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İthalat Rejim Kararının Geçici Maddesi Hakkında
Ekonomi Bakanlığı’nın Gümrük MüĢavirleri Derneği’ne muhatap yazısında;
31.12.2017 tarihi R.G’de yayımlanan Ġthalat Rejim Kararına Ek Karar’ın geçici maddesine
istinaden mezkur karar ile gümrük vergisi yükselen eĢya için,
Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taĢıma belgesi
düzenlenerek yüklemesi yapılmıĢ olan eĢyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45
gün içinde ithalatına iliĢkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiĢ veya gümrük mevzuatı
çerçevesinde özet beyanın verilmiĢ olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük
vergisi oranları uygulanacağı, bu çerçevede özet beyanı verilmiĢ eĢyanın anılan hükümden
faydalanabilmesi için serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesinin 31/3/2018 (bu tarih dahil) tarihine
kadar tescil edilmiĢ olması gerektiği ifade edilmiĢtir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Beyannamenin Onaylı Örneğinin Verilmesi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2017/6 sayılı Genelgesinde beyannamenin
onaylı örneğine verilmesine iliĢkin hususlar belirtilmiĢti.
Ancak 2017/6 sayılı Genelgenin uygulamasında birtakım sıkıntılar yaĢanması nedeniyle
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ekte yer alan dağıtımlı yazısında 2017/16 sayılı Genelgeye
uygun Ģekilde iĢlem yapılması hususunda gümrük idareleri uyarılmıĢtır.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Soru Formu ve Yıllık
Faaliyet Raporu

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2018 tarihli dağıtımlı yazısında;
1. YYS Soru formları sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez
güncelleneceği,
2.

Sertifikanın düzenlendiği tarih esas alınarak her üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar soru formu hazırlanacağı ve düzenlenme tarihinden
itibaren 15 iĢ günü içerisinde bölge müdürlüğüne ibraz edileceği,

3. Soru formlarının güncellenmesinde 08.01.2018 tarihli yazıda belirtilen Ģekilde iĢlem
yapılacağı (güncellenen soru formunun 13.04.2018 tarihinden itibaren elektronik
ortamda hazırlanması ve e-imzalı olması gibi)
4. Her yıl düzenlenmesi gereken yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine iliĢkin usul ve
esaslar henüz Bakanlıkça belirlenmediğinden Ģu aĢamada sadece soru formunun
güncellenmesine yönelik yükümlülüğün yerine getirileceği,
BelirtilmiĢtir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 85593407-165.01 sayılı yazısında özetle serbest bölgeye CIF
kıymet ile giriĢ yapan eĢyanın, EXW, FCA, FOB fatura ile serbest dolaĢıma sokulmak
istenmesi durumunda yükümlülerce beyanname üzerinde teslim Ģeklinin CIF beyan edilmesinin
uygun bulunduğu belirtilmiĢtir.

Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Özet Beyan Aşamasında Muayene İşlemleri
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün Bursa Gümrük MüĢavirleri Derneği’ne muhatap yazısında;
Özet beyan aĢamasında risk analize tabi tutulan konteynerlerin muayene iĢleminin özet beyan
verenler nezaretinde yapılması gerektiği, özet beyan verenlerin ara forwarder olmaları,
iletiĢimin sağlanamaması ya da ilgililerin il dıĢı merkezli olmalarından dolayı muayenede
bulunmamaları gibi sair sebeplerin varlığı durumunda muayene iĢleminin resen yapılacağı
belirtilmiĢtir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.
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