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DAĞITIM YERLERİNE 

  

Bilindiği üzere 2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ilave gümrük vergisine tabi eşyanın A.TR 

dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde eşyanın Avrupa Birliği veya Türk menşeli 

olduğunu; 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin 

İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair 

Tebliğ kapsamında, ek mali yükümlülük Kararlarında yer alan eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi 

eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, Kararlarda belirtilen 

ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren ihracatçı beyanının, ithalatçı tarafından gümrük 

beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük 

alınmamakta; gümrük beyannamesi ekinde menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya 

uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde ise ihracatçı beyanı aranmamaktadır. 

Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazı ve dilekçelerden, ilave gümrük vergisi 

ve ek mali yükümlülük uygulamalarında kullanılan ihracatçı beyanı ve tedarikçi beyanının 

eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra ibraz edilerek geri verme başvurusuna konu edilip 

edilemeyeceğine ilişkin tereddütler olduğu anlaşılmıştır. 

Bu minvalde bahse konu Tebliğlerde ihracatçı beyanının sonradan verilmesine ilişkin bir 

hükme yer verilmediğinden söz konusu belgenin eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz 

edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 70 inci 

maddesi hükümleri çerçevesinde tedarikçi beyanının yalnızca, Gümrük Birliği kapsamında 

serbest dolaşımda bulunan eşyanın Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa 

Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf bir 

ülkeye yeniden ihraç edilmesi amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebine istinaden 

Türkiye’den Topluluğa veya Topluluk’tan Türkiye’ye ihracatın yapılmasının ardından 

düzenlenmesi mümkün bulunmakta olup, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülüğün söz 

konusu olduğu işlemlerde ise tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

 



Bu çerçevede, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulamaları kapsamında gerek 

ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz 

edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı ile 

başvurularak geri verme talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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