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Konu: GÜMRÜK VERGİLERİNİN VE PARA CEZALARININ
GERİ VERİLMESİ/KALDIRILMASI
A. Hukuki Temel
Gümrük vergilerinin1 geri verilmesi ve kaldırılması Gümrük Kanunu’nun 210
ilâ 217’nci maddelerinde düzenlenmiştir.
Gümrük Yönetmeliği’nin 499 ila 511’inci maddeleri de gümrük vergilerinin
geri verilmesine/kaldırılmasına ilişkin düzenleme içermektedir.
Aynı konulara ilişkin olarak 2 Seri Numaralı (Tahsilat İşlemleri) Gümrük
Genel Tebliği’nde2 3 de ayrıntılı açıklamalar mevcuttur.
Bu sirkülerde yukarıda belirtilen düzenlemelerden hareketle vergilerin geri
verilmesi/kaldırılması konusu ayrıntılı şekilde açıklanacaktır.
B. Gümrük Vergilerinin/Para Cezalarının
Geri Verilmesi-Kaldırılması
1.Geri Verme/Kaldırma Tanımları
a) Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi
Geri verme, ödenmiş olan gümrük vergilerinin kısmen ya da tamamen geri
ödenmesidir (GK4 m. 210/birinci fıkranın (a) bendi, Tebliğ m. 3/1-e).
Gümrük Kanunu’nda, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına
ilişkin hükümlerin aynı kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanacağı
hükme bağlanmıştır (GK m. 210/ikinci fıkra). Bu hüküm uyarınca, geri verme tanımı GK
uyarınca alınan para cezaları için de geçerlidir.
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“Gümrük vergileri” deyimi, gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen ithalat ve ihracat vergilerinin
tamamını ifade eder (Tebliğ m. 3/birinci fıkra-bend (f)).
2
21/01/2014 tarihli ve 28889 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
tebliğ ile 22/04/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri Numaralı (Tahsilat İşlemleri)
Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
3
Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” olarak belirtilecektir.
4
GK: Gümrük Kanunu
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b) Gümrük Vergilerinin Kaldırılması
Kaldırma, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen
alınmamasına karar verilmesidir (GK m. 210/birinci fıkranın (b) bendi, Tebliğ m. 3/1-e ).
Gümrük Kanunu’nun 210’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca,
kaldırma tanımı aynı kanun uyarınca alınan para cezaları için de geçerlidir.
2. Geri Verme/Kaldırma Halleri
a) Kanunen Ödenmemesi/Tahakkuk Ettirilmemesi
Gereken Vergilerin Geri Verilmesi/Kaldırılması
Kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük
vergileri geri verilir (GK m. 211/1).
Kanunen tahakkuk ettirilmemesi gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük
vergileri kaldırılır (GK m. 211/1).
Gümrük Kanunu’nda, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına
ilişkin hükümlerin aynı kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanacağı
hükme bağlanmıştır (GK m. 210/ikinci fıkra). Bu hüküm uyarınca, kanunen alınmaması ve
istenmemesi gereken para cezaları da geri verme/kaldırma işlemlerine konu olacaktır.
b) Beyanname İptali Halinde Vergilerin Geri Verilmesi/Kaldırılması
Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri bu
beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir (GK m. 212). Bu istemin,
gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen
süreler içerisinde yapılması gerekir (GK m. 212).
İptal edilen beyanname serbest dolaşıma giriş beyannamesi ise, bu
beyannameye konu olan mal gümrük vergilerinin geri verilmesiyle ya da kaldırılmasıyla
serbest dolaşımda olan mal statüsünü yitirir (GK m. 78/birinci fıkra-bent (a)).
