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Bilindiği üzere, EKONOMİ Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından
04.12.2012 tarihli ve 28487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3903 Sayılı “DAHİLDE
İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR”
çerçevesinde Dahilde İşleme Rejimi uygulamalarına ilişkin temel düzenleme olan 2005/8391
Sayılı DİR Kararnamesi’nde bir kısım yeni düzenlemeler getirilmiş olup, konuya ilişkin
orijinal Resmi Gazete metni ilerleyen sayfalarda yer almaktadır (Ek- 1) .
Diğer yandan, anılan değişiklikler, B.K.K.’ndaki değişiklik sırasına bağlı kalınmak üzere,
madde bazlı ve karşılaştırmalı olarak ilerleyen sayfalarda yer almaktadır. Anılan B.K.K. ile
2005/8391 Sayılı DİR Kararı nın 5 / 2 inci, 6 ıncı, 19 / 4 üncü maddelerinde yapılan
değişiklikler ve ilgili B.K.K.’na eklenen Geçici 17. Madde çerçevesinde, 04.12.2012
tarihinden itibaren –yeni- DİR uygulamaları, ilerleyen sayfalarda yer alan düzenlemeler
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
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1 ) 2012/3903 Md 1 e İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ :
Bu madde değişikliğinde; 2005/8391 Sayılı B.K.K.’nın “Şartlı Muafiyet Sistemi” başlıklı 5.
Maddesinin 2. Fıkrası tamamen değiştirilmiş ve yeni madde de -eski madde metninden farklı
olarak- “Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite,
teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li
bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına
yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir.” hükmü eklenmiş olup ; bu madde Tarım ürünleri
için DİR de Eşdeğer Eşya nın kullanımına ilişkin ek bir düzenlemeye sahiptir ve tarım
ürünlerinde ticari tanım hususuna daha detaylı bir açıklama getirilmiş ve sınai ürünlerden
farklı olarak 12 li bazda GTİP tespitini şart koşmuştur.

2 ) 2012/3903 Md 2 ye İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ :
Bu madde değişikliğinde; 2005/8391 Sayılı B.K.K.’nın “Teminat ve İndirimli Teminat
Uygulaması” başlıklı 6. Maddesine –eski madde metninden farklı olarak- “İhracat sayılan
satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping
vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping
vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.” hükmü eklenmiş olup ; bu düzenlemenin
mükellefin vergisel yükünü arttıran bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür ve
belirtilen türdeki geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi
eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi teminat
kapsamından çıkarılarak, kati tahsilata konu edilmiştir.
3 ) 2012/3903 Md 3 e İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ :
Bu madde değişikliğinde; 20005/8391 Sayılı B.K.K.’nın “İhracat Taahhüdünün Kapatılması”
başlıklı 19. Maddesinin 4. Fıkrasına –eski madde metninden farklı olarak- “(eşyanın
muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların
eşyaları hariç olmak üzere), hükmü eklenmiş olup ; bu düzenleme ile DİR kapsamında ihracat
taahhüdü yerine getirilemeyen ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 114 üncü maddesinin
birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girecek eşya sahibi olan
firmaların eşyasının gümrük muayenesi için bir kolaylık getirilmiş ve Yetkilendirilmiş
Yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların
eşyaları bu uygulamanın dışında tutulmuştur.
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4 ) 2012/3903 Md 4 e İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ :
Bu madde değişikliğinde; 20005/8391 Sayılı B.K.K.’ na Geçici 16 ıncı maddeden sonra
gelmek üzere “GEÇİCİ MADDE 17” eklenmiş ve 04.12.2012 tarihinden önce düzenlenen
dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler
dahil) kapsamında olup, eşdeğer eşya kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler için de, 12 li
GTİP kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.
Bilgilerine arz olunur.

A.Hakan TOKER
MAZARS / DENGE YMM Çözüm Ortağı
Gümrük Danışmanı & Yetkilendirmiş Gümrük Müşaviri (YGM)
0532 344 46 47
hakan.toker@gumrukeksper.com

EKLER :
Ek - 1 2012 / 3903 Sayılı, 04.12.2012 tarihli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik
bYapılması Hakkında Karar (1 adet – 3 sf.)
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2012/3903 SAYILI BKK Md. 1 İLE DEĞİŞTİRİLEN 2005/8391 SAYILI BKK Md. 5/2
ESKİ HALİ

YENİ HALİ (DEĞİŞTİRİLEN MADDE)

Şartlı Muafiyet Sistemi

Şartlı Muafiyet Sistemi

Madde 5- Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde
edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda
bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı
mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve
işletme
malzemesinin,
Türkiye
Gümrük
Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik
firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi
tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak
suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün
gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade
edilmesidir. Bu kapsamda yapılacak işletme
malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret
politikası önlemleri uygulanır.

