
      

www.agm.org.tr     www.bugumder.org       www.igmd.org       www.izmgmd.org.tr      www.mergumder.org.tr 
 

Konu: Geri Verme ve Kaldırma Taleplerinde      Tarih: 20.11.2019  
Ek Mali Yükümlülüğün Değerlendirilmesi Hk.  

                                                                                          49621404 - 20.11.2019 
       T.C. 

              TİCARET BAKANLIĞI 
           Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar 
kapsamında son zamanlarda üyelerimizden gelen geri bildirimler sonucunda, Serbest Dolaşıma Giriş 
Beyannamesinin tescili anında ATR Dolaşım Belgesinin mevcut olmadığı durumlarda; 

-  Gümrük Vergileri ödenmek suretiyle eşyaların serbest dolaşıma girişinin sağlandığı, 
-  Akabinde “Sonradan Verilmiştir” ibareli veya bu ibare olmayan ancak ithalattan sonra mükelleflere 
ulaşan geçerli ATR Dolaşım Belgeleri ile Gümrük Kanunun 214 ncü maddesi çerçevesinde Gümrük 
Vergileri ile Gümrük Vergisinden oluşan Katma Değer Vergisi için geri verme başvurusunda 
bulunulduğu, 
- Gümrük idareleri tarafından bu taleplerin yerinde görülerek Gümrük Vergileri ile Gümrük 
Vergisinden oluşan Katma Değer Vergilerinin geri verilmesine karar verilerek firma hesaplarına iade 
edildiği, 
- Daha sonrasında tahsil olunan ve geri verilen Gümrük Vergilerinin yerine 2018/11799 sayılı Bazı 
Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar kapsamı Ek Mali Yükümlülük ve 
Ek Mali Yükümlülüğe bağlı KDV tutarlarına ilişkin ek tahakkukların düzenlendiği, 
- Ayrıca ek tahakkuklarla birlikte Gümrük Kanunun 234. Maddesi çerçevesinde tahakkukların 3 katı 
oranında ceza kararları düzenlenerek firmalara tebliğ edildiği, 

 Hususları derneğimize bildirilmektedir. Bu durumdan ötürü başta YYS sahibi firmalar olmak 
üzere mükelleflerin ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 

Bilindiği üzere 24/05/2019 tarihli Gümrük Yönetmeliği değişikliği sonrasında 205. Madden 
4/ç maddesinde; “ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım 
statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini 
belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak 
kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmaz.” hükmü yer almaktadır. Belirtilen hükme göre risk 
kriterinin ortaya konulabilmesi için Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde 
eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla firmalar tarafından 2006/10895 sayılı BKK’nın 12. Maddesinde belirtilen belgenin 
sonradan verilebilmesi hakkının kullanılması durumunda risk kriteri analizine girilememektedir.  

Belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirildiğinde yukarıda bahsi geçen firma 
mağduriyetlerde; idare tarafından sistemden kaynaklı bahsi geçen fiili imkansızlığın (A.TR belgesi 
olmadan risk analizinin yapılamaması vs) görmezden gelindiği, yapılan uygulama ile 2006/10895 
sayılı BKK’nın 12. Maddesinde belirtilen belgenin sonradan verilebilmesi hakkının kullanılmasının 
önüne geçildiği, belirtilen durumla birlikte AB’den gelen ve A.TR belgesi sonradan verilen hiçbir 
eşyada ödenen gümrük vergisinin aslında geri alınamadığı, ayrıca ek mali yükümlülükten kaynaklı 
ek tahakkuk ile birlikte 3 kat ceza kesildiği, gerek firmanın önceki işlemlerin risk analizlerinde 
sistemin firmadan menşe şahadetnamesini istememesi durumunun gerekse geri verme sürecinde 
belge ve/veya bilgi istenmesi durumunda firmanın belgeyi getirebilme ihtimalinin dikkate alınmadığı, 
manuel dahi olsa başvuru yapan firmalar için herhangi bir risk kriteri yapılmadan firmalara ek 
tahakkuk ve ceza tebligatların gönderildiği değerlendirilmektedir.  
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 Yukarıda belirttiğimiz açıklamalar doğrultusunda, gümrük idarelerinin uygulamalarında 
yeknesaklığın sağlanması ve söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi açısından Makamlarının 
görüşlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Konunun Makamlarınızca değerlendirilerek gereğini tensip ve 
takdirlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,          

                                                  
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

           Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği               Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 
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