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c) Eşyanın Kusurlu ya da Sözleşme Hükümlerine
Aykırı Olması Durumunda Geri Verme/Kaldırma
Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle, kusurlu5 veya ithallerine esas
teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul
edilmeyen eşyaya ait ithalat vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması aşağıdaki koşullarla
mümkün bulunmaktadır (GK m. 213/1, 2, 4):
 Vergilerin geri verilmesi talebinin bir yıl içinde yapılması
 Kusurlu ya da sözleşme hükümlerine aykırı olduğu savunulan eşyanın
kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduklarının tespiti için gerekli olan ilk kullanım
dışında kullanılmamış olması (bir kere kullanılarak tüketilen eşya hariç)
 Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi
Eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle
gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması eşyanın serbest dolaşımda bulunma
statüsünü ortadan kaldırır (GK m. 78/birinci fıkra- bent (c)).
d) Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Bakanlar
Kurulunca Belirlenecek Hallerde Geri Verme/Kaldırma
Gümrük vergileri Gümrük Kanunu’nun 211, 212 ve 213’üncü maddelerinde
belirtilen haller dışında, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır (GK m.
214/birinci fıkra) (Tebliğ m. 30/6). Bakanlar Kurulu’nca belirlenen bu hallerde geri verme ve
kaldırma işlemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde
ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine yapılır (GK m. 214/ikinci fıkra). Ancak, mücbir
sebebin tespiti halinde, bu sürenin aşılmasına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca6 izin verilir
(GK m. 214/üçüncü fıkra).
3. Geri Verme/Kaldırma Usulü
Gümrük vergilerinde ve para cezalarında geri verme ve kaldırma aşağıdaki iki
yöntemden biriyle olur:
 Talep üzerine
 Re’sen
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Teslimden önce hasar gören eşya da kusurlu eşya kapsamındadır (GK m. 213/1).
Gümrük Kanunu’nun 214’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Müsteşarlık” denilmek suretiyle Gümrük
Müsteşarlığı kastedilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birleşerek Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nı oluşturmuştur. Bu nedenle yukarıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na atıf yapılmıştır.
6
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Birinci usulde, ilgilinin kanunda öngörülen sürede ve şekillerde yapacağı talep
üzerine geri verme/kaldırma işlemi gerçekleşir (GK m. 211/2).
İkinci usulde ise, kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma
hallerinden birinin tespiti durumunda, geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan (vergiye ya
da cezaya muhatap olan ilgilinin talebi aranmaksızın) yapılır (GK m. 211/2).
4. Talep Üzerine Geri Verme/Kaldırma
a) Talep Süresi
aa) Gümrük Vergilerinde
Geri verme veya kaldırma taleplerine ilişkin başvurunun Gümrük Kanunu’nun
211, 212, 213 ve 214 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde
belirlenen süreler içinde yapılması gerekir (Tebliğ m. 32/1). Bu konuda Gümrük Kanunu’nda
mevcut süreler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Geri Verme/Kaldırma Sebebi
Verginin-cezanın kanunen alınmamasınınistenmemesinin gerekmesi
Beyanname iptali
Eşyanın kusurlu ya da sözleşme hükümlerine
aykırı olması nedeniyle iade edilmesi
Uluslararası anlaşmalar uyarınca Bakanlar
Kurulu’nca belirlenen haller

