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VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
UYGULAMASI
İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet
gücü kazandırmak, ülke ihracatını arttırmak, ihraç
pazarlarını geliştirmek amacıyla; ihracat, transit
ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan
firmaların yaptıkları işlemler sırasında oluşan vergi,
resim ve harçlardan şartlı olarak istisna olmalarına
imkan veren bir uygulamadır.
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Mevzuat
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (6728 sayılı Kanun ile değişik)

492 sayılı Harçlar Kanunu (6728 sayılı Kanun ile değişik)

99/13812 sayılı Karar

2017/4 sayılı Tebliğ
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2017/4 sayılı Tebliğ
Belgesiz
İşlemler

Belgeli
İşlemler

Uygulanan
İstisnalar

• İhracata ilişkin düzenlenen kağıtlar (ödemeler, anlaşmalar, teminat
mektupları, vb.) – Bu işlemlere vergi, resim ve harç istisnası re’sen
uygulanmaktadır.

• İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetler – Bu işlemlere firma müracaatına istinaden
Bakanlığımızca Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB)
düzenlenmektedir.
• Damga Vergisi istisnası
• Harç istisnası
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası
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İSTİSNA EDİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
– kredi faizi üzerinden % 5

• Damga Vergisi

– sözleşme tutarı üzerinden binde 9,48
– Hakediş ödemelerinde binde 9,48
– İhalelerde binde 5,69 İhale Karar Pulu istisnası

• Harçlar
• Hal rüsumu

Belge Süresi:
• Kamu ihaleleri, savunma sanayii projeleri ve yurt dışı müteahhitlik
hizmetlerinde proje tamamlanıncaya kadar
• Diğer hususlara istinaden 24 ay,

Kapatma Müracaatı:
• Belge süresi dolduktan sonra 3 ay içerisinde ilgili Merkez Bankası şubesine
kapatma müracaatı yapılmaktadır.
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2017/4 Sayılı Tebliğ
Uluslararası İhale tanımının netleştirilmesi

Süre uzatımına ilişkin 3 aylık başvuru süresini kaçıran firmalar için geçici
madde ile 3 ay başvuru hakkı tanınması
VRHİB konu faaliyetin firma kusuru bulunmaksızın, idarece iptal veya
tasfiye edilmesi durumlarında belge kapatma hususunun düzenlenmesi
İşin devredilmesi durumunda VRHİB uygulamalarının düzenlenmesi

VRHİB iptal işlemlerinin kaldırılmasına ilişkin başvuru süresinin sınırlandırılması
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VRHİB ÖRNEĞİ
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2017/4 sayılı Tebliğ
VRHİB Düzenlenen Döviz Kazandırıcı Faaliyetler
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan kamu
yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılan hizmet ve faaliyetler,
b) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan veya savunma sanayii alanında önem
arz eden, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme
projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile
bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Bakanlıkça yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimler,
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte
edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu
aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimler,
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2017/4 sayılı Tebliğ
VRHİB Düzenlenen Döviz Kazandırıcı Faaliyetler
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler,
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurtiçi veya
yurtdışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetler,
f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda
getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
g) Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri,
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya
yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı
verilecek sağlık hizmetleri,
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2017/4 sayılı Tebliğ

VRHİB Düzenlenen Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurtdışında yerleşik firmalar adına
gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı
gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım,
yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç)
ve hizmet satışları,
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında
mağaza açılması veya işletilmesi,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından
rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri,
k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurtdışındaki yayın organlarına görüntülü
veya görüntüsüz haber satışları,
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2017/4 sayılı Tebliğ
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Bakanlıkça
belirlenen yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik
ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve
teslimleri,
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurtiçinde
bulunan yabancı kuruluşların yurtdışından getirme imkanına sahip bulundukları
sınai mamulleri teslim eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası
kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve
onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de
gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar
tarafından yurtiçinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık
gerçekleştirilen şirketler dahil) tarafından proje kapsamında verilen yapım ve
teslim işleri
o) Kamu özel işbirliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen
tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
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Uluslararası İhale

