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Gümrük İdarelerine Verilen Geçici Tescil Numaralı Transit 
Beyannamelerde Damga Vergisi 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 189053 /28.12.2017 tarih sayılı özelgesinde; 

-NCTS üzerinden verilen (LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan transit beyannamelerin 

maktu damga vergisine tabi tutulması, 

-(LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan beyannamelerin devamı niteliğinde olduğu 

anlaşılan (MRN) ile başlayan tescil numarası alan transit beyannamelerin ise ayrıca damga 

vergisine tabi tutulmaması, 

Gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

Serbest Bölge Adresli Mallara

Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2003-2 sayılı Genelge’de  2013-4 ve 2018-1 Sayılı 

Genelgeler ile değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre; 

 Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyanın gerekli gümrük ve beyan işlemleri
yapıldıktan sonra doğrudan serbest bölgeye girişinin yapılması esastır.



 Aynı parti kapsamında tek bir konşimentoya bağlı olarak gümrüklere gelen mallardan bir
bölümünün serbest bölge adresli olması halinde, bu malların herhangi bir geçici depolama

mahalli veya gümrük antreposuna konulması ve en geç kırk beş gün içinde ve tek parti

halinde buralardan çıkarılarak serbest bölgeye gönderilmesi gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen nitelikteki mallar dışında kalan ve serbest bölge adresli olduğu halde

bir gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline konulmuş malların serbest

bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

 Ancak, üretim ruhsatı sahibi kullanıcıların yüksek tonajlı girdi ihtiyaçlarının nakliyesi
esnasında ortaya çıkacak demuraj ve benzeri maliyetlerin azaltılmasını teminen; söz

konusu kullanıcılarca, bu kapsamdaki mallarının serbest bölgeye sevk öncesinde gümrük

antreposuna veya geçici depolama mahalline konulması hususunda Bölge Müdürlüğünün

uygun görüşüne istinaden Genel Müdürlükçe firma bazında izin verilebilir.

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

Mücbir Sebep Onayı

Ekonomi  Bakanlığı’nın 12.02.2018 / 14833 tarih sayılı yazısına istinaden; 

08.02.2018 tarihinden önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış belge kapsamında  Libya, 

Irak ve Suriye’ye yönelik  ihracatlara münhasır olmak üzere belgeye  6 aya kadar ek süre 

verilebilecektir. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. HG GÜMRÜK 

MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