GK Maddesi
211

Süre
Üç yıl

212
213

Maddede doğrudan belirlenmiş süre yok.
Bir yıl

214

Bir yıl

Yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 212’nci
maddesinde doğrudan belirlenmiş bir süre yoktur. Bir gümrük beyannamesine dayanılarak
ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle
geri verilmesine ilişkin olan maddede, bu istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi
amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerektiği hükme
bağlanmıştır. Bu son belirtilen sürelerin neler olduğu Tebliğ’in 30/4’üncü maddesinde
açıklanmıştır. Buna göre, bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük
vergilerinin geri verilmesi, bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin, Gümrük
Kanunu’nun 46 ve 70’inci maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen süreler içerisinde talepte
bulunması halinde olacaktır.
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Tebliğde yer alan bu açıklama uyarınca, gümrük vergilerinin geri verilmesi ve
kaldırılması için, iptal edilen gümrük beyannamesine konu eşya,
 denizyoluyla gelmişse kırk beş gün,
 diğer yollarla gelmişse yirmi gün,
 antrepoda bulunan ve başka bir gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma
tabi tutulan bir eşya ise otuz gün,
içinde başvuru yapılması gerekir.
Ayrıca,
Tebliğ’in 32/2’nci maddesinde hiç alınmadığı/eksik alındığı
gerekçesiyle sonradan yapılan tahakkuklarda geri verme/kaldırma başvurusu olması
durumundan bunun süresi düzenlenmiştir. Buna göre, “Gümrük Kanunu’nun 197’nci maddesi
uyarınca, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı
belirlenerek tahsil edilen gümrük vergilerine ilişkin bir geri verme talebi olması durumunda,
buna ilişkin başvurunun ek tahakkukun tebliği tarihinden itibaren üç yıl içinde yapılması
gerekir.” (Tebliğ m. 32/2).
ab) Para Cezalarında
Gümrük vergilerinin geri verilmesine ve kaldırılmasına ilişkin hükümler para
cezaları için de geçerlidir (Tebliğ m. 34/1).
Para cezalarının geri verme veya kaldırma talepleri, Gümrük Kanunu’nda
belirtilen gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin süreler içerisinde,
yapılır (Tebliğ m. 34/2).
b) Talep Formu
Kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük
vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması talebini içeren başvurular Gümrük Yönetmeliği’nin
(GY’nin) 78 numaralı ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu”
kullanılarak yapılır. (Tebliğ m. 30/1). Söz konusu form bu sirkülere eklenmiştir (Sirküler Eki
1).
Para cezalarının geri verilmesine ya da kaldırılmasına ilişkin talepler de bu
form ile yapılır (Tebliğ m. 34/2).
c) Talebin Yapılacağı Gümrük İdaresi
Talepler, duruma göre, vergiyi hesaplayıp yükümlüye tebliğ eden ya da para
cezasını veren gümrük idaresine yapılır (Tebliğ m. 31/2, 34/2).
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5. Başvuruyu İzleyerek İdarece Yapılacak İşlemler ve İnceleme Süreci
a) Talebi Alan Gümrük Müdürlüğü’nce Yapılacak İşlemler
Geri verme/kaldırma başvurusunu alan gümrük müdürlüğünce yapılacak
işlemler Tebliğ’in 31’inci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, talebi alan gümrük
müdürlüğü şu işlemleri yapar (Tebliğ m. 31/1):
 Geri verme başvurusunu şeklen inceler.
 Gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması suretiyle
başvuruyu kabul eder.
 Başvuru üzerine alınan kararları talep sahibine ve adına talepte
bulunulanlara tebliğ eder.
 Gerekli kayıtları tutar ve benzeri işlemleri yerine getirir.
Başvuruyu alan gümrük müdürlüğü, geri verme/kaldırma işleminin bölge
müdürlükleri veya Bakanlıkça sonuçlandırılacak olması halinde şu işlemleri yapar (Tebliğ m.
31/2):
 Başvuru formu ekine beyannameyi, dolaşım belgelerini ve eklerini, menşe
belgeleri ve eklerini, geri verilmesi istenilen vergilerin tahsiline ilişkin vezne alındısını ekler.
 Geri verilmesi veya kaldırılması talep edilen tutarın doğruluğunu kontrol
eder.
 Konuya ilişkin görüş belirterek başvuruyu ilgili gümrük ve ticaret bölge
müdürlüğüne veya Bakanlığa gönderir.
b) Geri Verme/Kaldırma İşleminde Tutara Göre Yetki Dağılımı
Tebliğ’in 30’uncu maddesinde geri verme veya kaldırma talebinin, Gümrük
Yönetmeliği’nin 500’üncü maddesindeki limitlere göre ilgili gümrük idaresi tarafından
inceleneceği ve yetkili idare amirince imzalanarak karara bağlanacağı belirtilmiştir.
Gümrük vergileri tutarına göre geri verme ya da kaldırma işlemi yapmaya
yetkili gümrük idareleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (GY m. 500).
Gümrük Vergileri Tutarı (TL)
100.000 TL’ye kadar
500.000 TL’ye kadar
500.000 TL’den fazla

