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Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliği’nin 20 no’lu ekini oluşturan
“Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II.A. İhracat” bölümünde, ihracata ilişkin gümrük
beyannamesinin 42 no’lu kalem fiyatı kutusuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama bulunmaması
nedeniyle uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 31.05.2002 tarihli 24771 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliği’nin 20 No’lu Ek’inde yer alan Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı’nın “II.A.
İhracat” bölümünde; ihracata ilişkin beyannamenin “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli” başlıklı 22
numaralı kutusunun iki alt bölümden oluştuğu; birinci alt bölümüne faturanın düzenlendiği para
cinsinin, söz konusu talimatın 11 no’lu Ek’inde belirtilen kodunun yazılacağı; ikinci alt bölümüne
ise beyan edilen eşyanın toplam fatura bedelinin faturanın düzenlendiği para cinsinden
kaydedileceği, beyannamenin “İstatistiki Kıymet” başlıklı 46 numaralı kutusuna, 22 numaralı
kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymetinin
yazılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu açıklamaların ihracat beyannamesinin doldurulmasına ilişkin bölümünde 42 nolu
“Kalem Fiyatı” başlıklı kutusuyla ilgili olarak herhangi bir açıklamaya yer verilmemekle birlikte;
“B. İthalat” bölümünün “Kalem Fiyatı” başlıklı 42 numaralı kutusuna 22 numaralı kutuda belirtilen
toplam fatura bedelinden her kaleme isabet eden tutarın yazılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede; ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin 22 no’lu kutusunun birinci alt bölümüne
faturanın düzenlendiği para cinsinin, gümrük beyannamesi kullanma talimatının 11 no’lu Ek’inde
belirtilen kodunun yazılması; ikinci alt bölümüne ise beyan edilen eşyanın toplam fatura bedelinin
faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilmesi; ihracat beyannamesinin 42 no’lu kutusuna ise,
22 no’lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinden her kaleme isabet eden tutarın kaydedilmesi
gerekmektedir. Beyannamenin 42 no’lu kutusuna kaydedilecek bedelin teslim şekli bakımından 22
no’lu kutusundaki toplam fatura bedeli ile uyumlu olması zorunlu değildir.

Bu çerçevede, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin “İstatistiki Kıymet” başlıklı 46 numaralı
kutusuna, mutlaka 22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları
cinsinden istatistiki kıymetinin kaydedilmesinin sağlanması, buna yönelik kontrollerde dikkatli
olunmasının temini ile buna aykırı hareket edenlere, diğer mevzuat hükümlerinin ihlaline ilişkin
durumlar saklı kalmak üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1. Maddesi uyarınca usulsüzlük
cezası uygulanması gerekmektedir.
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