
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ REJİMİ



..

• GİRİŞ

• TANIMLAR

• İZİN

• REJİMİN İŞLEYİŞİ

• ÜÇGEN TRAFİK

• VERGİLENDİRME VE MÜEYYİDE

SUNUM İÇERİĞİ

2



1. BÖLÜM: GİRİŞ



.

• Serbest dolaşımdaki eşyanın, hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük 

Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden 

tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı 

rejimdir.

• Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 

çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır.

• Rejime konu olmayacak eşya

• İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin 

kaldırılmasına yol açan eşya,
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• İhracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet kapsamında serbest dolaşıma giren ve bu 

koşulları taşımaya devam eden eşya,

• İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi 

dışında bir mali avantaj sağlanan eşya.

Rejimin amacı

• Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,

• Türkiye’de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,

• İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,

• Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek 

ithalat vergilerini azaltmak. 
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• 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

• Gümrük Yönetmeliği,

• 2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hariçte İşleme Rejimi Kararı,

• 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği,

• Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

Hakkında Karar(2006/10895 sayılı Karar-Köprü Mevzuat)

• 1 Seri Nolu Hariçte İşleme-Geçici İhracat Gümrük Genel Tebliği.

MEVZUAT
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1. BÖLÜM: TANIMLAR



.

İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler.

Asıl işlem görmüş ürün: Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünler. 

İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki 

ürünler.

Değişmemiş eşya: Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyası.

İzin süresi: Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin 

gerçekleştirileceği dönem.

İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son günü. 
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Belge süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat 

işlemlerinin gerçekleştirileceği dönem.

Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günü.

Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde 

yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar. 

Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü 

ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam 

gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulü.
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Geçici ihracat eşyası: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri 

safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç 

edilen eşya. 

Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve 

taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı 

birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izin.

Hariçte işleme izin belgesi: Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline 

imkan sağlayan Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belge.
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INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi 

tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek 

üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam 

gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belge.

İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat 

eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyası.

İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemler. 
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Standart değişim sistemi: İkame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile 

değiştirilmesi usulü.

Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali 

esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi 

tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde 

uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulması. 

Tam muafiyet: Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın, tamiratının garanti 

nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası 

nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken 

her türlü verginin muafiyeti.
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3. BÖLÜM: İZİN



.

• Hariçte işleme izni, talep üzerine, işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir.

• Ancak, rejimin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten 

Türkiye’deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik 

etmesi ve işleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle 

oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak 

kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

• Hariçte işleme izninin şartları şunlardır:

- İzin başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması gerekir. 

- İşlem görmüş ürün içinde geçici ihraç eşyasının tespit edilebilmesi gerekir.

- İzin verilen faaliyetten, yerli üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına zarar verilmemesi gerekir.
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• Hariçte işleme rejimine ilişkin şartlar veya yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde, ithalat 

vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz. Ancak, bu durumun, söz konusu rejimin 

doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığının tespit edilmesi halinde, ithalat vergilerinden tam 

veya kısmi muafiyet uygulaması yapılır.

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlem görmek üzere hariçte işleme izin belgesi ile geçici olarak ihraç 

edilen, işlenmiş veya işlenmemiş yaprak tütünler ile bunlara ait kırık, damar, toz ve döküntülerin geçici 

ihracatları aşamasında, Tarım Bakanlığınca düzenlenen izin belgesi aranır.

15



.

İhracat Genel Müdürlüğü

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem 

görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, hariçte 

işleme izin belgesi başvurusu, gerekli belgelerle İhracat Genel Müdürlüğüne yapılır.

İhracatçı birlikleri  genel sekreterlikleri

Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın 

izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların 

işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, 

hariçte işleme izin belgesi başvurusu, gerekli belgelerle maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı 

birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilir

İZİN MERCİLERİ

16



.

Gümrük idaresi

Stüdyo banyo işlemleri veya post-prodüksiyon gibi işlemler için geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi 

dışına ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ile ses bantlarının hariçte işleme rejimi kapsamında geçici 

ihracına ilişkin başvurular doğrudan gümrük müdürlüklerine yapılır.

Sinema-televizyon filmleri ve ses bantlarının ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak beyan edilen işçilik 

veya işleme masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, geri getirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin 

tescil edildiği tarihte geçerli olan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
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• İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmesi için gereken süre, işleme 

faaliyetlerinin gerektirdiği süre ile nakliye süresi dikkate alınarak verilen izinde belirtilir.

• İzin hak sahibinin talep etmesi ve talebin uygun bulunması halinde süre uzatılabilir. 

• Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. 

• Ayrıca, ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si 

oranında, hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

İZİN SÜRESİ
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• Hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine verilen süre ve ek sürelerin belirlenmesinde, 3 (üç) 

yıllık süre dikkate alınır.

• Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde

belge aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belgeyi 

kapatmak için müracaat etmeleri gerekir.
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4. BÖLÜM: REJİMİN İŞLEYİŞİ



.

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni, ilgili 

gümrük müdürlüğü tarafından verilir. 

• Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin 

belgesi düzenlenmez.

• Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni 

bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, 

serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu eşyanın serbest 

dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunun dikkate alınarak işlem yapılmış olması halinde, bu hüküm 

uygulanmaz.

TAMİR AMAÇLI HARİÇTE İŞLEME
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• Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, eşyanın 
gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınır. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine 
gelişinde ödenen navlun, sigorta ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir sırasında ödenen diğer 
masraflar da dikkate alınır. 

• Bu durumda ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil 
edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden 
belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu 
ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.

• Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile 
aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda, bahse konu eşya için garanti 
kapsamında olsun olmasın serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır. 
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• Ancak;  gümrük vergileri; Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın teslimi 

esnasında veya sonrasında ortaya çıkan kusurlarının giderilmesi ya da ithallerine esas teşkil eden 

sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla Hariçte İşleme Rejimi kapsamında bedelsiz 

olarak yabancı ülkedeki satıcısına geri gönderildiği durumlarda, satıcı tarafından, eşyanın 

kusurlarının giderilmemesi ya da bu şekildeki işlemin ekonomik olmaması nedeniyle daimi olarak 

kendisinde kalmasına karar verilmesi halinde geri verilir veya kaldırılır.

• Standart değişim sistemi de dahil olmak üzere hangi usulle olursa olsun tamir amacıyla ihraç edilmek 

istenilen eşyanın, tamir edilebilir durumda olduğunun gümrük idarelerine tevsiki gerekir. 

• Rejim, eşyanın teknik performansını geliştirmek için kullanılamaz. 
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• Hariçte işleme rejiminde ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile 

değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür. 

• Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya 

dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hallerde, gümrük idareleri 

standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tespit edilen koşullar altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan bir 

teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal 

edilmelerine izin verilir.

• Geçici ihracat eşyasının tamirinin tamamlanarak geri getirilmesi halinde ikame eşyanın teminatı 

çözülerek geri gönderilmesine izin verilir. 

STANDART DEĞİŞİM SİSTEMİ
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• İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili 

tarihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir. 

• İstisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi 

makul ölçüde uzatabilirler.

• Standart değişim sistemi kapsamında tamirata konu geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame 

ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 6 aydır.

• İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari 

nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.

• Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları 

ve kullanılmış olmaları  gerekir.
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• Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında esas alınacak tarih, hariçte işleme rejimi beyannamesinin 

tescil tarihidir.

• İşlem görmüş ürünlere ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında esas alınacak tarih, bu ürünlere 

ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihidir. 

• Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması için beyanname kapsamı işlem görmüş ürünlerin, menşe 

kurallarına göre, ticaret politikası önlemi uygulanacak ülke menşeli olması gerekir.

• Yeniden ithalata konu eşyaya standart değişim sisteminin uygulandığı durumda, eşyanın Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışında ek bir işleme faaliyetine tabi tutulması veya tamirat yaptırılması hallerinde 

ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ
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5. BÖLÜM: ÜÇGEN TRAFİK



.

• Hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafik izni ve gümrük uygulamaları, 2006/10895 sayılı Türkiye 

İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 

Kararda belirtilen esas ve usullere tabidir.

• Gümrük birliği gümrük bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem 

görmüş ürünlerin gümrük birliği gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük 

vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü ifade eder.

• Hak sahibinin talebi üzerine hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafiğin kullanılmasına ihracat 

işleminin yapıldığı gümrük idaresi tarafından izin verilir. 
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• Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi aynı zamanda hariçte işleme rejiminin başladığı gümrük 

idaresidir.

• Hariçte işleme rejimi üçgen trafik sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren işlem görmüş eşya ya da 

ikame ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanması için INF 2 Bilgi Formu 

kullanılır. INF 2 Bilgi Formu geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlar.

• 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca üçgen trafik çerçevesinde INF-2 bilgi formu ile 

yapılan gümrük işlemlerinde, Ekonomi Bakanlığınca verilen hariçte işleme izin belgesi mutlaka 

aranır ve söz konusu belge tarih ve sayısı INF-2 bilgi formunun 6 numaralı kutusuna kaydedilir.
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6. BÖLÜM: VERGİLENDİRME VE MÜEYYİDE



.

• Vergi, İşlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme 

faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının 

indirilmesi suretiyle hesaplanır.

• İndirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin 

beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest 

dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurları 

dikkate alınır..

VERGİLENDİRME
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• Hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde geçici ihracat 

eşyasına uygulanacak vergi oranı sıfır ise veya geçici ihraç eşyasına ilişkin ithalat vergileri işlem 

görmüş ürüne ilişkin ithalat vergilerinden daha yüksek veya eşit ise işlem görmüş ürünün 

vergilendirilmesinde; kıymet farkının esas alınması suretiyle ithalat vergileri hesaplanır. 

• Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı nedeniyle 

indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulların 

yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi 

sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır.
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• Geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında indirimli veya sıfır 

vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de 

nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla, söz konusu indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır.

• Hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize 

edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası 

teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük halindeki saf gümüş, 

kurşun, demir, bakır vb. madenlerden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu gibi işlemlerin yurt içinde 

yapılmasının mümkün olmadığının kabulü kaydıyla, gümrük vergisi oranının % 0 olarak 

uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş ise, buna göre işlemler gerçekleştirilir.
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• Serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş 

ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin 

tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece Katma Değer 

Vergisi tahsil edilir.

• Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı 

kadar teminat alınır ve söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkışı 

için öngörülen işlemler uygulanır. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi 

durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir.

• Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma 

dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir ve bu durumda ithalatı gerçekleştirecek 

kişiye ait bilgiler belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın 

tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
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• Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın, süresini aşarak kesin ihracata 

dönüştürülmesi halinde usulsüzlük cezası uygulanır.

• Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın, üç yıllık süre ile varsa gümrükçe 

verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmesi halinde usulsüzlük cezası uygulanır.

• Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri 

getirilmesi usulsüzlük cezası iki kat olarak uygulanır.

USULSÜZLÜK CEZASI
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