KAPSAMLI TEMİNATTA İNDİRİM BAŞVURU REHBERİ

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin
(Seri No:4) 11 inci maddesinde kapsamlı teminatta indirimler için başvuru süreci
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, başvurunuzun doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi ve
hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için, Tebliğin 11 inci maddesinin yanısıra, aşağıda yer verilen
başvuru süreci ve örnek teminat indirim uygulamasının incelenmesinde fayda bulunmaktadır.
1. Aşama: Hangi GRN’ler için kapsamlı teminatta indirim başvurusu yapılabilir?
Kapsamlı teminatta indirim başvurusu aşağıdaki şartları sağlayan GRN’ler için
yapılabilir.
 Asgari 1 yıldır sisteme tanımlı olması,
 Asgari 2 Milyon TL tutarında olması,
 Son 1 yıl içerisinde ilgili GRN kullanılarak asgari 1000 beyanname ile taşıma yapılmış
olması,
 İlgili GRN kullanılarak açılan ve nihai statüye getirilmeyen beyanname sayısının, ilgili
GRN’nin kullanıldığı toplam beyanname sayısının %1’ini ve her durumda 200 adeti
aşmaması,
 Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan sayıda, Kanunun 235
inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmamış olması,
 Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 4’ünü aşan sayıda, birinci fıkrası
hariç Kanunun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
Gerekmektedir.
2. Aşama: Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
 Hangi GRN’ler için başvuru yapıldığını ve kaç adet sertifika talep edildiğini içerir
firma talep dilekçesi,
 Tebliğin Ek-9’unda yer alan başvuru formu,
 Başvurunun kayda alındığı tarihten önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, ek-11’e
uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen rapor,
 Bağlı bulunulan ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluşa ilişkin şirket esas güncel
sözleşmesinin, şirket adresinin, cari ortakların ve gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
temsil yetkisini haiz çalışanların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve
sayılarını içerir liste,
 Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv
bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtları, bu kişilerden
yabancı uyruklu olanların adli sicil kayıtlarını ibraz edememeleri halinde, Ek-52’de
yer alan taahhütname ile birlikte geçerli pasaportlarının yeminli tercümesi
 Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi
dairesinden son bir ay içerisinde alınmış yazı,
 Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerleri.
Yukarıda sayılan bilgi ve belgeler hazırlanarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne sunulur.

3. Aşama: Başvurunun uygun bulunması halinde hangi işlemler yapılır?
Başvurunuzun uygun değerlendirildiğine yönelik bildirim firmanıza yapıldıktan sonra, teminat
mektubuna ilişkin Tebliğin Ek-12’sine uygun olarak kefil tarafından düzenlenen zeyilnamenin
(imza sirküleri ve banka teyit yazısı ile birlikte) Bakanlığımıza doğrudan Banka tarafından
intikal ettirilmesi gerekmektedir.

4. Aşama: İndirim sisteme ne zaman tanımlanır?
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce zeyilnamenin kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat
tutarı referans tutarın %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılacak ve firmanıza bu
yönde bildirimde bulunulacaktır. Diğer bir söyleyişle, 2 milyon TL tutarındaki bir teminat
mektubu sisteme 4 milyon TL olarak tanıtılarak, referans tutar artırımına gidilecektir.

TEMİNATTA İNDİRİM ÖRNEK UYGULAMA
Kapsamlı teminat izin sahibi A Firmasına, 500.000 TL tutarında kapsamlı teminat mektubuna
istinaden 31.08.2015 tarihinde 15TR000400XXXXXXX GRN no.lu sertifika düzenlenmiştir.
İşlem hacmi genişleyen A firması 2.000.000 TL tutarında yeni bir kapsamlı teminat mektubu
ibraz etmiş, buna istinaden 15.03.2016 tarihinde 16TR000400YYYYYYY GRN no.lu sertifika
düzenlenmiştir.
İlerleyen dönemde firma 2.000.000 TL tutarında kapsamlı teminat mektubu ibraz ederek
referans tutar artırımı talebinde bulunmuş ve buna istinaden firmaya 06.06.2016 tarihinde
16TR000400ZZZZZZZ GRN no.lu sertifika düzenlenmiştir.
Halihazırda, A firması kapsamlı teminat sisteminde 3 farklı sertifika ile toplamda 4.500.000 TL
referans tutarında işlem yapabilmektedir.
Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:4) 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmasından sonra, A firması kapsamlı teminatta indirimden yararlanmak üzere
15.08.2017 tarihinde başvuruda bulunmaktadır.
Hangi GRN’ler için başvuruda bulunulabileceğinin değerlendirilmesi:
Tebliğin 11/1 inci maddesi uyarınca kapsamlı teminatta indirim başvuruları en az 2 milyon TL
tutarındaki GRN’ler için yapılır. Dolayısıyla, 500.000 TL referans tutarına sahip
15TR000400XXXXXXX GRN nolu sertifika için indirim talebinde bulunulamaz.
A firmasının sisteme dahil olan ve 2.000.000 TL tutarındaki 16TR000400YYYYYYY no.lu
GRN’si başvuru tarihi itibarıyla asgari 1 yıldır sisteme tanımlı olmakla birlikte başvuru
tarihinden önceki son bir yıl içerisinde 850 adet transit beyannamesi ile işlem yapılmıştır. İlgili
GRN kullanılarak asgari 1000 beyanname ile taşıma yapılmış olması koşulu sağlanmadığı için
söz konusu GRN için de indirim başvurusunda bulunulamaz.
A firmasının sisteme dahil olan ve 2.000.000 TL tutarındaki 16TR000400ZZZZZZZ no.lu
GRN’si, başvuru tarihi itibarıyla asgari 1 yıldır sisteme tanımlıdır ve başvuru tarihinden önceki
son bir yıl içerisinde 1258 adet transit beyannamesi ile işlem yapılmıştır.

Firma, ayrıca açık beyanname sayısı ile GK 235/5 ve GK 241 (birinci fıkrası hariç) uyarınca
uygulanan ceza sayısı bakımından da gerekli koşulların sağlandığını kendi kayıtlarından teyit
etmektedir.
Bu çerçevede, firma tarafından 16TR000400ZZZZZZZ no.lu GRN için indirim başvurusunda
bulunulabilir.
Başvurunun Bakanlıkça değerlendirilmesi neticesinde Tebliğin 11 nci maddesinde belirtilen
koşulların sağlanıp sağlanmadığı bakımından aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, tüm koşulları taşıdığı tespit edilen
16TR000400ZZZZZZZ GRN nolu sertifika için indirim başvurusu Bakanlıkça kabul edilir ve
firmaya bildirimde bulunulur. Usule uygun doldurulmuş ve doğrudan ilgili banka tarafından
Zeyilname ve ekleri iletilir. Uygun değerlendirme sonrasında 2.000.000 TL tutarındaki
kapsamlı teminat mektubuna istinaden sistemde tanımlı olan mezkur GRN referans tutarı
4.000.000 TL olarak yeniden tanımlanır.
Söz konusu GRN için başvuru koşullarının sağlanmaması halinde başvuru reddedilir. Ancak,
hangi kriterin sağlanamadığının tespit edilmesi ve söz konusu eksikliğin giderilmesi kaydıyla
ilerleyen dönemde tekrar indirim başvurusunda bulunulabilir.
İndirim uygulamasının devreye alınması sonrasında A firması kapsamlı teminat sisteminden 3
farklı sertifika ile toplamda 6.500.000 TL referans tutarında işlem yapabilmektedir.

