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Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması

26.11.2017 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Dahilde ĠĢleme Rejim Kararı’nda değiĢiklikler yapılmıĢtır.
Göze çarpan en önemli değiĢklikler;


Teminat oranları aĢağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir.
1. YetkilendirilmiĢ yükümlü sertifikası sahibi firmalar ile asgari 25 (yirmibeĢ) milyon ABD
Doları tutarında ihracat yapan onaylanmıĢ kiĢi statü belgesi sahibi imalatçı firmalar için iki
yıl süresince %1,
2. 5 (beĢ) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeĢ) milyon ABD Doları
tutarı arasında ihracat yapan onaylanmıĢ kiĢi statü belgesi sahibi imalatçı firmalar için %5,
3. OnaylanmıĢ kiĢi statü belgesi sahibi firmalar için %10.

Dolayısıyla ilgili şartları karşılayan firmalarımızın teminat oranlarını belirtilen şekilde
revize ettirmeleri uygun olacaktır.


Dahilde iĢleme izinlerine iliĢkin müeyyideli kapatma iĢlemlerine karĢın 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna baĢvurulabileceği hükmü eklenmiĢtir.



Döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen oranları
geçmesi halinde daha önce uygulanan müeyyide kaldırılmıĢtır.

Söz konusu kararın tam metni ektedir.

Ordinonun Gümrük Müdürlüklerince Aranmaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2017 / 29799029 tarih sayılı yazısında;
Ordinonun gümrük iĢlemlerinin herhangi bir aĢamasında gümrük müdürlüklerince
aranmayacağı belirtilmiĢtir.

Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Ozon Tabakasını İncelten Eşya İthalatında TPS-Ürün Ve Ekipman
İthalat Beyan Dilekçesi Uygulamasına Son Verilmesi
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün (2017/13) sayılı Genelgesinde;
Ozon Tabakasını Ġncelten Maddelere ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile “TPS-Ürün ve Ekipman Ġthalat Beyan Dilekçesi" belgesinin uygulamasına son
verildiği ifade edilmiĢtir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Kayıt Belgesinin Geri Gelen Eşya Kapsamında Olması Durumunda
Talep Edilmemesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2017 / 29802149 tarih sayılı yazısı ile;
2010/1 sayılı Ġthalatta Gözetim Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğ ( Kayıt Belgesi ) kapsamı 40 10 “
ihraç edilen eĢyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaĢıma giriĢi ile eĢ zamanlı yurtiçi
kullanımı” tanımlı rejim kodunda beyan edilen geri gelen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin
serbest dolaĢıma giriĢinde, Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydın gümrük idarelerine
ibraz edilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiĢtir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.
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