ve harç
tutarlar›ndan, müteselsilen sorumlu olacaklard›r.

36. Vergi, resim ve harç istisnas›n›n denetimi
hangi kurumlar taraf›ndan ve ne flekilde
gerçeklefltirilir?
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin
uygulanmas›na iliflkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir,
ilgili firma, kamu kurum ve kurulufllar› ile bankalardan bilgi ve
belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir. Bu kapsamda, vergi,
resim ve harç istisnalar› ile ilgili ifllemler; ihracatla ilgili ifllem
yapan tüm kamu kurum ve kurulufllar›, bankalar (Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas› dahil), faktoring flirketleri, sigorta
flirketleri, noterler ve di¤er kurulufllar taraf›ndan ilgili mevzuatta
yer alan esaslar dahilinde yürütülür.

37. Yasal mevzuata uygun gerçeklefltirilmeyen
ifllemlerde, ifllem yapan kurulufllar›n
sorumlulu¤u var m›d›r?

Sözü edilen ifllerle ilgili olarak sözleflme safhas› da dahil olmak
üzere, takip eden safhalarda düzenlenen ka¤›tlar ve yap›lan
ifllemlere damga vergisi ve harç istisnas›n›n tatbiki için, bu konuda
düzenlenmifl VRH‹B’nin ibraz›n›n arand›¤›n› belirtmekte fayda
görüyoruz.

Tebli¤ kapsam›na girmedi¤i halde Kanun ve Tebli¤ gerekçe
gösterilerek damga vergisi ve harç istisnas› tatbik edilen ifllemleri
yapan kurulufllar (noter, tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum ve
kurulufl vb.) al›nmayan damga vergisi ve harç tutarlar› ile bunlara
iliflkin faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

C. Bildirim, denetim ve sorumluluklar

38. Uygulama kapsam›nda baflkaca sorumlulu¤u
bulunan kurum ve kurulufllar var m›d›r?

34. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi mukabili
istisna uygulanmak suretiyle ifllem
gerçeklefltirenlerin bildirim yükümlülü¤ü var
m›d›r?

‹fllem yapan kurum ve kurulufllar haricinde D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› ve Vergi Dairelerinin de
gerçeklefltirmekle yükümlü oldu¤u baz› ifllemler bulunmaktad›r.

‹fllere iliflkin olarak düzenlenen ka¤›t ve yap›lan ifllemlerle ilgili
olup, istisna uygulamas› sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya
ödeme s›ras›nda tevkif edilmeyen damga vergileri ile al›nmayan
harca iliflkin olarak, ifllemin yap›ld›¤› veya vergiye konu ka¤›d›n
düzenlendi¤i tarihi takip eden 30 gün içinde “Damga Vergisi
ve Harç ‹stisnas›ndan Yararlananlara Ait Bildirim Formu”
doldurularak, ad›na ifllem yap›lan ihracatç› veya yüklenici
kurulufllar›n gelir veya kurumlar vergisi yönünden ba¤l›
bulunduklar› vergi dairesine bildirimde bulunulmal›d›r. Bu bildirime,
döviz kazand›r›c› faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen Vergi Resim
Harç ‹stisna Belgesi ya da Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin bir
örne¤inin de eklenmesi gerekmektedir.

35. Bildirim yükümlülü¤üne uyulmamas›n›n
müeyyidesi var m›d›r?

39. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n görev ve
sorumluluklar› nelerdir?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi veya Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi’nin iptal edilmesi veya iptal iflleminin kald›r›lmas›, döviz
kazand›r›c› faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi veya
gerçeklefltirilmemesi (varsa gerçekleflmeme oran› da belirtilmek
suretiyle) hallerinde bu durumlar›n ifllem/tespit tarihini takip
eden 30 gün içerisinde D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan ilgili
vergi dairesine bildirilmesi zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Vergi dairesine yap›lacak bildirimlerde ilgilinin ad›, soyad› veya
unvan›, vergi kimlik numaras›, ikametgah› veya kanuni ve ifl
merkezi, döviz kazand›r›c› faaliyetin türü, belgenin ad›, say›s› ile
gerekli görülen di¤er hususlara da yer verilmesi gerekmektedir.

Damga vergisi ve harç istisnas›na konu ifllemi yapan, ancak 30
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40. T.C. Merkez Bankas›’n›n görev ve
sorumluluklar› nelerdir?
Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi kapsam›nda döviz kazand›r›c›
faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi veya gerçeklefltirilmemesi halinde
(varsa gerçekleflmeme oran› da belirtilmek suretiyle) bu durumun
tespit edildi¤i tarihi izleyen 30 gün içinde Merkez Bankas›
taraf›ndan ilgili vergi dairesine bildirilmesi zorunlulu¤u
bulunmaktad›r.
Vergi dairesine yap›lacak bildirimlerde ilgilinin ad›, soyad› veya
unvan›, vergi kimlik numaras›, ikametgah› veya kanuni ve ifl
merkezi, döviz kazand›r›c› faaliyetin türü, belgenin ad›, say›s› ile
gerekli görülen di¤er hususlara da yer verilmesi gerekmektedir.

41. Vergi Dairelerinin görev ve sorumluluklar›
nelerdir?
Vergi daireleri, istisnaya konu ifllemi gerçeklefltiren kurulufllarca
yap›lan bildirimleri, mükelleflerin tarh dosyalar›nda
saklayacaklard›r.
‹lgili kurulufllarca yap›lacak bildirimler dikkate al›narak Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre yap›lacak tarhiyatlarda, mükelleflerin
tarh dosyalar›ndaki bildirim ve kay›tlar esas al›nacakt›r.

D. ‹hracat taahhüdü
42. ‹hracat taahhüdü nedir?
‹hracat taahhüdü, belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit
ticaretin finansman›nda kulland›r›lan krediler ile bunlarla ilgili
ifllemlerde, vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararlanmak
amac›yla belirli tutarda döviz kazand›rma veya ihracat
gerçeklefltirme yükümlülü¤ünü ifade etmektedir.

43. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’ne iliflkin
ihracat taahhütleri nas›l kapat›lmaktad›r?
Vergi resim harç istisnas› belgelerine iliflkin ihracat taahhütleri;
belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi
ve belgelerle müracaat edilmesi kayd›yla, D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’n›n uygun görüflüne istinaden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›’nca belirlenen usuller çerçevesinde, an›lan
Banka’n›n ilgili flubesi taraf›ndan kapat›l›r. Kapatma ifllemi D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤›’na, firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir.

44. ‹hracat taahhüdüne say›lmayan ihracatlar
nelerdir?
‹hraç say›lan sat›fl ve teslimler ile hizmet ihrac›ndan sa¤lanan
bedeller taahhüde say›lmaz.
Transit ticaretten, s›n›r ticaretinden sa¤lanan döviz gelirleri,
mal ihrac›n›n finansman› için kulland›r›lan kredilerin
taahhütlerinin kapat›lmas›nda kullan›lamaz.
F›nd›k k›rma ve iflleme tesisi bulunan firmaya kulland›r›lan ve
kredi sözleflmesinde f›nd›k ihrac› için oldu¤u belirtilen kredinin

ihracat taahhüdüne f›nd›k d›fl›ndaki ihracat say›lmaz. Ayn›
flekilde f›nd›k ihracat› için kullan›lmayan kredinin ihracat
taahhüdü f›nd›k ihracat›yla kapat›lamaz.
‹hraç edildikten sonra yurda geri getirilen mal taahhüde
say›lamaz.
Denetim elemanlar›nca gerçe¤e ayk›r› oldu¤u tespit edilen
ihracat taahhüde say›lmaz.
Serbest bölgelere TL olarak yap›lan ihracat kredi taahhüdüne
say›lmaz.
Bedelsiz olarak yap›lan ihracatlar da kredi taahhüdüne
say›lamaz.

