T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
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Konu :İthalat Aşamasında Tespit Edilen
Kıymet Farklarına İlişkin Tahsili
Gereken ÖTV Yönünden Yapılan İşlemler

02.01.2019 / 40343199
DAĞITIM YERLERİNE

Motorlu taşıtlarla ilgili incelemeler neticesinde tespit edilen kıymet farklılıklarına ilişkin bilgi
ve belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığına iletimine dair usulleri belirten, Hazine ve Maliye
Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı'ından alınan 31.12.2018 günlü ve 174736 sayılı yazı ve eki
tablo, yapılacak işlemlerde dikkate alınmak üzere ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini arz ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: Yazı ve eki tablo

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı

:76264044-663[52216]-E.174736

31.12.2018

Konu :İthalat aşamasında tespit edilen kıymet
farklarına ilişkin tahsil edilmesi gereken ÖTV

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi

:10/12/2018 tarihli ve 161304 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda,
- Bakanlığınız inceleme elemanlarınca bazı lüks araçlara ait serbest dolaşıma giriş
beyannamelerinin kıymet yönünden incelenmesi sonucu düzenlenen Cevaplı Raporlara
istinaden, kıymet farklılığı tespit edilen söz konusu beyannameler için (varsa) gümrük vergisi
ve katma değer vergisine ilişkin olarak Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü tarafından ek tahakkuk
ve ceza kararları düzenlendiği,
- Söz konusu incelemeler neticesinde ortaya çıkan kıymet farkı için tespit edilen yeni matrahlar
üzerinden ilgili vergi dairelerince ÖTV ve ÖTV kaynaklı KDV'nin tahsilinin sağlanmasını
teminen, adı geçen Gümrük Müdürlüğünce muhtelif tarihli yazılar ekinde incelemeye konu
ithalatçılara ilişkin fazla sayıda beyanname örneğinin ve kıymet farkı tablolarının Bakanlığınız
aracı kılınmaksızın doğrudan Başkanlığımıza (genellikle posta yoluyla ve kağıt ortamında)
gönderildiği,
- Başkanlığımız ve ilgili vergi dairelerince ÖTV farkına yönelik işlem tesis edilebilmesi için
(araçlara ilişkin ithalat bildirim tutarlarının, ilk iktisap işlemlerinin ve ilgili vergi dairelerinin
tespiti vb.) söz konusu araçların şasi numaralarına ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde
gösterilen ithalattaki KDV matrahlarına azami ölçüde ihtiyaç duyulduğu, söz konusu araçların
şasi numaraları ile ithalat aşamasında beyan edilen KDV matrahlarının Başkanlığımız bilgisine
sunulmaması durumunda, araçların ve ilgili vergi dairelerinin tespitine imkân bulunmadığı
hususlarından bahisle, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünce Başkanlığımıza intikal ettirilen bazı
yazı ve eklerinden ÖTV yönünden işlem tesis etmeye yeterli bilgi/belge temin edilemediğinden,
eksikliklerin tamamlanması amacıyla söz konusu yazılara ilişkin tespitlerimize yer verilmiş ve

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünden Bakanlığınızca temin edilen bilgi ve belgeler 14/12/2018
tarihli elektronik postanız ekinde Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bununla birlikte, gerek 2018 yılı içinde adı geçen Gümrük Müdürlüğünden Başkanlığımıza
intikal ettirilen evrakın tekrar sıklığı ve nicelik olarak fazlalığı, gerekse söz konusu inceleme
dönemlerinin genellikle zamanaşımı kapsamında olan 2013 yılı ve daha öncesine ilişkin olması
göz önünde bulundurulduğunda, konu hakkında Bakanlığınızca söz konusu inceleme
faaliyetlerinin devam ettirildiği/ettirileceği ve tespit edilen kıymet farklılıklarına dair
ithalatçılara ait beyanname örnekleri ve kıymet farkı tabloları gönderilmek suretiyle ÖTV
hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunun da Başkanlığımız bilgisine sunulmaya
devam edeceği anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda, kıymet farklılığı tespit edilen mükelleflerin serbest dolaşıma giriş beyannameleri
ile bunlara ilişkin tespit edilen kıymet farkı tutarlarına ilişkin tabloların Başkanlığımızca
incelenmesi, araçların şasi numaralarının tespiti amacıyla eşleştirilmesi, araçların ithalatçısı
tarafından verilmesi zorunlu bulunan ithalat bildirimlerinin, ilk iktisap tarihlerinin, ilgili vergi
dairelerinin belirlenmesi ve ortaya çıkan matrah farkı tutarlarının yeniden tablo haline
getirilerek Türkiye geneline yaygın vergi dairesi müdürlüklerine gerekli tarhiyat işlemlerinin
yerine getirilmesi amacıyla aktarılması faaliyetlerinin en hızlı ve hatasız şekilde
sürdürülebilmesini teminen, aşağıdaki hususlar Bakanlığınız değerlendirmelerine sunulmuştur.
Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde konuyla ilgili yapılacak yazışmalarla ilgili olarak;
1- Bakanlığınızca yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen gümrük aşamasındaki kıymet
farklılıkları ile buna ilişkin araç ve ithalatçı bilgilerinin, Başkanlığımıza, bir örneği ekli
tablonun ilgili bölümlerinin doldurulması suretiyle gönderilmesinin,
2- Kıymet farklılığına ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi örneği, kıymet farkına ilişkin
özet tablo örneği vb. belgelerin okunabilir nüshalarının, Başkanlığımıza, elektronik ortamda
(CD, depolanabilir bellek vb.) kayıtlı şekilde gönderilmesinin,
3- Konuya ilişkin tespit edilen hususların Başkanlığımıza, resmi yazışma kurallarına uygun
olacak şekilde, Gümrük Müdürlüklerince değil, Bakanlığınız vasıtasıyla aktarılmasının uygun
olacağı mütalaa edilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

Ek : Tablo Örneği

(*) KDV fark matrahının tespitinde gerekli görülmesi halinde doldurulacaktır.

