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KONU

:

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz

SAYI

:

2016-07-3

Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası
Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2016/4)

ÖZETİ

:

Tebliğde gerekli bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi

halinde, belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar
belge süresi bitimini müteakip ek süre verilebileceği, verilen ek süre
dahilinde istisna uygulamasına devam edileceği belirtilmiştir.

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve

faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarına ilişkin tedbirlerin
düzenlenmesi ve yürütülmesini ile ilgili düzenlemeleri içeren İhracat, Transit Ticaret, İhracat

Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve
Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6), 5 Aralık 2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak, aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.
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28 Haziran 2016 tarihli ve 29576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat, Transit Ticaret,

İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim
Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği (İHRACAT: 2016/4)

ile söz konusu

Tebliğin 8 inci

maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye (5) ve (6)’ncı fıkralar
eklenmiştir. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

“(1) Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört) aydır. Ancak, bu

Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) , (b), (e), (f), (g), (ı) ve (j) bentleri
kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje

bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi
vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, yap-işlet modeli çerçevesinde
düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.”

(2) Süre başlangıcı,

vergi resim harç istisnası belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın

uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere vergi resim harç istisnası belgesi
süresi uzatılabilir.

“(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (e), (f), (g) ve (j) bentleri

kapsamındaki belgelere ihale makamının, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi
kapsamındaki belgelere ilişkin projelere ise Türk Eximbank’ın uygun görüşü alınarak
belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir. Belge süresi bitiminden sonra

yapılan süre uzatımları, belge bitim tarihinden itibaren hüküm ihtiva eder. Ayrıca bu

Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki belgelere, gerekli
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bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, belge süresinin
bitimini müteakip belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir.”

(4) Ayrıca, gerekli bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilmesi halinde, belge

süresinin bitimini müteakip belge konusu işin tasfiyesine yönelik hukuki ve mali işlemler
sonuçlanıncaya kadar belge süresinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam

edilir. Ancak, bu durum kredi vadesinin uzatılması anlamına gelmez. Nakdi kredilerde

kredi süresi, bu süre ile paralel olarak uzatılmaz ve kredi tasfiye edilememiş ise süreyi
aşan zaman diliminde istisna uygulanmaz.

“(5) Gerekli bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, belge

konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge süresi bitimini
müteakip ek süre verilebilir. Verilen ek süre dahilinde istisna uygulamasına devam edilir.

(6) Firmaların, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi

sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup,
belirtilen süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.”

Değişiklik Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ihracat taahhüdü kapatılmış

veya henüz kapatılmamış bulunan vergi resim harç istisnası belgeleri başka bir işleme gerek
kalmaksızın, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yapılan
değişikliklerden yararlandırılacaktır. Tebliğ; yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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