
     2020 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
              ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 



    Anti-Damping Vergisi Muafiyet Kodu Düzenlemesi 

• GTİP olarak anti-damping vergisine tabi olmakla birlikte menşe ülke, 
oran vb. farklılıklar nedeniyle anti-damping vergisine tabi olmayan 
eşyalar için BİLGE sisteminde DKVMF muafiyet kodunun seçilmesi 
gerektiği ve yapılacak işlemler ile ilgili yazıya aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7854 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7854
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7854


 Mobilya İthalatında KDV Oranı Düzenlemesi 

• Türk Gümrük Tarife cetvelinin 94. faslındaki aşağıdaki linkte yer 
mobilyalar, şilte mesnetleri ve şiltelerin ithalatında KDV oranı %8 e 
düşürülmüştür. 

• Karar 02.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüktedir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7841 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7841
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7841
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7841


2020 Yılı Tarife Cetveli 

• 2020 yılında uygulanacak İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş 
Gümrük Tarife Cetveli 30.12.2019 tarihli 1. Mükerrer Resmi 
Gazetede yayımlanmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M1-
1.pdf 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M1-1.pdf


2020 Yılı Değişen GTİP lere İlişkin Korelasyon Tablosu 

• 2020 yılı tarife cetvelinde değişikliğe uğrayan GTİP lere ilişkin listeye aşağıdaki 
linkten ulaşılabilir. 

 

• . http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7827 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7827
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7827


İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Tebliğde 
Yeni Düzenleme 

• İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin 2018-32/48 sayılı 
tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

• Yurt dışından getirilen dövizin DAB ne bağlanması zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Getirilen ihracat bedeli için DAB alınmadan ''İhracat 
Bedeli Kabul Belgesi'' alınabilecek ve taahhüt kapatma 
işlemlerinde kullanılabilecektir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7820 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7820


Gümrük Kanununun 241. Maddesindeki Ceza İle 
İlgili Düzenleme 

• Gümrük mevzuatında yazılı bazı ceza ve değerlerin yeniden 
değerleme oranına göre arttırılmasına ilişkin tebliğe aşağıdaki 
linkten ulaşılabilir. 

• Gümrük Kanununun 241. maddesine göre verilen ceza 159 TL 
olarak belirlenmiştir. İtiraz edilmediği takdirde ceza 119,25 TL 
olarak ödenecektir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7813 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7813


2020 Yılında Geçerli Olacak İthalat Tebliğleri 

• 2020 yılında geçerli olacak ''İthalat Tebliğleri'' (2020/1--2020/18) 
31.12.2019 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olup 
aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-
31&mukerrer=3 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3


2020 Yılında Uygulanacak Gümrük Vergilerine 
İlişkin Karar 

• 2020 yılında uygulanacak gümrük vergilerine ilişkin'' İthalat Rejim 
Kararına Ek Karar'' 31.12.2019 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlanmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-
1.pdf 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf


Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife 
Kontenjanı Açılması Hakkında Karar-Tebliğler  

• Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açılması hakkında 
karara aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-29.pdf 

• Tarife kontenjanlarına başvuru, kontenjanların dağıtımı, yönetimi ve 
uygulamaları ile ilgili Ticaret Bakanlığınca yayımlanmış tebliğlere de 
aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 

• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-31.htm 

• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-32.htm 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-29.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-29.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-29.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-31.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-31.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-31.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-32.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-32.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-32.htm


Atık İthalatı Hakkında  Yayımlanan Genelge 

• Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların 
ithalat denetimi tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık 
İthalatçı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul e esasların 
düzenlendiği 2019/18 sayılı genelgeye aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7787 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7787


Tarife Cetveli Hakkında Gümrük Genel Tebliği-
Seri No 6 

• Gümrük Genel Tebliği(Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) Seri 
No 6- 30.12.2019 günlü 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış 
olup ek ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M2-1-
1.pdf 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M2-1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M2-1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M2-1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M2-1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M2-1-1.pdf


Tecil Faizi Oranı Düzenlemesi 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. 
maddesine istinaden uygulanan tecil faizi oranı yıllık %19 dan %15 
e düşürülmüştür. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7766 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7766


Gümrük Laboratuvar Fatura İşlemleri Düzenlemesi 

• Gümrük laboratuvar işlemleri ile ilgili faturaların 01.01.2020 tarihi 
itibarıyla Tiger Plus programı üzerinden değil Tasfiye Yönetim Sistemi 
(TYS) üzerinden yürütüleceğine dair Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner 
Sermaye Genel Müdürlüğü yazısına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7759 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7759


Gecikme Zammı Oranı Düzenlemesi 

• 6183 sayılı Amme AlacaklarınınTahsil Usulü Hakkında Kanununun 51. 
maddesine göre uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı 
uygulanmak üzere %2 den %1,6 ya düşürülmüştür. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7752 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7752


2020 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları 

• 2020 yılında uygulanacak harç miktarlarına ilişkin tabloya 
aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

• ---Özel antrepo işletme harcı 15.167,80 TL 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7745 

 

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7745


2020 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 

• 2020 yılında uygulanacak damga vergilerine ilişkin tabloya aşağıdaki 
linkten ulaşılabilir. 

