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4 Eylül tarih 2018-125 sayılı sirkülerimizle, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180
gün içerisinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya
satılmasının 6 ay boyunca zorunlu olacağı, 3 Mart 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan
2019-32/53 sayılı Tebliği ile düzenleme yapılarak uygulamaya ilişkin 6 ay olarak belirlenen
süre 1 yıla çıkarıldığı sizlerle paylaşılmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan İhracat Genelgesinin 22. Maddesi
kapsamında yapılan düzenleme ile “5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen
tutardaki ihracat işlemleri" eklenerek bu kapsamda ki ihracat bedellerinin tasarrufu serbest
bırakılmıştır.
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MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret,
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile
yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV
hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat
işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu
serbesttir.

MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret,
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile
yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere
KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve
5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını
geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde
bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen
ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının
satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari
kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira
bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen
ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının
satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari
kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen
kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul
edilir.

Genelge içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd388098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE
-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-mD87zH0
Saygılarımızla

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. BOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ AŞ’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Sorularınız olması halinde Cemal Ergül veya bgiletisim@borusan.com adresine mail gönderebilir ya da (216) 571 50 57 numaralı telefondan bize
ulaşabilirsiniz.
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