Madde 5- Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde
edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda
bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı
mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve
işletme
malzemesinin,
Türkiye
Gümrük
Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik
firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi
tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak
suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün
gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade
edilmesidir. Bu kapsamda yapılacak işletme
malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret
politikası önlemleri uygulanır.
“Dahilde
İşleme
izin
belgesi
kapsamında işlem görmüş ürünün elde
edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer
eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük
tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve
teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve
nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya
kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak
kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile
ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla
aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12
(oniki)’libazda
gümrük
tarife
istatistik
pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu
tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar
getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde,
dahilde işleme izin belgesi kapsamında
önceden ihracat işleminden sonra ithalat
yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest
dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.
Bakanlıkça
(İhracat
Genel
Müdürlüğü),
eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya
dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama
getirilebilir. İthal eşyasının ithalinden önce
eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş
ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden
ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir.
Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında
katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri
saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve
ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
Önceden ihracat işleminden sonra buna
tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge
sahibi
firma
tarafından
serbestçe
kullanılabilir.”

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında
işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal
eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8
(sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu,
ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı
kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki
eşya kullanılabilir. //// EKLENEN BÖLÜM ///// Bu
sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi
kapsamında önceden ihracat işleminden sonra
ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest
dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer
eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel
olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal
eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde
edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna
tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar
yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat
esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata
bağlanır
ve
ticaret
politikası
önlemleri
uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra
buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya,
belge sahibi firma tarafından serbestçe
kullanılabilir.
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İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan
elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde
ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal
eşyası olarak değerlendirilir. Önceden ihracat
konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine
tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde ise,
bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından
sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar
teminat alınır.

İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan
elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde
ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal
eşyası olarak değerlendirilir. Önceden ihracat
konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine
tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde ise,
bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından
sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar
teminat alınır.

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi
kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş
ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde,
yardımcı
madde,
yarı
mamul,
mamul,
değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri birinci
fıkra hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu
konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt
içinden de temin edilebilir. Dahilde işleme izin
belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt
içinden temin edilen eşya, bu Kararın
uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak
kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi
kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş
ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde,
yardımcı
madde,
yarı
mamul,
mamul,
değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri birinci
fıkra hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu
konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt
içinden de temin edilebilir. Dahilde işleme izin
belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt
içinden temin edilen eşya, bu Kararın
uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak
kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

Ancak, yurt içinden temin edilen eşya
için, bu Kararın ikincil işlem görmüş ürüne ve
döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri
uygulanmaz. Ayrıca, yurt içinden temin edilen
eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş
ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi
halinde, bu Kararın 22 nci maddesinde belirtilen
2 (iki) kat para cezası uygulanmaz.

Ancak, yurt içinden temin edilen eşya
için, bu Kararın ikincil işlem görmüş ürüne ve
döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri
uygulanmaz. Ayrıca, yurt içinden temin edilen
eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş
ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi
halinde, bu Kararın 22 nci maddesinde belirtilen
2 (iki) kat para cezası uygulanmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki
yurt içi alımın, belge süresi içerisinde
gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, bu Karara
istinaden
yayımlanacak
tebliğ
hükümleri
çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının
gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi
sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi
kapsamında yurt içi alım yapılabilir ve bu
alımlarda teminat aranmayabilir. Ayrıca, belge
kapsamında yurt içi alımın yapılmasına imkan
bulunmaması halinde, belgeye ek süre verilmek
suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki
yurt içi alımın, belge süresi içerisinde
gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, bu Karara
istinaden
yayımlanacak
tebliğ
hükümleri
çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının
gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi
sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi
kapsamında yurt içi alım yapılabilir ve bu
alımlarda teminat aranmayabilir. Ayrıca, belge
kapsamında yurt içi alımın yapılmasına imkan
bulunmaması halinde, belgeye ek süre verilmek
suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir.