6728 sayılı Kanun ile 09/08/2016
tarihinden itibaren düzenlenen ihaleler
için getirilen «uluslararası ihale» tanımı
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yerli ve yabancı
firmaların ayrı ayrı veya birlikte
iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı
firmalarca da teklif verilen ihale
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Ululararası İhale
2017/4 sayılı Tebliğ’in 23 üncü maddesinde yer alan düzenleme:
Uluslararası ihalelerden,
•

(i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile
gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet
edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

•

(ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine istinaden belli istekliler arasında
ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak
girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi
sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

•

(iii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile
gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak
girişim olarak teklif vermesi

gerekmektedir.
•

İhale makamı tarafında doldurulan EK-4 formu ile bu bilgiler tevsik edilmektedir.
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İstatistikler
YILLAR İTİBARİYLE DÜZENLENEN VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGELERİ (Y)
01/11/2017

TÜM BELGELER
YIL

KAPALI BELGELER

Belge
Sayısı

Öngörülen
Hizmet Geliri ($)

Belge
Sayısı

A

B

C

2008

274

8.275.657.165

205

2009

583

10.171.939.238

434

2010

719

10.436.247.695

529

2011

969

11.163.672.247

693

2012

1.175

20.956.917.117

775

2013

1.269

20.252.028.617

668

2014

1.106

14.585.464.785

529

2015

1.092

22.905.203.127

279

2016

1.130

38.625.052.379

114

2017

735

16.324.271.559

2

9.052

173.696.453.929

4.228

TOPLAM
# Tablo Eski Teşvik Programı verilerinden hazırlanmıştır.
# Tabloda yer alan yıl, belge düzenlenme yılıdır. (Son 10 Yıl)

# TL ve EUR cinsinden düzenlenen belgeler tablo tarihli TCMB kurları dikkate alınarak USD cinsine çevrilmiştir.
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İstatistikler
TEBLİĞ BENDİNE GÖRE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGELERİ
01/11/2017
2015
Alt
Bent

Bent

Belge
Sayısı

2016
Öng.Hizmet
Geliri ($)

457

2
3
4

Öng.Hizmet
Geliri ($)

Belge
Sayısı

Öng.Hizmet
Geliri ($)

6.559.945.191

375

9.048.469.849

163

7.500.537.429

0

0

0

0

1

24.774.923

1

31.578.935

0

0

1

18.475.105

165

112.861.543

159

200.324.830

100

348.739.605

623

6.704.385.668

534

9.248.794.678

265

7.892.527.062

1

5

330.651.357

3

1.489.591.977

3

52.296.435

2

63

2.204.887.999

103

4.351.285.808

123

1.921.833.722

3

41

440.886.507

37

560.447.579

30

326.332.393

Toplam

109

2.976.425.863

143

6.401.325.364

156

2.300.462.550

c

28

211.789.177

25

126.057.654

55

363.366.394

ç

54

325.214.618

46

394.532.618

1

2.049.072

e

73

564.944.099

56

228.557.809

0

0

f

15

35.363.683

24

12.464.088.738

64

780.599.299

g

36

8.022.870.176

25

6.385.376.938

43

3.520.599.807

ğ

0

0

0

0

2

4.142.530

h

1

1.000.000

47

534.043.650

136

1.280.913.065

ı

2

2.844.809

2

66.233.544

3

140.143.362

k

55

2.708.156.488

43

293.027.943

2

9.100.000

l

91

1.227.433.590

97

931.796.389

7

26.028.249

m

5

124.774.957

2

48.500.000

1

4.340.168

n

0

0

1

4.087.113

0

0

735

16.324.271.559

a

1

Belge
Sayısı

2017

Toplam

b

1.498.629.941
Genel Toplam

1.092

22.905.203.127

1.130

38.625.052.379
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