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DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü`nden alınan 08.04.2022 tarihli ve 73666301 sayılı yazıda, Rusya federasyonu ile
Ukrayna arasında yaşanan kriz göz önünde bulundurularak, bu ülkelere ihracat yapan firmalarımızın ihracat
taahhütlerini yerine getirmelerine imkan sağlanmasını teminen 04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık
Makamı Onayı`nın yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.
Söz konusu Onay kapsamında, Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz
kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber
gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya`ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar
vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyla ihracatının bir
kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge
için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat
edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ`in 25
ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,
Yine Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme
izin belgelerine/izinlerine; geçici ihracatın Ukrayna ve Rusya`ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat,
anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının
bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren bir (1) ay
içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun
görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2007/5 Sayılı Tebliğ`in 9 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya
kadar ek süre verilebilmesi,
Ayrıca, Onay`ın yürürlüğe girmesinden önce ve yukarıda zikredilen başvuru süreleri içerisinde Bakanlığımıza ek
süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da bu süreler zarfında
müracaat etmiş olması nedeniyle bu onayda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi,
Söz konusu Onayın 31.12.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılması uygun bulunmuştur .
Bilgilerini ve bahse konu Onay çerçevesinde gereğini rica ederim.
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