DEĞERLENDİRMEMİZ: Bu madde değişikliğinde; 20005/8391 Sayılı BKK nın “Şartlı Muafiyet
Sistemi” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrası komple değiştirilmiş ve yeni madde de –eski madde
metninden farklı olarak- “Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası
ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12
(oniki)’libazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin
yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir.” hükmü eklenmiş olup ;
bu madde
Tarım ürünleri için DİR de Eşdeğer Eşya nın kullanımına ilişkin ek bir düzenlemeye sahiptir ve
tarım ürünlerinde ticari tanım hususuna daha detaylı bir açıklama getirilmiş ve sınai
ürünlerden farklı olarak 12 li bazda GTİP tespitini şart koşmuştur.
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2012/3903 SAYILI BKK Md. 2 İLE DEĞİŞTİRİLEN 2005/8391 SAYILI BKK Md. 6
ESKİ HALİ

YENİ HALİ (EKLENEN MADDE)

Teminat ve İndirimli Teminat Uygulaması

Teminat ve İndirimli Teminat Uygulaması

Madde 6- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında
yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata
tabidir.

Madde 6- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında
yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata
tabidir.

Ancak;

Ancak;

a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi
firmaların
dahilde
işleme
izin
belgesi/dahilde
işleme
izni
kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%1'inin,

a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi
firmaların
dahilde
işleme
izin
belgesi/dahilde
işleme
izni
kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%1'inin,

b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi
firmaların
dahilde
işleme
izin
belgesi/dahilde
işleme
izni
kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%5'inin,

b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi
firmaların
dahilde
işleme
izin
belgesi/dahilde
işleme
izni
kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%5'inin,

c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi
firmaların
dahilde
işleme
izin
belgesi/dahilde
işleme
izni
kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%10'unun,

c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi
firmaların
dahilde
işleme
izin
belgesi/dahilde
işleme
izni
kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%10'unun,

d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi
olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel
dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat
tarihinden
önceki
takvim
yılı
içerisinde
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%10'unun,

d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi
olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel
dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat
tarihinden
önceki
takvim
yılı
içerisinde
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%10'unun,

e)
İmalatçı-ihracatçıların,
belge/izin
müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde
düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış,
dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı
tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme
izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1
(bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş
tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD
Dolarından
az
olmamak
kaydıyla
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%10'unun,

e)
İmalatçı-ihracatçıların,
belge/izin
müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde
düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış,
dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı
tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme
izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1
(bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş
tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD
Dolarından
az
olmamak
kaydıyla
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin
%10'unun,

f) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her
bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen
veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir
yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen
ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden
önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat

f) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her
bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen
veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir
yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen
ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden
önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat
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taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri
ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra
düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında
sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD
Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için
toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az
olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat
kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu
ithalattan doğan verginin %10'unun,

taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri
ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra
düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında
sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD
Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için
toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az
olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat
kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu
ithalattan doğan verginin %10'unun,

teminat olarak yatırılması kaydıyla,
gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine
izin verilir.

teminat olarak yatırılması kaydıyla,
gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine
izin verilir.

İndirimli
teminat
uygulamasının
hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu
Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile
belirlenir.

İndirimli
teminat
uygulamasının
hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu
Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile
belirlenir.

Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ
hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin
belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün
ihracının belgelenmesini müteakip bu ürünün
elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin
verginin %10'unun teminat olarak yatırılması
kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük
idaresince izin verilir.

Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ
hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin
belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün
ihracının belgelenmesini müteakip bu ürünün
elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin
verginin %10'unun teminat olarak yatırılması
kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük
idaresince izin verilir.

İndirimli
teminat
uygulanmasından
doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri
yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları
dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, bu
firmaların kamudan olan alacakları da teminat
hükmündedir.

İndirimli
teminat
uygulanmasından
doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri
yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları
dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, bu
firmaların kamudan olan alacakları da teminat
hükmündedir.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında
yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu
ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına
kadar artırılabilir.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında
yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu
ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına
kadar artırılabilir.
“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu
mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici
veya
kati
anti-damping
vergisi
veya
sübvansiyon
vergisine
tabi
eşyanın
ithalatında, geçici veya kati anti-damping
vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil
edilir.”

