GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2017/001

Tarih : 24/02/2017
Ref : 6/001

Konu: GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ
ORANLARI AZALTILDI - İTHALATÇI İADE ALACAK

1. Giriş
Mazars Denge tarafından yayımlanan 04/08/2014 tarihli ve 2014/51 sayılı
Gümrük Sirküleri’nde, 02/08/2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
21/07/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) konu edilmişti (Bknz:
Denge Akademi İnternet Sayfası, http://www.dengeakademi.com).
Gümrük Sirkülerinin konusunu oluşturan söz konusu BKK ile, bazı malların
(ayakkabı ve aksamı) ithalatına “ilave gümrük vergisi” konulmuş ve uygulamaya
10/08/2014 tarihinde başlanmıştı. Söz konusu ilave gümrük vergisi uygulaması, belirtilen
BKK’da yapılan kapsam ve oran yönünden bazı değişiklikler çerçevesinde, bugün de
devam etmektedir.
22/02/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2017
tarihli ve 2017/9751 sayılı (İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair)
BKK (Ek: 1) ile 21/07/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı BKK’da bir değişiklik daha
yapılmıştır.
Bu sirkülerde bu değişiklik konu edilmektedir.
2. Yapılan Değişiklik ve Sonucu Ne?
02/01/2017 tarihli ve 2017/9751 sayılı (İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair) BKK ( Ek: 1) ile yapılan değişiklik, 21/07/2014 tarihli ve
2014/6692 sayılı BKK’ya bir geçici madde eklenmesini içermektedir (Ek: 1). Eklenen bu
geçici madde ile, şu anda belli ülkelere yönelik olarak % 20 oranında uygulanmakta olan
ilave gümrük vergisi, geçmişe dönük olarak ve geçmişteki bir dönem için geçerli olmak
üzere, aşağıda belirtilen mallar için % 10’a indirilmiştir.

GTİP
6406.10.90.10.00
6406.10.90.90.00
6406.90.30.00.00

Madde İsmi
Çelikten Olanlar
Diğerleri
Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya
digger kısımlara oturtulmuş ayakkabı
yüzlerinden meydana gelenler

Eklenen söz konusu geçici maddeye göre, 01/09/2016 tarihinden önce,
Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan
yukarıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.’i) ve ismi belirtilen malların
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 17/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş
olması halinde % 10 oranında ilave gümrük vergisi oranı uygulanacaktır.
Bu düzenleme, önceki paragrafta belirtilen koşulları taşıyan ve
ithalatında % 20 oranında ilave gümrük vergisi ödenen mallar için ödenen ilave
gümrük vergisinin yarısı (ve bu yarıya isabet eden diğer vergiler) kadar iade alma
hakkı doğurmaktadır. Bu çerçevede,





En Az Gelişmiş Ülkelerden,
Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanan Ülkelerden,
Gelişme Yolundaki Ülkelerden,
AB ve EFTA ülkeleri ile Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) imzalamış olduğu ülkeler dışında kalan ülkelerden,

yapılan ve ilave gümrük vergisi ödenmiş ithalatlar için iade talep
edilebilecektir. Talebin bir ay içinde (22 Mart 2017) tarihine değin yapılması
gerekmektedir.
3. Sonuç
22/02/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2017
tarihli ve 2017/9751 sayılı (İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair)
BKK (Ek: 1) ile 21/07/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı BKK’da bir değişiklik yapılmıştır.
Yapılan
değişiklik,
6406.10.90.10.00,
6406.10.90.90.00
ve
6406.90.30.00.00G.T.İ.P.’li eşyanın ithalatında halihazırda uygulanmakta olan % 20
oranındaki ilave gümrük vergisinin geçmişe ve belli bir döneme yönelik olarak % 10’a
indirilmesini içermektedir.
Bu indirim dolayısıyla, ithalatçının iade hakkı doğmaktadır. Bunun için
ithalatçının 22 Mart 2017 tarihine değin ilgili gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.
l
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Ek 1: 02/01/2017 tarihli ve 2017/9751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi
Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(*)Sirkülerlerimizde yer alan dış ticaret, gümrük ve Avrupa Birliği konularında, daha
ayrıntılı bilgi ve görüş almak için aşağıda bilgileri yer alan uzmanımızla iletişime
geçebilirsiniz.
(**) 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.
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Yeminli Mali Müşavir
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Ek 1:
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2017/9751

