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SİRKÜLER (2018’109) 

 

Konu: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve 

Faaliyetler Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında 1963 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında. 

 

Cumhurbaşkanın, 31.12.2019 tarihli 1963 sayılı kararı ile “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan 

Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiş olup, bu başlığa transit ticaret ibaresi eklenmiş ve uygulamaya 

yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

  

Bu sirkülerimizde;    İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı 

Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar “VRHİ” olarak 

adlandırılacaktır.   

 

VRHİ Belgesi elektronik ortamda Ticaret Bakanlığından alınacağı ve tüm işlemlerin Ticaret 

Bakanlığına elektronik ortamda müracaat ederek yapılacağına ilişkin VRHİ İle ilgili olarak 31.12.2019 

tarihli 30995 mükerrer 4 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  Tebliğ 2019/9’da uygulamaya yönelik 

açıklamalar yer almaktadır. 

 

Cumhurbaşkanının 1963 sayılı kararının; 3’ncü maddesinde, belgeli ihracat kredileri (dahilde İşleme 

izin belgesi/vergi resim harç istisna belgesi) veya belgesiz ihracat kredilerinin kullanılması halinde 

uygulanacak istisnaların tanımı yapılmıştır. 

 

1963 sayılı kararın 4’ncü maddesinde; İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı 

hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca 

kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri bu banka tarafından aracı 

bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca Türk 

Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile TPKK.’nun hakkındaki mevzuat uyarınca 

ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları 

prefinansman krediler ile bunları geri ödenmesi, ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihraca 

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

bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her nam ile olursa olsun nakden veya hesaben 

aldıkları paralar ve kambiyo işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, ihracat 

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, 

banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi resim 

ve harçlar ile 5957 sayılı kanunun 8’nci maddesinde yer alan hal rüsumundan müstesna tutulacağı 

yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

Kararda VRHİ belgesinin alınmasıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığına müracaat edileceği, VRHİ 

belgesinin bahse konu Banaklığın yeterli görülmemesi halinde verilmeye bilineceği, belgeye ek süre 

alınması (belgenin bitiş tarihinden itibaren 3 ay içinde ek süre almak için müracaat edilmesi) ve 

belgenin kapanış işlemlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 
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VRHİ belgesinin alımında, belge sahiplerinin elektronik ortamda sunmuş oldukları belgelerin asıllarını 

denetlemek ve incelemek üzere,  alınış tarihini takip eden yıldan başlamak üzere, 10 yıl süre ile 

saklanması mecburiyeti getirilmiştir. 

 

Bu kararın 16’ncı maddesiyle Geçici Madde 2 ihdas edilmiş olup, maddenin yürürlüğe girdiği 

(01.01.2020) tarihinde ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış VRHİ belgesinin mevcut bulunması 

halinde, kapanış için 30 gün içinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 

kapanış için gereli belgelerini ibraz edebilecekleri yönünde düzenleme yer almaktadır. 

 

(Resmi Gazete: 31.12.2019 tarihli 30995 mükerrer 4 sayılı) 

 

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-1.pdf 

 

Aynı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığından yayımlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sat-yılan 

Teslim ve Hizmetler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (İhracat 2019/9) sayılı yer 

almaktadır.  

 

Bu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-13.htm 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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