45. ‹hracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler kapsam›nda
düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin
kapat›lmas›nda hangi de¤er esas al›n›r?
‹hracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve
faaliyetler kapsam›nda düzenlenen belgelerin ihracat
taahhütlerinin kapat›lmas›nda katma de¤er vergisi hariç sat›fl
fiyat› esas al›n›r.

46. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’nin
ihracat taahhütlerinin kapat›lmas› için ibraz
edilmesi gereken belgeler nelerdir?
‹hracat taahhütleri kapat›l›rken, döviz karfl›l›¤› yap›lan ihracat
say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve
faaliyetlerde sat›fl ve/veya teslimat belgesi ile döviz al›m
belgesinin, Türk liras› karfl›l›¤› yap›lan ihracat say›lan sat›fl ve
teslimlerde ise sat›fl ve/veya teslimat belgesinin ibraz› aran›r.
Ayr›ca, Türk liras› karfl›l›¤› yap›lan ihracat say›lan sat›fl ve teslimlere
iliflkin düzenlenen Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgeleri’nde sat›fl
ve/veya teslimat belgesinin düzenlendi¤i tarihteki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru esas al›n›r.

47. ‹hracat taahhüdünün k›smen veya tamamen
gerçeklefltirilememesi durumunda bildirimde
bulunmak gerekir mi?
‹hracat taahhütleri k›smen veya tamamen gerçeklefltirilemez ise
uygulanm›fl olan istisnalar›n gerçekleflmeme oran›nda tahsili
için;
Belge kapsam›ndaki ifllemlerde, ihracat taahhüdünü kapatan
merciin talimat›n›n bankalara ulaflt›¤› tarihten,
Belge kapsam› d›fl›nda olup taahhüdün süresinde gerçekleflip
gerçekleflmedi¤inin bankalarca tespit edildi¤i ifllemlerde tespit
tarihinden,
itibaren en geç 30 gün içinde, daha önce istisnalar›n bildirildi¤i
vergi dairesine iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulmas›
gerekmektedir.
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II. Belgeli / belgesiz ihracat kredileri ile
ilgili düzenlemeler
48. Belgesiz ihracat kredisi
nedir?
Belgesiz ihracat kredileri, herhangi bir belge
ile ba¤lant›l› olmaks›z›n ihracat›n finansman›
amac›yla kullan›lan kredilerdir.

49. Belgesiz ihracat
kredilerinde vergi, resim ve
harç istisnas›n›n kapsam›
nedir?
Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin
ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen
süreler içerisinde kalmas› kayd›yla, vergi,
resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›l›r.
Bu sürelerin afl›lmas› durumunda, afl›lan
süre içerisinde tahakkuk eden vergi, resim
ve harçlara istisna uygulanmaz. Di¤er
taraftan, taahhüt edilen ihracat
gerçeklefltirilmeden kredi riskinin
kapat›lmas›, ihracat taahhüdünü ortadan
kald›rmaz. Transit ticaretle ilgili ifllemlerde
ise transit ticaret sat›fl bedeli tahsil
edilmeden kredi riskinin kapat›lmas›, ihracat
taahhüdünü ortadan kald›rmaz.

50. Belgesiz ihracat
kredilerinde kredi vadesi
uzat›labilir mi?
Belgesiz ihracat kredilerinde kredi vadesi,
krediye iliflkin taahhüt süresine paralel
olarak ilgili banka taraf›ndan uzat›labilir.
Vadenin uzat›lmamas› veya orijinal kredi
vadesinin k›sa olmas› sebebiyle kredi
riskinin ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden
önce kapat›lmas› halinde ise bu süreler
içinde yap›lan ifllemler istisnadan
yararland›r›l›r ve gerçeklefltirilen ihracat
taahhüde say›l›r. Belgesiz ihracat kredileri
ile ilgili olarak al›nan gayrinakdi krediler
herhangi bir limite ba¤l› olmaks›z›n vergi,
resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›l›r.

51. Belgesiz ihracat kredilerinde
vergi, resim ve harç istisnas›n›n
süresi uzat›labilir mi?
‹lgili firma taraf›ndan taahhüt edilen
ihracat›n % 50’sinin gerçeklefltirildi¤inin
tevsiki kayd›yla, krediye iliflkin taahhüt
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süresi ilgili banka taraf›ndan 6 (alt›) ay
uzat›l›r. Gemi infla ve ihrac›n›n finansman›
amac›yla kullan›lan kredilerde (haz›r gemi
hariç) ise gemi infla faaliyetinin % 50’sinin
tamamland›¤›n›n Deniz Ticaret Odas›’ndan
al›nan ekspertiz raporuyla tevsiki kayd›yla,
krediye iliflkin taahhüt süresi ilgili banka
taraf›ndan 6 (alt›) ay uzat›l›r.

52. Belgesiz ihracat
kredilerinde ihracat taahhüdü
hangi hallerde gerçeklefltirilmifl
say›l›r?
‹hracat taahhüdü belgesiz ihracat
kredilerinde;
‹hrac› taahhüt edilen mal›n veya de¤erin
yürürlükteki ‹hracat Mevzuat› ile Gümrük
Mevzuat›’na uygun flekilde ihracat›n›n
yap›lmas›,
‹hracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerde mal
ve hizmet bedelinin tahsil edilmesi,
Transit ticaretin finansman›nda kullan›lan
kredilerde ise transit ticaret faaliyeti ile
ilgili gelirin tahsil edilmesi,
ile gerçeklefltirilmifl say›l›r.

53. Belgesiz ihracat kredilerine
iliflkin ihracat taahhütleri nas›l
kapat›l›r?
Belgesiz ihracat kredilerine iliflkin ihracat
taahhütleri; D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n
uygun görüflüne istinaden Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›’nca belirlenen
usuller çerçevesinde, krediyi kullanan firma
ve/veya krediyi kullanan firman›n grup
firmalar› taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat›
tevsik eden gümrük beyannamelerine
istinaden ilgili banka taraf›ndan kapat›l›r.
‹malatç› ihracatç› firmalar, taahhüt ettikleri
ihracat› bizzat ve/veya krediyi kullanan
firman›n grup firmalar› arac›l›¤›yla
yapabilecekleri gibi D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’ndan izin almadan baflka bir
ihracatç› arac›l›¤›yla yapabilirler. Bu
firmalar›n üretim tesislerinin baflka bir
firmaya kiralanm›fl veya devredilmifl olmas›
halinde ise imalatç› ihracatç› firmalar›n

kulland›klar› kredilerin taahhütleri üretim tesisini kiralam›fl veya
devralm›fl olan firma taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat ile
kapat›labilir.
‹malatç› olmayan ihracatç› firmalar›n kulland›klar› kredilerin
taahhütleri ise d›fl ticaret sermaye flirketleri ile sektörel d›fl ticaret
flirketleri taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat hariç olmak üzere,
arac› ihracatç› firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat ile
kapat›lamaz. Sektörel d›fl ticaret flirketleri taraf›ndan kullan›lan
kredilerin taahhütleri ise flirket orta¤› olan imalatç› ihracatç›
firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat ile kapat›labilir.

