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KONU: İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME SÜRESİ HAKKINA
TEBLİĞ.
04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğ ile; ihracat bedellerinin
yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.
-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 zorunlu kılınmıştır.
-İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme,
kabul kredili akreditifli ödeme, kabul kredili vesaik mukabili ödeme, kabul kredili mal mukabili ödeme,
peşin ödeme şekillerinden biriyle yurda getirilmesi mümkündür.
-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.
-İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat
hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.
-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.
Mücbir sebep kabul edilebilecek hallerin bulunması durumunda yetkili mercilerden alınacak belgelerle
tevsiki şartına bağlanmıştır.
-Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan
edilir.
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.
Bu Tebliğ 04.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.
Tebliğ konusu günümüz ticari şartlarında özellik arz etmektedir. Detayıyla incelenmesini tavsiye ederiz.
Eki için tıklayınız.
Bilgilerinize sunarız.
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