Yetkili Gümrük İdaresi
Gümrük Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Başmüdürlükleri7
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı8
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GY’nin 500’üncü maddesinde “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri” ifadesi geçmektedir. Adı geçen
müdürlüklerin yerini Gümrük ve Ticaret Başmüdürlükleri almış olduğundan, şu anda mevcut idarelerin adı
zikredilmiştir.
8
GY’nin 500’üncü maddesinde “Müsteşarlık” denilmek suretiyle “Gümrük Müsteşarlığı” kastedilmiştir.
Gümrük Müsteşarlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birleşmek suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı
oluşturmuştur. Bu nedenle yukarıdaki tabloda yetkili idare olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirtilmiştir.
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c) Geri Verme Başvurularının Sonuçlandırılma Süresi
Geri verme başvurularının, otuz günlük süre içerisinde sonuçlandırılması, eğer
bu süreye uyulamıyorsa, sürenin dolmasından önce, süre aşımını gerekli kılan gerekçeler ile
talep hakkında karar vermek için gerekli görülen ek süreyi de belirterek yükümlüye
bildirimde bulunulması gerekir (Tebliğ m. 31/4).
6. İthalatta Katma Değer Vergisi’nin Geri Verilmesi
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında ithal
edilen eşya ile ilgili olarak, katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan
veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisinin indirim hakkına sahip olmayan
mükelleflere, Gümrük Kanunu’na göre iade olunacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm gereğince, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflerden ithalatta
fazla ve yersiz olarak alınan katma değer vergisinin bu mükelleflere talep üzerine gümrük
idarelerince geri verilmesi gerekecektir.
Geri verilmesi talep edilecek ithalatta ödenen katma değer vergisinin başvurusu
da Gümrük Yönetmeliği’nin 78 numaralı ekindeki “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu
Formu” ile yapılır (Tebliğ m. 31/5).
KDVK9 indirim hakkına sahip olanlara ise iade (geri verme) öngörmemiştir.
Bu mükellefler ithalatta fazla ve yersiz ödedikleri KDV’yi10 indirim yoluyla gidereceklerdir.
Bu mükelleflerle “ilgili olarak, gümrük idaresi, fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını,
indirim hakkına sahip yükümlünün vergi dairesine doğrudan göndereceği, ekinde geri verme
veya kaldırma başvurusu formu ile geri verme kararının onaylı birer örneği yer alan bir yazı
ile bildirir.” (Tebliğ m. 31/5-b). Bu son açıklamadan, indirim hakkına sahip olanların da
gümrük idaresine Gümrük Yönetmeliği’nin 78 numaralı ekindeki “Geri Verme veya
Kaldırma Başvurusu Formu” ile başvuru yapması gerektiği anlaşılmaktadır.
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KDVK: Katma Değer Vergisi Kanunu
KDV: Katma Değer Vergisi