54. Grup firmas› ifadesinden ne
anlafl›lmaktad›r?
Grup firmas›, ana ortakl›¤›n do¤rudan kendisi veya di¤er grup
firmalar› veya ifltirakleri vas›tas›yla; sermaye ve yönetim iliflkileri
çerçevesinde asgari % 50 oran›nda hisseye veya asgari % 50
oran›nda oy hakk›na veya yönetim kurulu üyelerinin asgari
% 50’sini seçme hakk›na veya yönetim kurulu üyelerinin asgari
% 50’sine sahip oldu¤u iflletmeyi ifade eder.

55. Transit ticaret kapsam›nda sa¤lanan vergi,
resim ve harç istisnas›ndan yararlanma süresi
ne kadard›r?
Transit ticarete konu mal›n sat›n al›nmas› ve sat›lmas› ile transit
ticaretin finansman›nda kulland›r›lan kredilerin, vergi, resim ve
harç istisnas›ndan yararlanma süresi transit ticaret al›fl bedelinin
transfer tarihinden itibaren 18 (on sekiz) ayd›r.

56. Transit ticarette zarar edilmesi halinde
vergi, resim ve harç istisnas› uygulan›r m›?

kredilerin ihracat taahhütleri transit ticaret faaliyetinden elde
edilen gelirlerle kapat›l›r.
Vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›lan transit ticarete
iliflkin taahhüt kapatma ifllemleri istisnay› uygulayan banka
taraf›ndan sonuçland›r›l›r.
‹hracat taahhüdünün kapat›lmas› için ilgililerce, transit ticaret
al›fl bedelinin transfer tarihinden itibaren en geç 18 (on sekiz)
ay içinde al›fl ve sat›fla iliflkin faturalar ile sat›fl bedelinin tahsil
edildi¤ini gösterir belgenin (döviz al›m belgesi veya sat›fl
bedelinin ilgilinin hesab›na al›nd›¤›na dair banka yaz›s›) istisnay›
uygulayan bankaya ibraz› gerekir.
Transit ticaretin finansman› için kulland›r›lan kredilere iliflkin
ihracat taahhüdü hesaplan›rken (Türk liras› olarak kulland›r›lan
krediler hariç) anapara ile birlikte faiz, komisyon ve di¤er
masraflar da hesaplamaya dahil edilir.
Taahhüt kapatma s›ras›nda transfer edilen transit ticaret al›fl
bedelinin, tahsil edilen sat›fl bedelinden fazla olmas› halinde
eksik tahsil edilen oranda uygulanan istisnalar›n tahsili için
kapatmay› yapan bankaca gerekli ifllem yap›l›r.

58. Belgeli ihracat kredisi nedir?
Belgeli ihracat kredileri, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi ve/veya Vergi
Resim Harç ‹stisnas› Belgesi kapsam›nda; ithalat, ihracat say›lan
sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerin
finansman› amac›yla kullan›lan kredileri ifade etmektedir.

59. Belgeli ihracat kredilerinde vergi, resim ve
harç istisnas›n›n süresi ne kadard›r?

Al›fl ve sat›fl bedelleri aras›nda aleyhte fark›n oldu¤u transit
ticaret ifllemlerinde, aleyhte farka tekabül eden k›sma istisna
uygulanmaz.

Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnas›ndan
yararlanma süresi, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’nca düzenlenecek
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadard›r.

57. Belgesiz ihracat kredilerinde ihracat
taahhüdünün kapat›lmas›nda dikkat edilmesi
gereken hususlar nelerdir?

60. Belge kapsam›nda ayn› anda ne kadar kredi
kullan›labilir?

Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ithalat›n finansman›
amac›yla döviz kredisi kulland›r›lm›fl olmas› halinde; üzerinde
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi say›s› ve/veya sat›r kodu kay›tl›
olan gümrük beyannamesi konusu ihracat›n, ithalat bedelinin
transferinde kullan›lan kredinin 1/3 fazlas›na faiz ve komisyonlar
ile varsa di¤er masraflar›n ilavesiyle bulunacak tutar›na tekabül
eden k›sm›, belgesiz ihracat kredisinin ihracat taahhüdüne
say›lmaz.
‹lgili banka taraf›ndan, kulland›racaklar› kredilere iliflkin ihracat
taahhüdü hesaplan›rken (Türk liras› ihracat kredileri hariç),
anapara ile birlikte faiz, komisyon ve di¤er masraflar da
hesaplamaya dahil edilir.
Vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›lan transit ticaret
ifllemleri ile transit ticaretin finansman›nda kulland›r›lan

Belge kapsam›nda ayn› anda kullan›lacak kredilerin toplam›
belgede kay›tl› ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi
tutar›) toplam› ise belgede kay›tl› taahhüt tutar› ile belge süresinin
çarp›m› sonucu bulunacak adat toplam›n› aflamaz. Döviz kredisinin
döviz olarak kulland›r›lmas› halinde ise kulland›r›lan kredi tutar›
taahhüdün % 75’ini geçemez. Bu durumda, ihracat taahhüdünün
tamam›n›n gerçeklefltirilmifl olmas› zorunludur.
Belge kapsam›nda yurt d›fl› müteahhitlik hizmetlerinde, iflin
yap›ld›¤› ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkiyat›na iliflkin aç›lan
akreditiflerde, belgede kay›tl› ihracat taahhüdü afl›lamaz.

61. Vergi resim harç istisnas› kapsam›nda TL
bazl› kredi kullan›labilir mi?
Bankalar d›fl›nda Türkiye’de yerleflik kiflilerin, yurt d›fl›ndan veya
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Türkiye’deki bankalardan döviz kredisi temini ve kullan›m›na
iliflkin esaslar Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma mevzuat›nda
belirlenmifltir. Buna göre, Türkiye’deki bankalarca lehdar› döviz
olarak borçland›r›p TL olarak kulland›r›lan krediler döviz kredisinin
TL kullan›m›d›r.
Yurt d›fl›ndan temin edilip Türkiye’deki bankalar arac›l›¤› ile
kullan›lan döviz kredilerinin yurt d›fl›na veya yurt d›fl›nda döviz
ödenmesini gerektiren faaliyetlerin finansman›nda kullan›lmas›
ya da TL’ye çevrilerek yurt içindeki (mal veya hizmet ihrac›na
yönelik) finansman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda kullan›lmas›
mümkündür. Bu kapsamda, kredinin TL’ye çevrilerek kullan›lmas›,
“döviz kredisi” niteli¤ini de¤ifltirmez.

62. Belge konusu faaliyetle ilgili olarak
yararlan›lacak vergi, resim, harç istisnas›
kapsam›na dahil di¤er belge/ifllemler nelerdir?
Belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen garanti ve teminat
mektuplar›, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›ndaki ithalata
iliflkin gümrük idarelerine hitaben düzenlenen teminat mektuplar›,
ithalat akreditifinin aç›lmas› s›ras›nda düzenlenen genel kredi
sözleflmeleri ile yurt içinden mal al›m›na iliflkin teminat ve
garantiler, belge kapsam›nda kullan›lan kredilerin teminat› için
düzenlenen garanti ve teminat mektuplar› ile Kambiyo Mevzuat›
hükümleri sakl› kalmak kayd›yla ihracat alaca¤›n›n ihracatç›
taraf›ndan kredi veren veya ihracat kredi sigortas›/garantisi
yapan kurulufla temlikine iliflkin temliknameler, teminat hükmünde
oldu¤undan, herhangi bir limite ba¤l› olmaks›z›n vergi, resim ve
harç istisnas›ndan yararland›r›l›r.