• --Gümrük idarelerine verilen beyannameler:119 TL 

• --Özet Beyan formları:13,40 TL 

• --Konşimentolar:18,10 TL 

• --Menşe-Mahreç şahadetnameleri:30,70 TL 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7738 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7738


Kullanılmış Eşya Tareks Başvuru İşlemleri 
Hakkında Açıklama 

• Kullanılmış eşya ithalatı için yapılacak tareks başvuruları hakkında 
açıklamaların yer aldığı yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7731 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7731


Geçici İthalatta Ayniyat Tespit İşlemleri Hakkında 
Açıklama 

• Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespit işlemlerinin yapıldığı durumlarda, 
gümrük idaresine sunulan fatura üzerinde yer alan bilgilerin ayniyet 
tespiti için gerekli bilgileri ihtiva etmesi durumunda, ayniyet tespit 
işlemlerinin bu faturada yer alan bilgiler dikkate alınarak yapılabileceği 
ile ilgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7724 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7724


2020 Yılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri 

• 2020 yılında uygulanacak ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri Resmi 
Gazetede yayımlanmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=1 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=1
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=1
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=1
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=1
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=1


Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri 
Karşılaştırma Tablosu 

• 2019 yılına göre 2020 yılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi 
Tebliğlerinden çıkartılan ve dahil edilen GTİP lere ilişkin listeye 
aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7866 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7866


Ahşap Elbise Askılarında Gözetim Fiyat 
Uygulaması 

• 4421.10.00.00.00 GTİP de yer alan ahşap elbise askılarında 2 
USD/Adet gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır. 

• Uygulama 27.12.2019 tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe 
girecektir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7710 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7710


İran Menşeli Ürün İthalatında EMY Ve Kota 
Uygulaması 

• İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP de yer alan polyester elyaf 
ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma 
önlemi ve 3920.20.21.00.19 GTİP de yer alan bioryente plastik 
levhaların ithalatında uygulanan kotanın devamı ile ilgili 
soruşturma başlatılması ile ilgili tebliğlere aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7697 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7697


Muratbey Gümrük Müdürlüğü 7-24 Çalışma 
Sistemi 

• Muratbey Gümrük Müdürlüğünün 23.12.2019 tarihi itibariyle ihracat ve 
bağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmet 
vermeye başlaması ile ilgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7690 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7690


2019-Yılı Yeniden Değerleme Oranı 
Düzenlemesi 

• 2019 yılı için yeniden değerleme oranının %22,58 olarak tespit 
edildiğine dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7683 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7683


TRT Bandrol Ücretleri Hakkında Karar 

• Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, 
radyo, video ve diğer birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel 
veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020 yılında bir defaya 
mahsus alınacak bandrol ücretlerine ilişkin karara aşağıdaki 
linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7677 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7677


İdari Para Cezalarında Lehe Kanun Hükmü 
Uygulaması 

• 7190 sayılı kanun ile Gümrük Kanununun idari para cezalarına 
ilişkin hükümlerinde lehe yapılan değişikliklerin, kanunun 
yürürlüğe girmeden önce vuku bulan olaylara ilişkin uygulaması ile 
ilgili ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 2019/42 sayılı genelgeye 
aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7670 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7670


Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına 
İlişkin Duyuru 

• 01.01.2020 tarihinden itibaren bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi 
tahsilatlarına ilişkin duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7663 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7663


İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında 
Genelgede Değişiklik 

• Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.12.2019 tarih ve 530210 sayılı yazısı ile ihracat 
bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili genelgenin İndirim ve mahsup işlemleri başlıklı 
21‟inci maddesine aşağıdaki 7‟nci fıkra eklenmiştir. 
 
Eklenen fıkraya göre dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal 
edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde tarafların aynı ya da 
farklı kişiler olmasına bakılmaksızın ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde 
kalınması kaydıyla, ilgili gümrük beyannamelerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç 
ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkün 
olacaktır. Ancak mahsup sonrası kalan tutarın, yine bu Genelgenin İhracat bedelinin 
tahsili başlıklı 8‟inci maddesinin 2‟nci fıkrası uyarınca, %80‟inin bir bankaya satılması 
zorunlu tutulmaktadır. 
 
Eklenen fıkra: 
(7) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik 
uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde tarafların aynı ya da farklı kişiler 
olmasına bakılmaksızın ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması 
kaydıyla, ilgili GB'lerin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda 
getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası 
kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 



Forklift Ve Diğer Yük Arabalarının İthalatında İlave 
Gümrük Vergisi Uygulaması 

• 8427 tarife pozisyonunda yer alan forkliftler ve kaldırma elleçleme tertibatı olan 
diğer yük arabalarının ithalatında %6-%6,5 oranlarında ilave gümrük vergisi 
uygulaması başlatılması ile ilgili karara aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 
AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden 
muaftır.(Linkteki tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.) 

