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Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181 nci maddesinde geçici ithalata ilişkin gümrük
yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, 5300 rejim kodu ile beyan edilen ve gerek tam muafiyet (TAMM) gerekse kısmi
muafiyet (KISM) seçilerek yurda geçici girişi yapılan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi
tutulmak istenilmesi halinde, 4053 (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı) rejim kodu ile yeni bir
gümrük beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla,

1-Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak
istenmesi halinde tahsil edilecek gümrük vergileri tutarının, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma
giriş rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte (4053 rejim kodlu yeni beyannamenin tescil
tarihinde) geçerli bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden tespit edilmesi,

2-Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi
halinde de gümrük işlemlerinin yine 4053 rejim kodlu yeni gümrük beyannamesi üzerinde
tekemmül ettirilmesi, ancak 4053 rejim kodlu yeni gümrük beyannamesinde referans tarihi olarak
geçici ithale ilişkin 5300 rejim kodlu önceki gümrük beyannamesinin tescil tarihinin girilmesi ve
tespit edilen gümrük vergileri tutarından Gümrük Kanunu'nun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil
edilen verginin düşülmesi gerektiğinden, söz konusu düşümle ilgili işlemlerin, yine 4053 rejim
kodlu yeni beyanname üzerinde;

a) Muayene Memurunun 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen
vergiyi sistemin tahakkuk ettirmiş olduğu vergiden düşerek yeni bir tahakkuk oluşturması,

b) Muayene Memuru tarafından oluşturulan tahakkuk doğrultusunda BİLGE Sisteminde
beyannameye bağlı manuel tahakkuk yaratılarak tahsil edilmesi gereken vergilerin vezne
tarafından tahsil edilmesi,

c) Daha sonra, beyannameden otomatik olarak gelen tahakkukun "Mahsup Kapat" seçeneği ile
önceden tahsil edilen vergilere mahsup edilmesi, suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.
Arif KÜMBÜL
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
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