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Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın Aynı Gümrük İdaresi
Denetimindeki Limanlardan Transit Çıkışında İndirimli Teminat
Uygulaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2017 / 29451800 tarih sayılı yazısında antrepoda
depolanan serbest dolaĢımda olmayan eĢyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya
deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdıĢı edilmesi durumunda düzenlenen 3171 rejim
kodlu beyanname muhteviyatı eĢyayla ilgili olarak; 3171 rejim kodlu beyannamede teminat
belirlenmesi gerektiği hallerde, söz konusu teminatın Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli
Olurları kapsamında aĢağıdaki Ģekilde indirimli oranda uygulanması gerektiği belirtilmiĢtir.
1-Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün
ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya
kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya
kabuksuz) konulması durumunda eĢyadan alınması gereken teminatın, eĢyaya iliĢkin toplam
vergilerin % 25'i kadar olması,
2- Antrepoya konulacak diğer eĢyadan alınması gereken teminatın ise eĢyaya iliĢkin toplam
vergilerin % 10'u kadar olması.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Herhangi Bir Sözleşmeye Konu Edilmemiş Tescil Esnasında
Mevcudiyeti Bilinmeyen Kıymet Unsurlarının İstisnai Kıymetle
Beyanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2017 / 29441590 tarih sayılı yazısında; herhangi bir
sözleĢmeye dayanmayan ve yükümlülüğün baĢladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet
unsurlarının Gümrük Yönetmeliği'nin 53/5. maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen
süre içinde tamamlayıcı beyan verilmesi mümkün bulunduğu, diğer taraftan, mezkur süre içinde
böyle bir beyanın verilmemesi ve bu durumun sonradan yapılan denetim sonucunda tespit
edilmesi halinde Gümrük Kanunu'nun 234/1. maddesinin uygulanması gerektiği
talimatlandırılmıĢtır.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

İhracat Beyannameleri Devam Formlarına İmza ve Mühür Tatbiki
ĠGMD' nin Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne muhatap 26.10.2017 tarih,
2017/4897-EA sayı ve "Ġhracat Beyannameleri Devam Formlarına Ġmza ve Mühür Tatbiki"
konulu yazısına vaki Bölge Müdürlüğü’nün cevabi yazısında; ihracat beyannameleri devam
formlarına imza ve mühür tatbikinin mutlak suretle yapılması gerektiği belirtilmiĢtir.
Söz konusu dilekçe ve cevabi yazının tam metni ektedir.
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