DEĞERLENDİRMEMİZ : Bu madde değişikliğinde; 20005/8391 Sayılı BKK nın “Teminat ve
İndirimli Teminat Uygulaması” başlıklı 6. Maddesine –eski madde metninden farklı olarak“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya
kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati
anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.” hükmü eklenmiş olup ;
bu
düzenlemenin mükellefin vergisel yükünü arttıran bir uygulama olduğunu söylemek
mümkündür ve belirtilen türdeki geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon
vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon
vergisi teminat kapsamından çıkarılarak, kati tahsilata konu edilmiştir.
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2012/3903 SAYILI BKK Md. 3 İLE DEĞİŞTİRİLEN 2005/8391 SAYILI BKK Md. 19/4
ESKİ HALİ

YENİ HALİ (DEĞİŞTİRİLEN MADDE)

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 19- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat
taahhüdünü kapatmak için, bu Karara istinaden
yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde
müracaat etmeleri gerekir. Aksi takdirde, bu
belge/izin müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

Madde 19- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat
taahhüdünü kapatmak için, bu Karara istinaden
yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde
müracaat etmeleri gerekir. Aksi takdirde, bu
belge/izin müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

(2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde
belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle,
dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde
eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde
edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın
başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç
edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır.

(2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde
belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle,
dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde
eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde
edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın
başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç
edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni ihracat taahhüdü, belge/izin sahibi
firma ve/veya aracı ihracatçı firma tarafından
gerçekleştirilen ihracat ile kapatılır. Ancak,
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı
ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni ihracat taahhüdü, belge/izin sahibi
firma ve/veya aracı ihracatçı firma tarafından
gerçekleştirilen ihracat ile kapatılır. Ancak,
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı
ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal
edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret
politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın
gümrük idaresince yerinde tespiti, //// EKLENEN
BÖLÜM ///// eşyanın ithali için öngörülen dış
ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon
mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve
kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili
kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114
üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci
maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma
girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren
eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi
aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya
işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı
çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası,
gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi
hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın
gerçekleştirilmesi aranmaz.
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde
edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin
ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce

“Şartlı muafiyet sistemi kapsamında
ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde,
ticaret politikası önlemlerinin uygulanması,
eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti
(eşyanın
muayenesine
ilişkin
gümrük
mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B
sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip
firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın
ithali için öngörülen dış ticarette teknik
düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı
dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve
kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili
kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114
üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci
maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma
girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren
eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi
aranmaz.”
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya
işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı
çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası,
gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi
hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın
gerçekleştirilmesi aranmaz.
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde
edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin
ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce
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gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi
gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış
hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest
dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali
hallerinde,
bu
ürünün
ihracatının
gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş
ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre
ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara
istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi
gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış
hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest
dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali
hallerinde,
bu
ürünün
ihracatının
gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş
ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre
ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara
istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen
işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi
sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin
kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı
tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak
işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara
istinaden
yayımlanacak
tebliğle
belirlenir.
(17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı R.G.
2009/15164 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen
işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi
sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin
kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı
tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak
işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara
istinaden
yayımlanacak
tebliğle
belirlenir.
(17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı R.G.
2009/15164 s.BKK ile değişik)

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde
Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe
ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye
ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna
taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe
Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest
Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem
görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün
elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa
telafi edici verginin, bu Kararın 16 ncı maddesi
hükmüne istinaden her bir ihracata ilişkin gümrük
beyannamesi bazında ödendiğine dair bilgi ve
belgelerin tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında
telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin
gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin
eksik
ödendiği
ihracata
ilişkin
gümrük
beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda,
eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate
alınarak hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin
kısmın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci
maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen
telafi edici vergiye ilişkin kısımdan düşülmesi
suretiyle taahhüt kapatma işlemi tekemmül
ettirilir. Ancak, ilgili ihracata ilişkin gümrük
beyannamesi kapsamında eksik ödenen ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan
telafi edici verginin eksikliği tamamlanamamışsa,
taahhüt
kapatma
işleminin
tekemmül
ettirilebilmesi için eksik kısmın ilgili ihracata ilişkin
gümrük beyannamesi kapsamında yatırıldığına
ilişkin
bilgi
ve
belgelerin
tevsiki
aranır.(08.10.2008 tarihli 27018 sayılı R.G.2008/14162 s.BKK ile eklenmiştir)
İhracat taahhüdünün kapatılmasını
müteakip, dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında alınan teminat veya
vergi, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili
firmaya geri verilir.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde
Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe
ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye
ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna
taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe
Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest
Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem
görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün
elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa
telafi edici verginin, bu Kararın 16 ncı maddesi
hükmüne istinaden her bir ihracata ilişkin gümrük
beyannamesi bazında ödendiğine dair bilgi ve
belgelerin tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında
telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin
gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin
eksik
ödendiği
ihracata
ilişkin
gümrük
beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda,
eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate
alınarak hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin
kısmın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci
maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen
telafi edici vergiye ilişkin kısımdan düşülmesi
suretiyle taahhüt kapatma işlemi tekemmül
ettirilir. Ancak, ilgili ihracata ilişkin gümrük
beyannamesi kapsamında eksik ödenen ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan
telafi edici verginin eksikliği tamamlanamamışsa,
taahhüt
kapatma
işleminin
tekemmül
ettirilebilmesi için eksik kısmın ilgili ihracata ilişkin
gümrük beyannamesi kapsamında yatırıldığına
ilişkin
bilgi
ve
belgelerin
tevsiki
aranır.(08.10.2008 tarihli 27018 sayılı R.G.2008/14162 s.BKK ile eklenmiştir)
İhracat
taahhüdünün
kapatılmasını
müteakip, dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında alınan teminat veya
vergi, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili
firmaya geri verilir.
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Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz
kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün
kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu
Karara
istinaden
yayımlanacak
tebliğle
belirlenir.(17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı R.G.
2009/15164 s.BKK ile eklenmiştir)

Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz
kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün
kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu
Karara
istinaden
yayımlanacak
tebliğle
belirlenir.(17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı R.G.
2009/15164 s.BKK ile eklenmiştir)

DEĞERLENDİRMEMİZ : Bu madde değişikliğinde; 20005/8391 Sayılı BKK nın “İhracat
Taahhüdünün Kapatılması” başlıklı 19. Maddesinin 4. Fıkrasına –eski madde metninden farklı
olarak- “(eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip
firmaların eşyaları hariç olmak üzere), hükmü eklenmiş olup ; bu düzenleme ile DİR
kapsamında ihracat taahhüdü yerine getirilemeyen ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114
üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girecek
eşya sahibi olan firmaların eşyasının gümrük muayenesi için bir kolaylık getirilmiş ve
Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip
firmaların eşyaları bu uygulamanın dışında tutulmuştur.
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2012/3903 SAYILI BKK Md. 4 İLE 2005/8391 SAYILI BKK na EKLENEN GEÇİCİ MD 17
ESKİ HALİ

--------

YENİ HALİ (EKLENEN YENİ GEÇİCİ MADDE)

“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde
işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan
ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler
dahil) kapsamında eşdeğer eşya olarak
kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu
Kararın 5 inci maddesinde yer alan hüküm
çerçevesinde yapılır.”

DEĞERLENDİRMEMİZ : Bu madde değişikliğinde; 20005/8391 Sayılı BKK na Geçici 16 ıncı
maddeden sonra gelmek üzere “GEÇİCİ MADDE 17” eklenmiş ve 04.12.2012 tarihinden önce
düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen
belgeler dahil) kapsamında olup, eşdeğer eşya kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler için
12 li GTİP kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.
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T.C. RESMİ GAZETE / 04 ARALIK 2012 SALI - Sayı: 28487 Asıl
http://rega.basbakanlik.gov.tr ==== > ARŞİV
İÇİNDEKİLER
2012/3903 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3903
Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe
konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/10/2012 tarihlive 72627 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964
tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121
incive 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976
sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
F. ÇELİK
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN
AdaletBakanı
Teknoloji Bakanı

B. ATALAY
N. ERGÜN
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.

F. ŞAHİN
E. BAĞIŞ
N. ERGÜN
Aile ve SosyalPolitikalar Bakanı AvrupaBirliği BakanıBilim,
Sanayi

F. ÇELİK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıÇevre ve ŞehircilikBakanıDışişleri
Ekonomi Bakanı

ve

M. Z. ÇAĞLAYAN
Bakanı

T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii KaynaklarBakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrükve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİN
İçişleriBakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. DİNÇER
Milli Eğitim Bakanı

E. GÜNAY
Kültür ve TurizmBakanı

İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
.
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DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal
eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu,
ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya
kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite,
teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’libazda
gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave
şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında
önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki
eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın
kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının
ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül
eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında
katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı
kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat
işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından
serbestçe kullanılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya
kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati
anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.”
MADDE 3 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret
politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın
muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak
üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon
mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili
kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi
hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül
eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”
MADDE 4 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde
işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil)
kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu Kararın 5 inci
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılır.”
MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
27/1/2005
25709
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
15/12/2005
26024
6/8/2006
26251
23/9/2006
26298
8/12/2006
26370
8/4/2008
26841
8/10/2008
27018
10/2/2009
27137
17/7/2009
27291
14/5/2010
27581
29/6/2010
27626
22/8/2010
27680
13/11/2010
27758
4/5/2012
28282
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