
                                                                                 

                        
 

 

   

 

Sayın Müşterilerimiz, Sayın Dış Ticaret Firmaları ve Sayın STK Yöneticileri; 
 

Yurt dışından gelen mallarınızın ithalat işlemleri sırasında, aslen olmaması gereken ama 
gümrüklü Geçici Depolama yerlerinin kanunun kendilerine yetki vermediği halde yaptıkları 
“eşyayı hukuk dışı tutma” gibi kontrolsüzlük sebebi ile oluşan masraflar vardır. Bu masraflar 
sadece sizin fazladan ödeyip “boş verelim, ne yapalım” diyeceğiniz masraflar değildir.  

Ayrıca, malınızın gümrük ve eşdeğer vergilerinin hesabı veya ithal KDV’si sırasında önceden 
tahmin ederek beyan etmeniz gereken yurt içi masraflardır. 

Özellikle, geçici depoların alacağı ücretin önceden hesaplanıp tahmini çekilebilecek güne 
kadar olacak ücretin hesaplanıp işlemlerden önce beyan edilmesi gereklidir. Bunun sebebi 
ise, fix bir KDV oranı değil, bekleyen malın ithalde alınması gereken KDV yüzdesi kadar 
alınabilmesi sebebi iledir. Yani malınızın KDV oranı %1 ise ithalde ardiyenin de KDV’si %1 
olmalıdır. Tabii ki, beyanda farklı kalemlerde farklı KDV oranlarının da olduğu 
beyannamelerde bu miktarların dağıtılmasında da dikkat edilmesi gereklidir. 

Tabii, hem gümrüğün emri ile malı teslim etmeyip Danıştay’ın kararına bile uygun hareket 
etmeyen bu gümrüklü geçici depoların malı vermeyip 3. firmalardan onaylar istemesi, 
onayların hem büyük paralar gerektirmesi, hem ihtilaflı olması gibi haller ile uzun süreçler 
gerekmesi, bu depolarda malların fazladan beklemesine sebebiyet vermektedir. 

Bu istekleri tamamlandığında ise, Gümrük Kanunu’nda olmasına rağmen belirli onaylı bir 
tarifelerinin olmaması ve işletmecinin psikolojisine göre web sayfasında bulunan bir tarifenin 
uygulanması ve ne kadar çok alım yaparsanız birim fiyatının o kadar artması gibi birçok 
unsur ve değişik tanımlar ile alınan değişik ücretler konunun hedeflerden uzaklaşmasına 
sebebiyet vermektedir ve yurt içinde oluşan KDV istisnasına tabi masrafların beyan edilmesi 
gereken kısımdaki kıymet beyanı genellikle ya çok yüksek ya da az olabilmektedir. Çünkü 
bazı acenteler hayali masrafa “KDV de uygulayalım bari maliyeden kurtaralım” demekte, bazı 
depolarda hem ardiye hem sundurma hem terminal gibi bir sürü yer uydurup ilave 
ücretlendirmeler yapmaktadırlar.  Beyanname düzenlenirken bunları tahmin edebilmek 
bilmece gibidir. 

Gümrüklerimiz kanuna göre bu tarifeleri yapmakla yükümlü iken yapmamış olmalarının 
cezasını şu sıralar dış ticaretçilerimize ilave cezalar çıkartarak yapmaktalar…  

Sizlerden önemli ricamız, bu beyannamelerinizi kontrol ederek yurt içi giderler olarak beyan 
edilmiş miktardan fazla ödemeler oluştuğunun tespiti halinde farkı 2 no’lu KDV beyannamesi 
ile Vergi Dairenize ödemenizdir. Aksi durumlarda gümrük ceza düzenleyebilmektedir.  

KDV Kanunu 21/c maddesi uyarınca, ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında 
bilinmeyen veya öngörülemeyen ek ödemelerin de matrahı oluşturan kıymete dahil edilmesi 
suretiyle hesaplanacak olan KDV farkının ilgili dönem 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan 
edilerek ödenmesi mümkündür. 
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Gümrüğe yatırılırken cezai işlem uygulanan bu ödemeler ilgili dönemde KDV beyannamesi 
ile yatırıldığında herhangi bir cezai uygulama ile karşılaşılmayacaktır. 

İlgili döneme ilişkin beyan edilecek verginin takip eden ayın 26’sında 2 nolu KDV 
beyannamesi ile verilmesi, eğer dönem geçtikten sonra fark edildiyse işlemin yapıldığı 
döneme düzeltme beyannamesi düzenlenmesi gerekecektir. 

 

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu 

 

 