63. Teminat mektuplar›n›n vergi, resim ve harç
istisnas› karfl›s›ndaki durumu nedir?
Yap›lacak ihracat ba¤lant›lar› için düzenlenecek anlaflmalar ve
bu konuda al›nacak teminat mektuplar› ile ilgili ifllemler ve bu
ifllemler sebebiyle düzenlenen ka¤›tlarda vergi, resim ve harç
istisnas› uygulanmaktad›r.
Mal ihrac› karfl›l›¤› Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu’ndan yap›lacak
parasal teflvik ödemeleri için verilecek teminat mektuplar› ve
temliknameler ile ihracatta KDV iadesine iliflkin düzenlenecek
ka¤›tlar da (KDV iadesinin mükellefin veya mükellefe ihraç edilen
mal› teslim edenlerin vergi borcuna mahsubu dahil) vergi, resim
ve harç istisnas› uygulanacak faaliyetler kapsam›ndad›r.
Ancak, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi ve Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi dahilinde ihraç say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz
kazand›r›c› ifllemler kapsam›nda düzenlenen faturalara ait KDV
iadesiyle ilgili yap›lan ifllemlere ve düzenlenen ka¤›tlara ve vergi
dairesine verilen teminat mektuplar›na istisna uygulanmaz.

64. Belgeli ihracat kredilerinde ihracat
taahhüdü nas›l kapat›l›r?
Vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›lan belgeli ihracat
kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler
ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve
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belgede taahhüt edilen gelirlerle kapat›l›r. Ancak, ihracat say›lan
sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerde
(ayn› holding veya grup bünyesinde yer alan pazarlama flirketleri
vas›tas›yla yap›lan sat›fllar hariç) arac› ihracatç› kabul edilmez.

65. Vergi, resim ve harç istisnas›ndan
yararland›r›lan belgeli ihracat kredilerinde
ihracat taahhüdünün kapat›lmas› ifllemi hangi
kurumlar taraf›ndan gerçeklefltirilir?
Vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›lan belgeli ihracat
kredilerinin ihracat taahhüdünün kapat›lmas› ifllemi;
a) ‹hracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet
ve faaliyetlerin finansman›nda kullan›lan kredilerde, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›’nca Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi’nin,
b) ‹hracat ve ihracat say›lan sat›fl ve teslimlere yönelik gümrük
muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
kapsam›ndaki ithalat›n finansman›nda kullan›lan kredilerde
ise ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterliklerince Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi’nin,
ihracat taahhüdünün kapat›ld›¤›n› gösteren taahhüt kapatma
bildirim yaz›lar›na istinaden, ilgili banka taraf›ndan sonuçland›r›l›r.

66. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi
kapsam›ndaki ifllemlerde, kredilerin ihracat
taahhüdüne olan etkileri nelerdir?
Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi kapsam›nda kullan›lan kredinin
belge ihracat taahhüdünden az kullan›lm›fl olmas› halinde,
kullan›lan krediye tekabül eden tutar›n gerçeklefltirilmesi yan›nda,
kredi ifllemleri d›fl›nda vergi, resim ve harç istisnas›ndan
yararlan›lm›fl ise belgede kay›tl› ihracat taahhüdü ile kullan›lan
kredi tutar› aras›ndaki fark›n asgari % 10’u tutar›nda taahhüdün
gerçeklefltirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi d›fl›ndaki ifllemler için
yararland›r›lan vergi, resim ve harç istisnalar› toplam›ndan az
olamaz.
Kredi kullan›lmamas› durumunda ise yararland›r›lan vergi, resim
ve harç istisnas› toplam›n›n alt›nda kalmamak kayd›yla belgede
kay›tl› ihracat taahhüdünün % 10’unun gerçeklefltirilmesi gerekir.

67. Belgeli ihracat kredilerinde belgeye kay›t ve
bildirim yükümlülü¤ü var m›d›r?
Belgeli ihracatta uygulanan istisnalar; her ifllem için s›ra numaras›,
tarihi, kredi miktar› (döviz olarak kullan›lan döviz kredilerinde
düflüm 1/3 fazlas› ile yap›l›r) ve bakiye k›s›m belirtilerek Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi veya Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi’ne
kaydedilir ve uygulanan vergi, resim ve harç istisnalar›, istisnay›
uygulayan kurum ve kurulufllarca ilgilinin ba¤l› bulundu¤u vergi
dairesine bildirilir.
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68. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi ve
belgesiz ihracat kredileri kapsam›nda süre
uzat›m›na konu olacak mücbir sebep ve
fevkalade haller nelerdir?
Afla¤›da belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin Vergi Resim
Harç ‹stisnas› Belgesi ve belgesiz ihracat kredilerinin süresi içinde
vukuu halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden
itibaren ilgili mevzuatta belirtilen sürelere ilave olarak ek süre
verilebilir:
Deprem, sel, don, f›rt›na, kas›rga vb. tabii afetler ve yang›n
(Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› veya Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›
‹l Müdürlükleri, ‹tfaiye Müdürlükleri veya ilgili di¤er kurumlardan
al›nacak yaz› ile),
Yükümlü firman›n faaliyetinin kamu otoritelerince k›s›tlanmas›
veya durdurulmas› (Firma faaliyetini durduran kamu
kurumundan al›nacak resmi yaz› ile),
Grev ve lokavt (‹l Çal›flma Müdürlüklerinden al›nacak yaz› ile),
Ülkemiz veya ithalatç› ülkede Devletçe konulan yasaklar ile
harp ve abluka halleri,
Yükümlü firman›n iflas› ya da konkordato ilan etmifl olmas›
(Mahkeme karar› ile),
fiah›s firmalar›nda firma sahibinin ölümü durumunda,
Karfl›l›¤› ihracat süresi içerisinde yerine getirilmedi¤i için
prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peflin döviz ile ilgili
ihracat›n yap›lamamas› durumunda (‹thalatç› firmadan ihracat›n
belirlenen süreden daha geç yap›lmas›n›n istenildi¤ine dair
al›nan yaz› veya di¤er hakl› sebeplere iliflkin bilgi ve belge ile).

72. Vergi, resim ve harç istisnas› uygulanan
ifllemlerden do¤an döviz kazanc›n›n transferi
vergiye tabi midir?
Gerek ihracat bedelinin gerekse ihraç say›lan sat›fl ve teslimler
ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler karfl›l›¤›nda elde edilen
dövizlerin al›fl› yap›lmaks›z›n mahsup edilerek (ayn› kur üzerinden
döviz al›fl belgesi ve döviz sat›fl belgesi düzenlenmek suretiyle)
yap›lan transferlerde vergi do¤maz.
Ancak ihracat bedelinden mahsup ve mahsuben transfer
nedeniyle bir komisyon al›n›yorsa komisyondan do¤an BSMV’ye
istisna uygulanmayacakt›r.

69. Özel finans kurumlar› taraf›ndan verilen
belgesiz ihracat kredilerinde vergi, resim ve
harç istisnas› uygulanabilir mi?
Özel finans kurumlar›n›n belgesiz olarak ihracat›n finansman›
amac›yla do¤rudan ihracatç›ya veya imalatç› ihracatç›ya emtia
teminine yönelik olarak Türk liras› veya döviz borçland›r›p TL
kulland›r›lan fonlar da ihracat›n finansman› amac›yla kulland›r›lan
kredi gibi mütalaa edilmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak
düzenlenen ka¤›tlara vergi, resim ve harç istisnas›
uygulanmaktad›r.

70. Prefinansman nedir?
Yurt d›fl›ndaki finans kurulufllar›ndan temin edilen döviz kredisinin
mal veya hizmet ihrac› faaliyetinin finansman›nda TL olarak
(döviz al›fl› yap›lmak suretiyle) kullan›lmas›na prefinansman ad›
verilir.

