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ANKARAS-Sirküler/2017                           

                                             22.05.2017, ANKARA 

 

KONU: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış-Teslim İşlemleri ve Döviz 

Kazandırıcı Hizmet-Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında   

 

A) Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı 
 

* İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile 

transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk 

öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından 

aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 

Türk Eximbanka açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma 

hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri 

dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, 

 

* İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), 

faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat 

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

oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile 

ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya 

hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, 

 

* Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili 

işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, 

 

* İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, 

döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler 

sebebiyle düzenlenen kağıtlar, 

 

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 

ihdas edilen Damga Vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince 

alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 tarihli ve 80 

sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır. 
 

 Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat 

sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim 

ve harç istisnasından yararlandırılabilmesi için Bakanlıktan VRHİ belgesi 

alınması zorunludur.  
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 Vergi,resim ve harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 aydır.Ancak yurt dışı 

ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi projeleri ile yurt dışında 

mağaza açılması ve işletilmesine ilişkin belgelerin süresi proje süresi kadar; Türk 

Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere 

ilişkin belgelerde ise, belge süresi vade süresine parallel olarak tespit edilir. 

Ayrıca, yap-işlet modeli çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi 

kadardır.Süre başlangıcı vergi, resim ve harç istisnası belgesinin tarihidir. 

Ayrıca,belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami üç ay 

olmak üzere vergi,resim ve harç istisnası belgesi süresi uzatılabilir. 
 

B) 9 Ağustos 2016'da "488 sayılı Damga Vergisi Kanunu" ile "492 sayılı 

Harçlar Kanunu"nun döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve 

harç istisnası uygulanmasına ilişkin hükümlerinde,18.05.2017 tarihli (İhracat 

2017/4) tebliğiyle yapılan değişiklikler ; 
 

*Söz konusu tebliğ ile grup firmalarınca kullanılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdünün, ana 

ortaklık veya ilgili olduğu ana ortaklığın diğer grup firmaları tarafından gerçekleştirilen 

ihracatla kapatılabilmesi imkanı tanınmış olup,gerçek kişilerin ortağı olduğu işletmelerin de 

grup firması olarak kabul edilmesi mümkün kılınmıştır. 

 

*Vergi, resim ve harç istisnası belgesi ihracat taahhütleri kapatılırken, satış veya teslimat 

belgesi ile döviz alım belgesinin ibrazının yanı sıra satış, teslimat ya da hizmet bedelinin 

ödendiğine dair banka dekontunun veya iş bitirme belgesinin de ibraz edilebilmesi imkanı 

sağlanmıştır. 

 

*Transit ticarette alış bedelinin vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği durumlarda vergi, resim ve 

harç istisnasından yararlanma süresi, 'transit ticaret alış bedelinin transfer tarihi' yerine 'transit 

ticaret işlemlerinin başlangıcından' itibaren başlayacağı şeklinde düzenlenmiştir.  

 

*Belge süresi sona ermiş ancak belge ihracat taahhüdü kapatılmamış olan veya süresi 

içerisinde kapatma müracaatında bulunulmaması nedeniyle re’sen iptal edilmiş olan 

VRHİB’lere(Vergi,Resim,Harç İstisnası Belgesi), tebliğin yayım tarihini (18.05.2017) takip 

eden 3 ay içinde başvuruda bulunulması şartıyla ek süre verilmesine imkan sağlayan geçici 

bir düzenleme getirilmiştir." 
 

EKLİ LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN YIKLAYINIZ.. 

 

EKLİ LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN YIKLAYINIZ.. 
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KONU: "İhracat ve Di̇ğer Dövi̇z Kazandirici Faali̇yetlerde Damga Vergi̇si Ve 

Harç İstisnasi Uygulama Genel Tebli̇ği̇"  

 

KAPSAMI : 

 

* İhracat karşılığı yapılacak ödemeler,  
* İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,  
* İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar, 
* Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması, tedarik edildikleri şekliyle ihraç 
edilmek üzere mal alımı,  
* Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat, 
gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan 
girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker 
fabrikalarından alımı" ile ilgili işlemler harçtan ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden istisna olacak. 
 
Vergi, resim, harç istisnasi belgesine bağlanan ve aralarinda yurt dişina yönelik 
olarak gerçekleştirilecek ; 
 
* Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri,  
* Yap-işlet modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projeleri,  
* Savunma projelerine yönelik faaliyetler  
* Turizm gibi diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerin bulunduğu işlemler nedeniyle, geçerlilik 
süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kağıtlara 
damga vergisi, yapilan işlemlere harç istisnasi uygulanacak. 
 
Döviz kazandirici faaliyetler için düzenlenmiş dahilde işleme izin belgesi  için ise bu 
konuda düzenlenmiş vergi, resim, harç istisnası belgesinin ibrazı üzerine, sözü edilen 
belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şartıyla ilgili kuruluşlarca, başka bir belge 
aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnasi uygulanacak. 
 
 
 
 
EKLİ LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ..  
 

 

 

 
          Saygılarımızla.. 
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