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Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2017 / 27740613 tarih ve sayılı yazısına
istinaden;
Ulusal transit iĢlemlerinin NCTS sistemine taĢınmasını teminen 09.10.2017 tarihi itibariyle;



TCGB Detaylı Beyan Transit Uygulaması (TRIM/TREX) kaldırılacak,
Gümrük müĢavirlerinin dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi tescil
edilebilmelerine imkan verilecektir.

Söz konusu yazının tam metni ektedir.
ISGUM Kontrol Belgesi Başvurusu Yapacak Firmaların Dikkatine

ĠSGUM tarafından yayınlanan duyuruya göre,
"Firma Yetkilisinin (iĢveren, Ģirket ortağı, iĢveren vekili) Kontrol Belgesi Sistemi
(https://kbs.csgb.gov.tr) üzerinden giriĢ yapabilmesi için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) veri
tabanı üzerinde ĠĢyeri Tescil Sistemi Programında bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Bilgileri güncel olan Firma Yetkilileri herhangi bir iĢlem yapmadan KBS’ de
(https://kbs.csgb.gov.tr) bulunan e-devlet butonuna tıklayarak giriĢ yapabileceklerdir.
KBS' ye giriĢ yaparken hata alan Firma yetkililerinin (iĢveren, Ģirket ortağı, iĢveren vekili)
bilgilerinin güncellenmesi için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerine firma
çalıĢanlarından herhangi birinin giderek ĠĢyeri Tescil Sistemi Programı üzerinde güncelleme
yaptırması gerekir.
Gümrük iĢlemlerinin takibi için Firma Yetkililerinin baĢka bir kiĢiyi Kullanıcı olarak
tanımlaması KBS(https://kbs.csgb.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır.

Firma Yetkilisi tarafından yetkilendirilmek istenen kullanıcının noter onaylı vekaletnamesi
KBS üzerinden yüklenecektir."

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsup Yapılabileceği Hakkında

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın Risk Yönetimi ve Kontrol
muhatap 16.08.2017 tarih ve E.102905 sayılı yazı yazısı ile;

Genel

Müdürlüğü’ne

Ġthalde alınan vergilerin mahsubuna yönelik olarak vergi dairelerine gönderilen yazılarda ÖTV
borçlarına yer verilmeyeceğine iliĢkin ilgide kayıtlı yazının dikkate alınmaması ve vergi
inceleme raporu neticesine göre ÖTV borçlarına mahsubun mümkün olduğu hususu
bildirilmiĢtir.
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

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG
GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi
bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