71. Herhangi bir belge kapsam›nda kullan›lan
kredi baflka bir belgeye devredilebilir mi?
Bir Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi veya Vergi Resim Harç ‹stisnas›
Belgesi kapsam›nda kullan›lan kredi (nakit veya gayri nakdi)
baflka bir belgeye devredilemez.
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III. Dahilde iflleme rejimi ve otomasyon
73. Dahilde iflleme rejimi nedir?
Dahilde iflleme rejimi, ihraç edilecek olan
mallar›n üretiminde kullan›lacak girdilerin
ithal edilmesi halinde, bu girdilere iliflkin
olarak ithalde ödenmesi gereken vergilerin
ödenmeyerek teminata ba¤lanmak suretiyle
ertelenmesini ve bu girdilerin kullan›lmak
suretiyle imal edilen mallar›n ihraç
edildi¤inin tevsiki halinde de bu flekilde
ertelenen vergilere iliflkin teminatlar›n
çözülmesini sa¤lamaya yönelik bir
düzenlemedir.

74. Dahilde iflleme rejiminin
amaçlar› nelerdir?

77. Dahilde iflleme rejimi
otomasyonuna nas›l dahil
olunabilmektedir?
Söz konusu projeye kat›lmak için öncelikle
Telekomünikasyon Kurumu’nca
yetkilendirilmifl E-Güven, Türk Trust, ETu¤ra, Tübitak (Kamu Sertifikasyon
Merkezi) gibi firmalar›n herhangi birinden
elektronik imza kullan›m› için gerekli olan
elektronik sertifika edinilmesi
gerekmektedir.

D›fl piyasada rekabetin art›r›lmas› ve döviz
kazand›rma amac›na yönelik olarak, ihraç
edilmesi düflünülen mallar›n üretiminde
kullan›lacak olan hammadde, yard›mc›
madde, ara mal› ve ambalaj malzemelerinin,
vergisel yüklerden muaf olmak üzere, çeflitli
kolayl›k ve tedbirlerden yararlanmak
suretiyle temin edilmesini sa¤lamakt›r.

Daha sonra “http:\\www.dtm.gov.tr”
adresinden, elektronik sertifika kullan›c›s›n›n
elektronik ortamda yetkilendirme
baflvurusu yap›l›p, 2007/2 say›l› Bilgisayar
Veri ‹flleme Tekni¤i Yoluyla Yap›lmas›na
Dair Tebli¤ ekinde yer alan, firma
tan›mlamas› için gerekli bilgi ve belgeler
ilgili ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i’ne
ibraz edilmelidir.

75. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
uygulamalar› nas›l
gerçeklefltirilmektedir?

78. Firma tan›mlamas› için
gerekli bilgi ve belgeler
nelerdir?

01.01.2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk
defa uygulamaya geçirilen elektronik imza
kullan›m› ile Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri
ile ilgili uygulamalar yaln›zca elektronik
ortamda gerçeklefltirilmektedir.

76. Dahilde iflleme rejimi
otomasyon projesi nedir?
Bu proje sayesinde, dahilde iflleme izin
belgeleri ile ilgili olarak; belge
müracaat›ndan, belgelerin taahhüt
hesaplar›n›n kapat›lmas›na kadar olan
süreçte her türlü ifllem (ek süre ve revize
talepleri) elektronik ortamda
gerçeklefltirilmektedir.
Projeyle birlikte,
Her türlü yaz›flma ve evrak trafi¤i ortadan
kald›r›lmakta,
Firmalar, bilgisayarlar› bafl›nda her türlü
ifllemlerini yerine getirebilmekte,
Haftalar sürebilen belge müracaat›,

14

revizesi gibi ifllemler saatlerle ölçülebilen
zaman dilimlerinde gerçeklefltirilmektedir.
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Dilekçe (firmaya ait imza sirkülerinde
yer alan, her türlü temsil ve ilzama
yetkilendirilmifl veya 2006/12 say›l› tebli¤
kapsam›ndaki ifllemler aç›s›ndan özel
olarak yetkilendirilmifl kiflilerin ad› ve
soyad› belirtilerek imzalanm›fl)
‹hraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili
kapasite raporu (Ticaret ve/veya sanayi
odalar›nca tasdikli)
‹mza sirküleri (Noter tasdikli)
Ticaret Sicili Gazetesi asl›, noter veya
ticaret ve/veya sanayi odalar› ile ticaret
sicili memurluklar›nca tasdikli örne¤i
(Kurulufla, varsa unvan de¤ifliklikleri ile
mevcut duruma iliflkin ticaret sicil
gazetelerinin her biri)
Firmaya ait vergi numaras› belgesi
Firma tan›mlama formu (‹mza
sirkülerinde yer alan yetkililerin ad› ve
soyad› belirtilerek imzalanm›fl)
‹hracatç› firma taraf›ndan elektronik
sertifika sahibi kifliye noter tasdikli olarak
verilen yetki belgesi (Taahhütname)

‹hracatç› Birli¤i üyesi olundu¤una dair belge (‹lk kez Dahilde
‹flleme Rejimi’nden yararlanacak imalatç›-ihracatç› veya
ihracatç›lar için)
Gümrükçe onaylanm›fl kifli statü belgesi (Varsa)
Geriye dönük son bir y›la ait SSK bordrosu
Geriye dönük son aya ait elektrik faturas› (her takvim y›l›
itibar›yla yenisi verilmek üzere)

79. Dahilde iflleme rejimi kapsam›nda elektronik
ortamda belge müracaat› nas›l yap›lmaktad›r?
Firma tan›mlamas› ve kullan›c› yetkilendirmesi yap›lm›fl elektronik
imza sertifikas› sahibi kullan›c›lar, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde
(serbest bölgeler hariç) yerleflik imalatç›-ihracatç› veya ihracatç›lar
ad›na, belge almak için web sayfas› vas›tas›yla elektronik ortamda
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’na müracaat ederler.
Müsteflarl›k’ça yap›lacak de¤erlendirme neticesinde, belge
düzenlenip düzenlenmeyece¤ine karar verilir.

80. Elektronik ortamda al›nan Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi firma taraf›ndan nas›l tevsik
edilebilir?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi sahibi firma talebine istinaden,
belgenin elektronik ortamdaki kay›tlar› dikkate al›narak ka¤›t
ortam›nda bas›l› bir nüshas›, ilgili ihracatç› birlikleri genel
sekreterli¤ince ilgili firmaya gönderilir. Ayr›ca düzenlenen dahilde
iflleme izin belgeleri ayl›k listeler halinde Resmi Gazete’de
yay›mlan›r.

81. Elektronik ortamda al›nan Dahilde ‹flleme
‹zin Belgeleri nas›l kullan›l›r?
B‹LGE (Bilgisayarl› Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olan
gümrük idarelerince belge kapsam›nda gerçeklefltirilen ithalat
ve ihracat ifllemleri, belgenin orijinal nüshas› aran›lmaks›z›n
belgenin elektronik ortamdaki kay›tlar› dikkate al›narak
yürütülmektedir.
B‹LGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yap›lacak
ihracat ifllemlerinde ise D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’ndan önceden
izin al›nmas› gerekmekte olup, ayr›ca bu ihracat ifllemlerinde,
ilgili gümrük idarelerince belgenin orijinal nüshas› aranmaktad›r.

