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Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, ihracat gümrük işlemlerinde kıymet araştırmasına ilişkin usul ve
esasları düzenleyen 28.03.2007 tarihli, 2007/18 sayılı Genelgemizin uygulaması ile ilgili olarak yapılan
değerlendirme neticesinde ihracatçı birlikleri nezdinde yapılan kıymet araştırmalarının büyük ölçüde olumlu
sonuçlandığı ve yapılan sorguların etkin olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ihracat gümrük işlemlerinde kıymet araştırmasına ilişkin olarak Devlet Bakanlığı Makamı’nın
25.11.2010 tarihli ve 2010/13 sayılı Olur’ları uyarınca;

İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması
durumunda, gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının
kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde, ihracata ve beyanname kapatma
işlemlerine engel olmadan, konunun ihracatçının bağlı bulunduğu vergi dairesine intikal ettirilmesi,

1- 

İlgili vergi dairesi tarafından, ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali
kayıtlarına uygun olmadığı yönünde bildirimde bulunulması halinde ise, duruma göre 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/14 üncü maddesi veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241/3-j.
maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,

2- 

Beyan edilen kıymetin kabul edilemeyecek ölçüde düşük olmasına ilişkin durumlar dışında, toplam
FOB fatura bedeli 25.000 ABD Dolarına kadar olan ihracat beyannameleri ile; toplam FOB fatura
bedeli 25.000 ABD Dolarından fazla olmakla birlikte, beyannamede yer alan kalemlerden birinin veya
birkaçının eşya bedelinin 5.000 ABD Dolarından az olması halinde, bu kalemlerde yer alan eşyaya
ilişkin verilerin ilgili vergi dairesine intikal ettirilmemesi,

3- 

Yukarıda belirtilen işlemlerde aynı sevkiyat kapsamında ihraç edilecek eşya için birden fazla sayıda
beyannamenin açılması halinde, beyanname bedelleri toplamının esas alınması,

4- 

Bu Onaya dayanılarak hazırlanacak olan Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gümrük
idarelerince başlatılmış, ancak henüz sonuçlandırılmamış ve ilgili ihracat beyannameleri kapatılmamış
olan kıymet araştırmalarının mülga Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması,

5- 

gerekmektedir.

28.03.2007 tarihli ve 2007/18 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Müsteşar a.
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