
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 02.05.2018 

Sayı: 2018/081        Ref:4/081  
 

 

Konu: 

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINDA GÜMRÜK ÇIKIŞ 

BEYANNAMESİNE NAVLUN VE SİGORTA BEDELLERİNİN YAZILMASI İLE İLGİLİ 

UYGULAMA TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE 

ERTELENMİŞTİR 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 02.04.2018 tarihinde yapılan duyuru ile ihracat işlemleri 

kapsamında düzenlenen e-faturalarda sigorta ve navlun bedellerinin kalemlere dağıtılmak yerine 

istenmesi halinde duyuru ekindeki dokümana uygun olacak şekilde Gümrük Çıkış 

Beyannamesinde ayrıca gösterilebileceği ifade edilmiş ve uygulamanın 16 Nisan 2018 tarihi 

itibariyle mükelleflerin erişimine sunulacağı ifade edilmişti. www.efatura.gov.tr sitesinde 

yayınlanan duyuru hakkında 16.04.2018 tarih ve 2018/72 sayılı sirkülerimizde bilgi vermiştik.  

 

Bu defa yayınlanan duyuruda ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na yapılan bilgilendirme neticesinde, ortaya çıkan bir takım teknik sorunlar 

nedeniyle söz konusu uygulamanın gerekli düzeltmeler yapılana kadar ileri bir tarihe 

ertelenmesine karar verildiği ve bu nedenle daha önce Bakanlık internet sitesinde yayınlanan 

duyurunun ve eki dokümanın kaldırıldığı belirtilmiştir. 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2256.pdf


 

 

 

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör,  
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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     2/4/2018 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca yapılan duyuru ile ihracat işlemleri 

kapsamında düzenlenen e-Faturalarda sigorta ve navlun bedellerinin kalemlere dağıtılmak 

yerine istenmesi halinde duyuru ekindeki dokümana uygun olacak şekilde GÇB’de ayrıca 

gösterilebileceği ifade edilmiş ve uygulamanın 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle 

mükelleflerimizin erişimine sunulacağı ifade edilmiştir. 

     Bununla birlikte, Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkililerince Başkanlığımıza yapılan 

bilgilendirme neticesinde, ortaya çıkan bir takım teknik sorunlar nedeniyle söz konusu 

uygulamanın gerekli düzeltmeler yapılana kadar ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildiği 

ve bu nedenle “http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/ihracat-islemlerinde-efaturada-beyannameye-

navlun-vesigortanin-yazilmasi-hakkinda-duyuru” adresi üzerinden yayınlanan duyurunun ve 

eki dokümanın kaldırıldığı belirtilmiştir. 

     Bu nedenle; söz konusu uygulama ile mükelleflerimize getirilen sigorta ve navlun 

bedellerinin e-Fatura üzerinde ayrıca gösterilme imkanı  Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca gerekli 

düzeltmeler yapılana kadar ertelenmiş bulunmaktadır. İlgili Bakanlıkça gerekli teknik 

düzeltmeler yapıldığında gerekli duyurular ilgili Bakanlık ve Başkanlığımız tarafından ayrıca 

yapılacaktır. 

    Duyurulur. 
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