82. Elektronik ortamda al›nan belge kapsam›nda
arac› ihracatç› ile ihracat ifllemi yap›labilmesi
mümkün müdür?
Arac› ihracatç› firman›n unvan› ve bu firmaya ait vergi numaras›n›n
belge sahibi firma taraf›ndan ilgili ihracatç› birlikleri genel
sekreterli¤ine bildirilmesi durumunda, elektronik ortamda al›nan
belge kapsam›nda arac› ihracatç› ile ihracat yap›labilmektedir.

83. Elektronik ortamda al›nan Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi kapsam›nda temsilci arac›l›¤› ile
ithalat yap›labilir mi?

Elektronik ortamda al›nan Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda
ilgili ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i’nden izin al›nmas› ve
temsilcinin Borçlar Kanunu’nun do¤rudan ya da dolayl› temsil
hükümlerine göre tayin edilmesi durumunda belge/izin süresi
içerisinde belirtilen miktar› geçmemesi kayd›yla temsilci arac›l›¤›
ile ithalat yap›labilir. Bu kapsamda temsilci firma unvan› yan›nda
bu firmaya ait tek vergi numaras›n›n belge sahibi firma taraf›ndan
ilgili ihracatç› birlikleri genel sekreterli¤ine bildirilmesi
gerekmektedir.

84. ‹thalat›n, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
kapsam›nda gerçeklefltirilebilmesi için gerekli
koflullar nelerdir?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin/Dahilde ‹flleme ‹zni’nin ithalat
bölümünde belirtilen eflyan›n;
Belge/izin süresinin geçerli olmas›,
Belgede/izinde kay›tl› gümrük tarife istatistik pozisyonunda
olmas›,
Belgede kay›tl› sat›r kodunda olmas›,
Cinsinin de¤iflmemesi,
Miktar›n (belgede/izinde kay›tl› birimlerle) afl›lmamas›,
Belge/izin kapsam›nda varsa indirimli teminat uygulamas›na
iliflkin hususlar sakl› kalmak üzere, verginin teminata
ba¤lanmas›,
‹thalat rejiminde ithali belli kurum veya kurulufllar›n
müsaadesine b›rak›lm›fl eflya için, ithalat esnas›nda bu kurum
veya kurulufllar›n müsaadesinin aranmas› (fiartl› muafiyet
sistemi çerçevesinde izin kapsam›nda yap›lan ithalatta ‹thalat
Rejim Karar›’n›n 7 nci maddesi hükmü hariç olmak üzere)
kayd›yla ithalat›na izin verilir.

85. ‹hracat›n, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
kapsam›nda gerçeklefltirilebilmesi için gerekli
koflullar nelerdir?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi/Dahilde ‹flleme ‹zni’ndeki ihracata
iliflkin gümrük beyannamesi üzerinde;
Belgede/izinde kay›tl› gümrük tarife istatistik pozisyonunun,
Belgede kay›tl› sat›r kodunun,
Belgede/izinde belirtilen ihraç ürününün ad›n›n, özelli¤inin ve
miktar›n›n (belgede/izinde kay›tl› birimlerle),
‹lgili belge veya belgelerin say›s›n› içeren sat›r kodunun/izin
veya izinlere iliflkin beyanname say›s›n›n,
Firman›n imalatç›-ihracatç› veya ihracatç› s›fat›yla unvan›n›n,
‹hracatç›, d›fl ticaret sermaye flirketi ve sektörel d›fl ticaret
flirketi ad›na düzenlenen belge/izin üzerinde kay›tl› bulunan
yan sanayici unvan›n›n,
‹malatç›-ihracatç› ad›na düzenlenen belge/izin üzerinde yan
sanayici kayd›n›n bulunmas› ve ihraç konusu eflyan›n tamam›n›n
veya bir k›sm›n›n ya da üretiminin bir alt aflamas›n›n yan
sanayicinin üretimi ile gerçekleflmesi durumunda, bu yan
sanayici unvan›n›n,
yer almas› kayd›yla ihracata izin verilir.
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86. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi müracaatlar›nda
Müsteflarl›k’ça aranan kriterler nelerdir?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi müracaatlar›n›n olumlu
sonuçlanabilmesi için öncelikle ithal eflyan›n ifllem görmüfl
ürünlerin üretiminde kullan›ld›¤›n›n tespitinin mümkün olmas›
gerekmektedir. Di¤er taraftan, müracaata konu ithalat›n Türkiye
gümrük bölgelerindeki üreticilerin temel ekonomik ç›karlar›n›n
olumsuz etkilenmemesi ve iflletme faaliyetinin katma de¤er
yaratan ve kapasite kullan›m›n› artt›ran bir faaliyet olmas› yan›nda,
mamulün rekabet edilebilirli¤i ile ihraç potansiyelini artt›ran
koflullar yarat›yor olmas› müracaatlar›n Müsteflarl›k’ça
de¤erlendirilmesinde öne ç›kan kriterlerdir. Ayr›ca, müracaat
eden firmalar›n Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›ndaki geçmifl
performanslar› da müracaat›n olumlu sonuçlanmas›nda göz
önünde bulundurulabilmektedir.

87. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nde geçerlilik
süresi ne kadard›r?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin/ Dahilde ‹flleme ‹zni’nin süresi
sektörüne göre azami 12 (on iki) aya kadar tespit edilebilir.
Gemi inflaat, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (on iki) ay› aflan
ürünler ve savunma sanayii alan›na giren ürünlerin ihrac›na
iliflkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit
edilebilir.

88. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin süresi ne
zaman bafllar ve ne zaman son bulur?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin/ Dahilde ‹flleme ‹zni’nin süresinin
bafllang›c›, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin/ Dahilde ‹flleme ‹zni’nin
tarihidir. Süre sonu ise belge/izin süresi (ek süre, hakl› ve mücbir
sebep ile fevkalade hallere iliflkin süreler dahil) bitiminin rastlad›¤›
ay›n son günüdür.

89. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi için ek süre
verilebilir mi?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi süre verilmesi baz› flartlara
ba¤lanm›flt›r. Buna göre,
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ilk ithalat›n yap›ld›¤› tarih
esas al›nmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzat›labilir.
Belge kapsam›nda hiç ithalat yap›lmamas› halinde, ek süre
verilmesi mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda
gerçeklefltirilen ihracat de¤erinin belge ihracat taahhüdü de¤erine
oran›n›n en az % 50 olmas› halinde, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’ne
azami 6 (alt›) ay› geçmemek kayd›yla belge orijinal süresinin
yar›s› kadar ek süre verilebilir.

90. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi için ek süre
müracaat› nas›l yap›l›r?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda yap›lacak ithalata iliflkin
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olarak ek süre almak ve Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda
yap›lacak olan ihracata iliflkin olarak belgeli performanslara
istinaden ek süre almak için en geç belge süresi sonundan itibaren
1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’na
müracaat edilmesi gerekmektedir.
Gemi inflaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayii alan›na giren
ürünlerin ihrac›na iliflkin düzenlenen belgeye/izne ek süre almak
için ise ek olarak Gümrük Müsteflarl›¤›’nca belirlenen uygulama
esaslar› çerçevesinde, izne iliflkin beyanname asl›, gerçeklefltirilen
ihracata iliflkin liste ve bu listede yer alan gümrük
beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapat›lmas›nda
kullan›laca¤›na ve bu bilgilerin do¤rulu¤una dair taahhütname
ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde
ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

91. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi/izni kapsam›nda
ihracat taahhüdü nas›l kapat›l›r?
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için
en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, Dahilde
‹flleme ‹zni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin
süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay + 10 (on) ifl günü içerisinde
baflvurulmas› halinde kapama ifllemleri gerçeklefltirilir.
Belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaat›nda bulunmayan
firmalar ad›na düzenlenen belge/izin, ilgili ihracatç› birlikleri
genel sekreterli¤ince/gümrük idaresince ceza uygulanmak
suretiyle resen kapat›l›r. Resen kapat›lan dahilde iflleme izin
belgeleri ayl›k listeler halinde Resmi Gazete’de yay›mlan›r.