• Karar 12.12.2019 tarihinden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7650 

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7650


PAAMK Ve PAAMK Bölgesel Konvansiyon 
Yönetmeliğinde Değişiklik 

• Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ve Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe 
Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Yönetmeliklere 
aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

• Ürdün PAAMK yönetmeliği kapsamından çıkartılmış, Bölgesel Konvansiyon 
yönetmeliğinin menşe beyanı başlıklı menşe beyanı metinlerini içeren eki Bölgesel 
Konvansiyon kapsamına giren tüm ülkelerin dillerinde tercüme edilmiştir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7636 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7636


San Marino Cumhuriyeti-ATR Dolaşım Belgesi 

• San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünlerin ithalatında AT 
Uluslararası anlaşma kodu seçilerek ATR dolaşım belgesi ile ithalat 
yapılabileceğine dair yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7624 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7624


Menşe Şahadetnamelerinin Sonradan Kontrol 
Adresleri 

• Menşe şahadetnamelerinin yurt dışı sonradan kontrol adreslerine ilişkin 
yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7617 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7617


Destek Yönetim Sistemi Uygulama Tebliği 

• Ticaret Bakanlığı „‟Destek Yönetim Sistemi (DYS)Uygulama Tebliği‟‟ (İhracat 2019/7) aşağıdaki 
linktedir. 

• Destek Yönetim Sisteminin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde 
işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal 
ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, 
ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 
Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Destek Yönetim Sisteminin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde 
işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal 
ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden 
yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

• Destek Yönetim Sisteminin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web 
sayfasında ilan edilecektir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7603 

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7603


Hariçte İşleme İzni Tebliğinde Değişiklik 

• Hariçte İşleme Rejimi Tebliği-İhracat 2007/5 sayılı tebliğde değişiklik 
yapılmasına dair tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

• Hariçte işleme izin başvuruları DYS(Destek Yönetim Sistemi) 
üzerinden yapılacaktır. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7834 

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7834
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7834


Elektronik Menşe Şahadetnamesi -Çin Halk 
Cumhuriyeti 

• Tercihsiz ticaret kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 
düzenlenen elektronik menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi 
gerektiği ve elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin güncel 
listenin yer aldığı yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7596 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7596


Menşe Belgelerinin Farklı Beyannamelerde 
Kullanılması Durumunda Damga Vergisi 

• İthal edilen eşyalar için EUR.1, Form-A, menşe şahadetnamesi gibi 
belgelerin birden fazla ithalat beyannamesi ekinde gümrük 
müdürlüklerine ibraz edilmesi durumunda, damga vergisi ödenmiş bir 
kâğıdın gümrük idarelerine her ibrazında damga vergisi ödenmesinin söz 
konusu olmayacağı, ancak, söz konusu kâğıtların düzenlenmiş diğer 
nüshalarının ibraz edilmesi durumunda her nüshadan damga vergisi 
alınacağına dair Gelir İdaresi Başkanlığı yazısına aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7582 

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7582


Gümrük Rehberinin Kullanıma Açılması 

• icaret Bakanlığının '' Gümrük Rehberi''nin kullanıma açılması hakkında duyurusu 
aşağıdadır. 

• ''Gümrük Rehberi''ne aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

• https://gumrukrehberi.gov.tr/ 

• Ticaret Bakanlığının gümrüklerde işlem yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği 
temel bilgileri içeren yeni “Gümrük Rehberi” kullanıma açıldı. 
“Gümrüğün ABC‟si” olarak tarif edilebilecek, vatandaşlar ile ticaret erbabının 
Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veya 
https://gumrukrehberi.gov.tr adresinden ulaşabileceği söz konusu rehber, 
gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulabilecek temel bilgileri açık ve anlaşılır 
bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarmayı hedefliyor. 
 
Konuları animasyonlar ve görsellerle anlatarak, sorulara kolay ve anlaşılabilir 
bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan rehber, “bireysel işlemler” ile “ticari 
işlemler” bölümlerinden oluşuyor. 
Rehberde, Gümrük Kanunu‟nda yer alan başlıca kavramlar ve Kanunun 
gümrüklerdeki uygulamaları, ana hatlarıyla, sade ve anlaşılır bir dil 
kullanılarak anlatılıyor. 

 

https://gumrukrehberi.gov.tr/


EMY Şeklindeki Vergilerin Antrepo 
Beyannamesinde Teminata Bağlanması  

• Avrupa Birliği ülkelerinden ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen fakat 
menşe şahadetnamesi(COO) bulunmayan ürünler ile ilgili doğabilecek ek 
mali yükümlülük şeklindeki vergilerin de teminata bağlanması gerektiği 
ile ilgili İzmir Gümrük Müdürlüğü Müdürlük emrine aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7484 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7484


İlave Gümrük Vergisi- Ek Mali Yükümlülük Geri 
Verme İşlemleri  

• Tahsil edilen İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük şeklindeki 
vergilerin, sonradan belge ibraz edilerek iadesinin talep edilmesi 
hallerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında açıklamaların yer aldığı 
Bursa Gümrük Müdürlüğünün yazısına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

• http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7461 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=7461


  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 