10
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7. Mavi/Yeşil Hat Kontrol Türleri Kapsamında İşlem Görmüş
Beyannamelere İlişkin Geri Verme/Kaldırma Talepleri
“Gümrük Yönetmeliği’nin 180’inci maddesi uyarınca mavi ve yeşil hat kontrol
türleri kapsamında işlem görmüş gümrük beyannamelerine ilişkin geri verme veya kaldırma
başvurularının değerlendirilmesinde, yükümlü nezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit
yapılmasına gerek bulunması durumunda, buna ilişkin tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük
müşavirlerine yaptırılabilir.” (Tebliğ m. 31/6).
Gümrük Yönetmeliği’nin 180’inci maddesi uyarınca, mavi hat, yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin
yararlandığı ithalatta veya ihracatta, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya
muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ithalat beyannamesinin belge
kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda muayenesi Bakanlıkça belirlenen hallerde eşyanın
tesliminden sonra yapılır.
Yeşil hat ise, yine Gümrük Yönetmeliği’nin 180’inci maddesi uyarınca,
eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.
8. Resen Geri Verme/Kaldırma İşlemleri
“Kontrol ve denetlemeler sonucunda fazla alındığı tespit edilen gümrük
vergileri veya para cezalarına ilişkin olarak yapılacak re’sen geri verme veya kaldırma
işlemleri Gümrük Yönetmeliği’nin 502’nci maddesi doğrultusunda gerçekleştirilir.” (Tebliğ
m. 35/1).
a) Resen Geri Verme/Kaldırma İşleminde Süre
Resen geri verme/kaldırma işlemi de gümrük vergilerinin yükümlüye
tebliğinden itibaren üç yıldır (GK m. 211/2). Söz konusu süre, mücbir sebep ya da
beklenmeyen hallerde uzatılabilir (GK m. 211/2).
b) Yargı kararlarının uygulanması
Tebliğ’in 42’nci maddesinde gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin veya
para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin taleplerin reddi üzerine idare
aleyhine açılan davaların idare aleyhine sonuçlanması üzerine idarece yapılacak işlem
düzenlenmiştir. Buna göre, “gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin veya para
cezalarının geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin olarak idare aleyhine açılan davalarda
mahkemelerce verilen kararlarda geri vermeyi gerektiren hüküm bulunması halinde, Gümrük
Yönetmeliği’nin ek-78’indeki form ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gümrük
Yönetmeliği’nin 500’üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili mahkeme
kararı gerekçe gösterilerek düzenlenecek bir karar ile otuz gün içerisinde geri verme veya
kaldırma işlemleri sonuçlandırılır.” (Tebliğ m. 42).
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9. Geri Verilecek Verginin Muaccel Borca Mahsubu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesi
hükmü uyarınca, tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi gereken amme alacakları, istihkak
sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek
suretiyle reddolunur. Bu hükmü uygulamak üzere, Tebliğ’in 39’uncu maddesinde şu
açıklamaya yer verilmiştir:
“Madde 39 – (1) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası
doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile
ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi
gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi
talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza
kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile
bildirimde bulunmaları istenir.
(2) Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için, yükümlünün 6183 sayılı
Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun bulunmaması
gerekir.”
Tebliğ’in 9 numaralı ekindeki yazı örneğine bu sirkülerin ekinde yer verilmiştir
(Sirküler Eki 2).
10. Geri Verilecek Tutarın Yükümlüye Ödenmesi
Tebliğ’in 40’ıncı maddesinde, alınacak geri verme kararı çerçevesinde
yükümlüye yapılacak ödeme düzenlenmiştir. Buna göre, “alınacak geri verme kararları ile
ilgili olarak gümrük idarelerince saymanlık müdürlüklerine yapılacak bildirim üzerine
ödenecek tutarlar, 39’uncu maddedeki mahsup halleri hariç, asıl yükümlüye ait olan banka
hesap numarasına aktarılır.” (Tebliğ m. 40)11

Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
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Tebliğ’in 39’uncu maddesine 9 numaralı alt başlık altında yer verilmiştir.
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Ek 1: Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formu
Ek 2: Yazı Örneği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak
işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.

