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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 
 

2005 Yılından İtibaren Dahilde İşleme İzin Belgelerinde İkincil İşlem Görmüş 
Ürünlere Ait Gümrük Vergilerinin Ödenmesi İçin 6 Aylık Süre 13.05.2011 Tarihinde 
Sona Erecek. 

 
13.11.2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına göre, 2005/8391 sayılı BKK’na istinaden düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi 
kapsamında ithal edilen malların yurtiçinde işlenmesi sırasında ortaya çıkan ikincil işlem 
gören ürünlere ait gümrük yükümlülüklerinin 6 ay içinde ödenmesi gerektiği aksi takdirde 
müeyyide uygulanacağı belirtilmektedir. 

 
Gümrük mevzuatına göre belge kapsamında ithal edilen malların yurtiçinde işlenmesi 

sırasında ortaya çıkan, talaş, kırpıntı, kül, dros gibi ekonomik değeri olan her türlü hurdanın 
ithalde ödenmeyen vergilerinin ikincil işlem gören ürün olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

 
Bu nedenle 2005-2010 yılları arasında alınmış olan ve İhracatçı Birliklerince 

kapatılmış olan belgeler dahil tamamının Dış Ticaret Müsteşarlığına başvurarak yeniden 
açtırılması, ikincil ürünlere ilişkin taahhüt miktar ve tutarlarının bu belgelere işletildikten 
sonra ithalat sırasında ödenmeyen vergilerin (KDV ve gümrük vergisi) ilgili gümrük 
müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Gümrük Kontrol Genel Müdürlüğünce 
yapılacak denetimlerde ihraç edilmek amacıyla ithal edilen malın yurt içinde izinsiz satıldığı 
gerekçesiyle gümrük kaçakçılığı suçlaması ile gümrük vergisi ve hapis cezası ile muhatap 
olunması ihtimal dahilindedir. 

 
Söz konusu olay ithal edilen hammadde ile ihraç edilen mamul madde miktarı arasında 

meydana gelen ve muhasebe kayıtlarında hurda veya fire olarak kabul edilen imalat 
firelerinden kaynaklanmaktadır. Gümrük Kontrol Genel Müdürlüğünün söz konusu 
denetimlerinden dolayı mevcut belgelerdeki fire oranları kaldırılmıştır. Bu nedenle ithal 
edilen hammadde kadar mamul madde ihraç edilmesi ya da ikincil ürün taahhüdünde 
bulunarak gümrük beyannamesinin buna göre kapatılması gerekmektedir. 

 
Konunun önemi gereği şirket yöneticilerinin ve dış ticaret servislerinin 

bilgilendirilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız. 
 
Saygılarımızla. 
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