92. Dahilde iflleme rejimi tedbirlerine
uyulmamas› durumunda nas›l bir ifllem yap›l›r?
Dahilde iflleme tedbirlerini, dahilde iflleme rejiminde ve
belgede/izinde belirtilen esas ve flartlara uygun olarak yerine
getirmeyenlerden;
fiartl› muafiyet sistemi kapsam›nda ithal edilen ve Türkiye
Gümrük Bölgesi d›fl›na veya serbest bölgelere ihracat›
gerçeklefltirilmeyen eflyan›n ithali esnas›nda al›nmayan vergi,
fiartl› muafiyet sistemi kapsam›nda ithal edilen ve serbest
bölgelere gerçeklefltirilen ihracata konu eflyan›n en geç
belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde;
serbest bölgelerden baflka bir ülkeye sat›fl›n›n yap›lmamas›,
Yat›r›m Teflvik Belgesi veya bir baflka belge/izin kapsam›nda
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne ithalat›n›n yap›lmamas›, serbest
bölgelerde bulunan tesislerin yap›m›nda kullan›lmamas›, serbest
bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbafla
kay›tl› eflya veya bunlar›n parças› olarak kullan›lmamas›, serbest
bölgelerde yerleflik gemi infla faaliyetinde bulunan firmalara
gemi inflas›nda kullan›lmak üzere tesliminin yap›lmamas›,
serbest bölgelerden gümrüksüz sat›fl ma¤azalar›na sat›fl›n›n
yap›lmamas› veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava
tafl›tlar›na kumanya olarak tesliminin yap›lmamas› durumunda,
bu kapsamdaki ithalat esnas›nda al›nmayan vergi,
Belge/izin kapsam›nda izin verilen miktar›n üzerinde ithalat
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yap›lmas› halinde, bu k›sma tekabül eden ithalattan do¤an
vergi,
Belge kapsam›nda ithal edilen eflyan›n tamam› ihraç edilen
ifllem görmüfl ürünün elde edilmesinde kullan›lm›fl olsa dahi
döviz kullan›m oran›n›n %80’i (ikincil ifllem görmüfl tar›m
ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü) geçmesi halinde,
bu oran› aflan k›sma tekabül eden ithalatla ilgili al›nmayan
vergi,
Belge/izin kapsam›nda ithal edilen iflletme malzemesinin
CIF ithal tutar›n›n, gerçekleflen FOB ihraç tutar›n›n %2 (do¤al
tafllar ile k›ymetli maden ve tafl ihraç taahhüdü içeren
belgelerde %10)’sinden fazla olmas› halinde, bu oran› aflan
k›sma tekabül eden ithalatla ilgili al›nmayan vergi,
Belge/izin kapsam›nda ithal edilen de¤iflmemifl eflyan›n CIF
ithal tutar›n›n, gerçekleflen FOB ihraç tutar›n›n %1’inden fazla
olmas› halinde, bu oran› aflan k›sma tekabül eden ithalatla
ilgili al›nmayan vergi,
Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin kapsam›nda
A.TR dolafl›m belgesi eflli¤inde Avrupa Toplulu¤u’na üye ülkelere
veya menfle ispat belgeleri eflli¤inde Avrupa Toplulu¤u’na üye
ülkelere, Pan-Avrupa Menfle Kümülasyonu’na taraf ülkelere,
Pan-Avrupa-Akdeniz Menfle Kümülasyonu’na taraf ülkelere
veya Serbest Ticaret Anlaflmas› imzalanm›fl bir ülkeye ifllem
görmüfl ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak
süresi içerisinde ihracat› gerçeklefltirilmeyen eflyaya iliflkin
al›nmayan vergi,
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin/Dahilde ‹flleme ‹zni’nin iptal
edilmesi halinde, belge/izin kapsam›nda varsa al›nmayan vergi,
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin/ Dahilde ‹flleme ‹zni’nin resen
kapat›lmas› halinde, belge/izin kapsam›nda varsa al›nmayan
vergi,
ithal tarihi itibar›yla 4458 say›l› Gümrük Kanunu ile 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir. Ayr›ca ithal edilen ve süresi içerisinde ihrac›
gerçeklefltirilmeyen eflya için Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi
hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) kat› para cezas›
al›n›r.
Di¤er taraftan, vergisi ve cezalar› ödenen eflyan›n serbest
dolafl›ma girifl rejimine tabi tutulmas›n›n talep edilmesi halinde,
ticaret politikas› önlemlerinin uygulanmas› ve eflyan›n ithali için
öngörülen d›fl ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon
mevzuat› dahil di¤er ifllemlerin tamamlanmas› flart› aran›r.
Aksi takdirde, bu eflyan›n serbest dolafl›ma girifl rejimi d›fl›ndaki
gümrükçe onaylanm›fl bir ifllem veya kullan›ma tabi tutulmas›
gerekir.
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IV. fiartl› muafiyet ve geri ödeme sistemi
93. fiartl› muafiyet sistemi
nedir?
Dahilde iflleme rejimi tedbirlerinden olan
flartl› muafiyet sistemi, ihrac› taahhüt edilen
ifllem görmüfl ürünlerin üretiminde gerekli
olan ve serbest dolafl›mda bulunmayan
hammadde, yard›mc› madde, yar› mamul,
mamul ile ambalaj ve iflletme
malzemelerinin Türkiye Gümrük Bölgesi’nde
(serbest bölgeler hariç) yerleflik firmalarca
bedelli ve/veya bedelsiz ithaline ve bu
ithalattan do¤an vergi kadar teminat
al›nmas› ifllemidir. ‹flletme malzemeleri
ithalat›nda KDV ve ÖTV tahsil edilir ve
ticaret politikas› önlemleri uygulan›r.

94. fiartl› muafiyet sistemi
çerçevesinde eflde¤er eflya
kullan›m› mümkün müdür?
fiartl› muafiyet sistemi çerçevesinde ifllem
görmüfl ürünlerin üretimi için ithal eflyas›
yerine eflde¤er eflya olarak, ticari kalite ve
teknik özellikleri itibar›yla ayn› kalite ve
nitelikleri tafl›yan serbest dolafl›mdaki eflya
(Türk menfleli eflya) kullan›labilir. ‹hracat›n
önceden yap›lmas› halinde buna tekabül
eden ithalat›n, belge süresi sonuna kadar
yap›lmas› gerekir.

95. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
kapsam›nda yurt içinden al›m
yapabilme imkan› var m›d›r?
‹hrac› taahhüt edilen ifllem görmüfl ürünün
elde edilmesinde kullan›lan hammadde,
yard›mc› madde, yar› mamul, mamul,
de¤iflmemifl eflya ve ambalaj malzemeleri
ithal edilebilece¤i gibi yurt içinden de temin
edilebilir.

