DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ (DTSŞ) VE SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ
(SDŞ) İÇİN HER YIL 5 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TEKRARLANMASI GEREKEN
İŞLEMLER
Aşağıda belirtilen işlemler sadece Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve / veya DTSŞ / SDŞ aracılığıyla ihracat yapan şirketlerle
ilgilidir. Diğer ihracatçı şirketlerin yeşil pasaporta hak kazanabilmesi için bu işlemleri yapmasına
gerek yoktur. DTSŞ / SDŞ aracılığıyla ihracat yapan şirketler, kendilerine aracılık yapan DTSŞ
/ SDŞ’lerin aşağıdaki işlemleri yapmasını sağladıktan sonra ihracat rakamları yeterli ise yeşil
pasaporta hak kazanabilirler.
a-) Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve / veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)
statüsünü haiz firmalar tarafından başkaca firmaların ihracatlarına aracılık yapıldıysa; söz
konusu durumun DTSŞ / SDŞ statüsünü haiz firma tarafından HER YIL 05 Şubat tarihine kadar
Genel Sekreterliğimize, ekli form (Yeminli Mali Müşavir tasdikli olmalıdır) ve dilekçe
aracılığıyla ibraz edilmesi gerekmektedir. (Birliğimize ulaşan başvuruların HER YIL en geç
15 Şubat tarihine kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğinden, en geç 05 Şubat
tarihine kadar firmalarca Birliğimize ulaştırılmayan başvuruların zamanında Bakanlığa
gönderilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda belgelerin T.C. Ticaret Bakanlığı'na
ulaştırılamamasından Genel Sekreterliğimiz sorumlu tutulamaz.)
(DTSŞ / SDŞ beyan formları ve dilekçe örnekleri aşağıda ekler kısmında yer almaktadır)
b-) DTSŞ ve / veya SDŞ statüsünü haiz firma tarafından herhangi bir firmanın ihracatına
aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu
durumun DTSŞ ve / veya SDŞ statüsünü haiz firma tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli
olarak doğrudan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.

EKLER:
1. DTSŞ Beyan Formu ve DTSŞ Dilekçe Örneği (2 sf.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001037.rar

2. DTSŞ Statüsünü Haiz Firmalara İlişkin Liste
http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001039.docx
(12 sf. – Listelerin güncelliği firmalar tarafından http://www.resmigazete.gov.tr sitesinden kontrol
edilmelidir).

3. Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Listesi
http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001040.pdf
(1 sf. – Listenin güncelliği firmalar tarafından http://www.resmigazete.gov.tr sitesinden kontrol
edilmelidir).
4. SDŞ Beyan Formu ve SDŞ Dilekçe Örneği (2 sf.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001038.rar

Bilgi için: pasaport@uib.org.tr