Cahit YERCİ
YMM
Mazars/Denge, Kalite Kontrol, Ortak
cyerci@mazarsdenge.com.tr
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SİRKÜLER EKİ 1
GERİ VERME VEYA KALDIRMA BAŞVURUSU FORMU
1.Başvuru Sahibi veya Kanuni Temsilcisi
(İsim, TC Kimlik No./Vergi No. Adres)
3. Gümrük İdaresi

2.Gümrük Beyannamesi veya Ceza Kararının Tarih ve Sayısı

5.Eşyanın Bulunduğu Yer

6.Eşyanın GTİP’i

4. Geri Verme

Kaldırma

7.Çıkış Ülkesi
8. Eşyanın Tanımı, marka ve numaraları

9.Geri Verme veya Kaldırma Talebinde Bulunulan Tutar
10. Net Ağırlık

11.Gümrük Kıymeti

12. Ekli Belgeler
13.Açıklama (Geri Verme veya Kaldırma Talebinin Dayanağı)

14. Gümrük İdaresince Başvurunun Kabul Edildiği
Tarih/Sayı

İmza

15. Gümrük İdaresince Verilen Kararın Tarih ve Sayısı

16. Yer ve Tarih
Başvuru Sahibinin
İmzası

İmza

Mühür
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EK: 1 Karar Örneği
A. Genel Açıklama
Bu formun 1 ila 13 üncü kutuları başvuru sahibince tercihen daktilo ile doldurulmalıdır. Bu
formda herhangi bir silinti ya da kazıntı olmamalıdır. Düzeltme, yanlış bilgilerin çizilmesi ve
ihtiyaç halinde ilave bilgilerin eklenmesi suretiyle yapılır. Düzeltme başvuru sahibi tarafından
onaylanır ve gümrük idareleri tarafından vize edilir.
B. Kutularla ilgili özel açıklamalar
1. Başvuru sahibinin veya kanuni temsilcisinin adı, TC kimlik no.su veya vergi no.su
ile açık adresi yazılır.
Başvuru sahibinin başvuruda öngörülen vergilerin ödenmesinden yükümlü veya
ödeyen kişi olmaması durumunda, başvuran kişinin temsil yetkisinin sınırları belirtilmelidir.
2. Talep edilen geri verilecek veya kaldırılacak vergilerin hesaplara geçmesini
sağlayan gümrük beyannamesinin veya ceza kararının ayrıntıları belirtilmelidir.
3. Başvuruda belirtilen ithalat ve ihracat vergilerinin veya para cezalarının hesaplara
geçtiği gümrük idaresinin adı ve açık adresi yazılır.
4. Başvuru formu geri verme veya kaldırma hallerinden hangisi için düzenleniyorsa
onun altındaki kutuya (x) işareti konulur.
5. Eşyanın bulunduğu yer (antrepo ve sair yerler) yazılır.
6. Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli pozisyon numarası belirtilir.
7. Eşyanın çıkış ülkesi yazılır.
8. Eşyanın ticari ya da tarife tanımı yapılır ve bu tanımın 2 nci kutuda tarih ve sayısı
belirtilen gümrük beyannamesindeki tanımla aynı olması gerekir.
Kolilerin marka, cins ve numaraları belirtilir. Paketlenmemiş eşya olması durumunda
eşyanın sayısı veya “dökme” olduğu belirtilir.
9. Geri verme veya kaldırma talebinde bulunulan tutar T.L. olarak yazılır.
10. Miktar, kilogram, metre, litre vb. cinsinden yazılır.
11. Eşyanın gümrük kıymeti gösterilir.
12. Kıymet bildirim formu, giriş beyannamesi ve faturanın eklenmesi zorunludur.
Gümrük idaresince istenecek diğer belgeler de forma eklenir.
13. Geri verme veya kaldırma talebine esas teşkil eden yasal dayanaklar yazılır.
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SİRKÜLER EKİ 2
YAZI ÖRNEĞİ

………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………kabul tarihli/sayılı geri verme müracaatıma ilişkin olarak;
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında
gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcum yoktur.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında
gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcum vardır. Aynı Kanunun 23 üncü maddesine
göre borcuma mahsuben geri verme işleminin yapılmasını istiyorum.
Gereğini arz ederim.

...../…../…..
Adı Soyadı/Unvanı
İmzası

T.C. Kimlik No
:
Vergi Kimlik No
:
Kurumlar Vergisi No
:
Mahsubu Talep Edilen Borca İlişkin Bilgiler:
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