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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 02.07.2019 

         Sayı  : 2019/67 

 

 

Değerli Müşterimiz;     

                                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

          -İhracatta Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Sağlanan İmkan, 

 

          -Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2’den % 2,5’e Çıkartılmıştır. (2019/1266 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı) 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. İhracatta Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Sağlanan İmkan, 

 

         Bilindiği üzere, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 

İhracat Genelgesi ile düzenlenmiş olup, bu Genelge’de Hazine ve Maliye Bakanlığının 

(Bakanlık) çeşitli tarihlerdeki yazıları ile bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmaktadır.  

 

          Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 28.06.2019 tarihli yazısı ile İhracat 

Genelgesi’nin “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21 inci maddesinin 13 üncü fıkrası 

14 üncü fıkraya taşınmış, 13 üncü fıkrası ise aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 

 

“(13) Aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması 

durumunda, mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması, ihraç 

bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının 

alınması kaydıyla, ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin 

bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda mahsup edilen 

tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu 

Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.” 

 

          Böylece, gümrük beyannamesinde kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı 

firmanın grup firması olması durumunda,  

 

        -Mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması,  

 

        -İhraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması,  
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        -İhracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla,  

 

ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben 

ödenmesinde kullanılabilecektir.  

 

         Bu kapsamda mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak 

mahsup sonrası kalan tutar için Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 

uygulanacaktır. Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, mahsup işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi sonrasında kalan tutarın %80’inin bir bankaya satılmasını zorunlu 

kılmaktadır.  

 

         Resmi Gazete’de yayımlanmayan bu tür değişikliklerin takibi için Merkez 

Bankasının web sayfasında yer alan İhracat Genelgesinin düzenli olarak izlenmesinde 

yarar vardır. 

 

2. Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2’den % 2,5’e Çıkartılmıştır. (2019/1266 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı) 

 

          Bilindiği üzere; 

 

         -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51'inci 

maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vadenin 

bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanacağı, 

 

         -Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, 

hükme bağlanmıştır. 

 

          Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması 

gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği 

tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık 

esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda 

ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir. 

 

          Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) ile söz konusu gecikme zammı oranı, 

05.09.2018 tarihinden itibaren aylık %2 olarak belirlenmişti. 

 

          Ancak Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:1266) ile söz konusu gecikme zammı oranı, 

01.07.2019 tarihinden itibaren aylık % 2,5 olarak belirlenmiştir. 

 

          Buna göre, vadesi 01.07.2019 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar 

ödenmemiş olan amme alacakları için bu tarihe kadar eski oranlar, 01.07.2019’dan 

itibaren vadesi geldiği halde ödenmeyen amme alacaklarına ise aylık % 2,5 oranı esas 

alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır. 
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          Diğer taraftan, VUK' nun 112/3 üncü maddesi gereğince gecikme faizi ve 371/5 

inci maddesi gereğince pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına bağlanmış 

olduğundan, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da 01.07.2019 tarihinden 

itibaren kendiliğinden aylık % 2,5’a yükseltilmiştir. 

 

                                      Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