96. fiartl› muafiyet sistemine
ba¤l› ifllemler teminata tabi
midir?
fiartl› muafiyet sistemi çerçevesinde
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi/Dahilde ‹flleme
‹zni kapsam›nda yap›lacak ithalattan do¤an
vergi, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun’da belirtilen esaslar
çerçevesinde teminata tabidir. Ancak, flartl›
muafiyet sistemi çerçevesindeki Dahilde
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‹flleme ‹zin Belgesi/Dahilde ‹flleme ‹zni
kapsam›nda yap›lan ithalatta uygulanan
teminat oran› Müsteflarl›k’ça (‹hracat Genel
Müdürlü¤ü), bu ithalattan do¤an vergi
tutar›n›n 2 (iki) kat›na kadar art›r›labilir.
Bu kapsamda, ithalatta al›nmas› gereken
vergi, yurt içi al›mlarda ise Müsteflarl›k
ve/veya ilgili kurulufllarca belirlenen tutar
üzerinden teminat al›nmakta olup, teminat;
para, bankalar taraf›ndan verilen teminat
mektuplar› ve hazine tahvil ve bonolar›
unsurlar›ndan biri veya birkaç›ndan
oluflabilir.

97. fiartl› muafiyet sistemi
kapsam›nda verilen teminatlar
hangi kurum taraf›ndan iade
edilir?
Verilen teminatlar,
fieker fabrikalar›ndan yap›lan Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›ndaki
al›mlarda T.C. fieker Kurumu’nca tespit
edilen fleker fabrikalar›nca,
‹thalat yap›lan flartl› muafiyet sistemi
çerçevesindeki Dahilde ‹flleme ‹zin
Belgesi kapsam›nda al›nan teminatlar
ilgili gümrük idaresince,
Geri ödeme sistemi çerçevesindeki D‹‹B
kapsam›nda al›nan vergiler yine ilgili
gümrük idaresince
iade edilir.

98. Geri ödeme sistemi nedir?
Dahilde iflleme rejimi tedbirlerinden olan
geri ödeme sistemi; Dahilde ‹flleme ‹zin
Belgesi/ Dahilde ‹flleme ‹zni kapsam›nda
serbest dolafl›ma giren hammadde, yard›mc›
madde, yar› mamul, mamul ile de¤iflmemifl
eflya, ambalaj ve iflletme malzemesinden
elde edilen ifllem görmüfl ürünün ihrac›
halinde, ithalat esnas›nda al›nan verginin
(iflletme malzemesine iliflkin katma de¤er
vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri
ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eflya
için gümrük idaresince, ticaret politikas›
önlemleri uygulan›r ve eflyan›n ithali için
öngörülen d›fl ticarette teknik düzenlemeler
ve standardizasyon mevzuat› dahil di¤er

ifllemlerin tamamlanmas› flart› aran›r. ‹flletme malzemeleri
ithalat›nda bu durum geçerli de¤ildir. Al›nan vergiler geri ödenmez.
Geri ödeme sisteminden yaralan›labilmesi için, eflyan›n geri
ödeme kapsam›nda oldu¤unun gümrük idaresince, ithalat
s›ras›nda, gümrük beyannamesine kaydedilmesi ve Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi ile ilgili sat›r kodunun gümrük beyannamesine
kaydedilmesi gerekmektedir.

99. Hangi hallerde geri ödeme sistemi
uygulanmaz?
Geri ödeme sisteminden, AB’ye üye ülkeler menfleli tar›m ürünleri
ithalat› hariç olmak üzere, flunlar yararlanamaz;
‹thalat› miktar k›s›tlamalar›na tabi olan mallar,
Tercihli tarife ya da özel bir flartl› muafiyet düzenlemesinden
kotalar dahilinde yararlanabilen mallar,
Tar›m politikas› veya ifllenmifl tar›m ürünleri ile ilgili özel
düzenlemeler çerçevesinde özel ithalat vergilerine tabi olan
mallar,
‹thal eflyan›n serbest dolafl›ma girifl beyan›n›n kabulü s›ras›nda,
ifllem görmüfl ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan
mallar,

kullan›ld›¤›n›n, serbest bölgelerde yerleflik gemi infla faaliyetinde
bulunan firmalara gemi inflas›nda kullan›lmak üzere tesliminin
yap›ld›¤›n›n, serbest bölgelerden gümrüksüz sat›fl ma¤azalar›na
sat›fl›n›n yap›ld›¤›n›n veya serbest bölgelerden kara, deniz ve
hava tafl›tlar›na kumanya olarak tesliminin yap›ld›¤›n›n tevsiki
kayd›yla olan sat›fllar hariç),
ihraç edilmesi halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden
yararland›r›lmaz.

100. Geri ödeme sistemi çerçevesinde ödenen
vergiler nas›l geri al›n›r?
Geri ödemeyi alabilmek için, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi’nin
kapat›lmas›n› müteakip 3 ay içerisinde ilgili gümrük idarelerine
müracaat zorunludur. Geri ödeme karar›n›n al›nd›¤› tarihini izleyen
3 ay içerisinde gümrük idarelerince geri ödeme yap›lmazsa, 6183
Say›l› Kanun’un tecil faizine iliflkin hükümleri uygulan›r.

Ayr›ca;
Üçüncü ülke menfleli eflya kullan›larak elde edilen ifllem görmüfl
ürünün A.TR dolafl›m belgesi eflli¤inde Avrupa Toplulu¤u’na
üye ülkelere,
Üçüncü ülke menfleli eflyadan elde edilen ifllem görmüfl ürünün
menfle ispat belgeleri eflli¤inde Avrupa Toplulu¤u’na üye
ülkelere,
Serbest Ticaret Anlaflmas› imzalanm›fl ülke menfleli olmayan
eflyadan elde edilen ifllem görmüfl ürünün menfle ispat belgeleri
eflli¤inde anlaflma imzalanm›fl ülkeye,
Pan-Avrupa Menfle Kümülasyonu’na taraf ülkeler menfleli
olmayan eflyadan elde edilen Kümülasyon’a dahil ifllem görmüfl
ürünün menfle ispat belgeleri eflli¤inde Kümülasyon’a taraf
ülkelere,
Pan-Avrupa-Akdeniz Menfle Kümülasyonu’na taraf ülkeler
menfleli olmayan eflyadan elde edilen Kümülasyon’a dahil ifllem
görmüfl ürünün menfle ispat belgeleri eflli¤inde Kümülasyon’a
taraf ülkelere,
Serbest dolafl›mda bulunan eflyadan üretilen ifllem görmüfl
ürünün serbest bölgelere (serbest bölgelerden en geç belge/izin
süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Pan-AvrupaAkdeniz Menfle Kümülasyonu’na taraf ülkeler menfleli olmayan
eflyadan elde edilen Kümülasyon’a dahil ifllem görmüfl ürünün
menfle ispat belgeleri eflli¤inde Kümülasyon’a taraf ülkelere
yap›lan sat›fllar ile geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin
süresi içerisinde serbest bölgelere gerçeklefltirilen ihracata
konu eflyan›n en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3
(üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden baflka bir ülkeye sat›fl›n›n
yap›ld›¤›n›n, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yap›m›nda
kullan›ld›¤›n›n, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makineteçhizat, demirbafla kay›tl› eflya veya bunlar›n parças› olarak
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“100 Soruda Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas› 2010” isimli çal›flmam›z, 22 Kas›m
2010 tarihi itibar›yla, yürürlükte bulunan düzenlemeler uyar›nca, ihracat,
transit ticaret, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet
ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnas› hakk›nda genel bilgi vermek
amac›yla Ernst & Young uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmada
yer alan bilgi ve aç›klamalardan dolay› Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli
Mali Müflavirlik A.fi.’ye sorumluluk iddias›nda bulunulamaz. Vergi ve teflvik
mevzuat›m›z›n s›k de¤ifltirilen ve farkl› anlay›fllarla yorumlanabilen yap›s›
nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap›lmadan önce konunun
uzmanlar›ndan profesyonel yard›m al›nmas›n› tavsiye ederiz.

