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Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 tarihinde ÖTV listelerinde güncelleme yapılarak,
“3824.99.96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamında yer alan tüm eşyalar ÖTV kapsamına alınmış,
anılan tarihten itibaren bahse konusu mallar için kilogram başına 0,9390 TL tutarında ÖTV
teminatının ithalat aşamasında alınarak ilgili mevzuatı çerçevesinde vergi dairesine intikal
ettirilmesi gerekmekteydi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan yazıya istinaden, söz konusu
GTIP kapsamı eşyaların 27.03.2018 tarihinden itibaren ithali aşamasında çok farklı ölçü
birimlerine göre beyanname düzenlendiği ve gümrük idarelerinin birçoğu tarafından da bu
GTİP kapsamındaki eşya için EK-11 bilgi formu düzenlenmeden işlem tesis edildiği
belirlenmiştir.
Bununla birlikte, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı
listede yer alan eşyaların ithalinde vergiyi doğuran olay meydana gelmemekle birlikte, ithalat
esnasında ÖTV tutarı teminata bağlanması ve gümrük idaresince oluşturulan EK-11 bilgi
formunun ve diğer evrakların ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine
gönderilmesi gerektiği hususu ile birlikte ayrıca,
•

“3824.99.96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamı farklı beyannameler konusu ürünler için
farklı yoğunluk değeri kullanılması hususunun gümrük idarelerince sorgulanması,

•

27.03.2018 tarihinden itibaren anılan GTİP kapsamında teminat alınmaksızın ve/veya
EK-11 bilgi formu gönderilmeyen işlemlerin tespit edilerek bu şekilde işlem gören
beyannameler kapsamı eşya için ÖTV mevzuatı uyarınca gerekli teminatın alınması ve
EK-11 bilgi formları ile birlikte ilgili vergi dairelerine iletilmesi hususunda işlemlerin
sonuçlandırılması talimatlandırılmıştır.

Saygılarımızla;
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