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SİRKÜLER (2020’39)

Konu: İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması.

Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesinde;  Katma Değer Vergisi Sirküleri /168 yer
almakta olup, bu sirkülerde;

Coronavirüs (COVİD- 19) salgın hastalığı nedeniyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun (11/1-
c ) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait
katma değer vergisi,  ihracatçılar  tarafından ödenmemekte söz konu malların ihracatçılar tarafından
teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi şartıyla,  imalatçıların satış
dönemine ait verdikleri katma değer vergisi (KDV) beyanname tahakkukunda tarh edilerek tecil edilen
bu teslime ait KDV vergisi,  ihracatçı tarafından söz konusu malın yurt dışına ihraç edildiğine ilişkin
gümrük çıkış beyannamesinin imalatçı tarafından vergi dairesine tevdi edilmesi halinde tecil edilen
verginin terkini yapılmaktadır.

Salgın  virüs  salgın  hastalığı  mücbir  sebep  kabul  edilmesi  nedeniyle;  ihraç  kayıtlı  mal  tesliminin
yapıldığı  tarihi  takip  eden  ayın  başından  itibaren  başlayan  üç  aylık  sürenin  sonu  01.04.2020  ila
30.06.2020 ( bu tarih dâhil)  tarihleri arasına rastlayan mükellefler ek süre için vergi dairesine başvuru
yapmaksızın  bu  sürenin  mücbir  sebep  kapsamında  üç  daha  uzatılmıştır.  İhracat  süresi  belirtilen
süreden önce (01.04.2020 tarihi) dolmakla birlikte ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine
ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de üç aylık ek süre kapsamında
değerlendirilecektir.

Daha önce, beklenmedik haller nedeniyle üç aydan ek süre almış mükelleflerin almış oldukları ek
sürenin tarihinin 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasında rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin
de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanacağının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Sirkülerde uygulamaya ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/mucbir-sebep-nedeniyle-ihrac-kayitli-teslimlere-iliskin-ihracat-surelerinin-
uzatilmasi-hakkinda 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
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