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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi

Sayı : 41208501-010.06.02
Konu : Müeyyideli Kapatılan Veya İptal

Edilen DİİB/Dİİ Hakkında Genelge

GENELGE

(2017/…)

İlgi: 28.03.2011 tarih ve 2011/20 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının “İhracat taahhüdünün kapatılması”
başlıklı 19 uncu maddesinin 1 nci fıkrası “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve
belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili bölge
müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde bu belgenin/iznin
taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir.” hükmünü,

Anılan Kararın “Yetki” başlıklı 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ise “Dahilde işleme
izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel
Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan
belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide
uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin
tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük
idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide
uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin
tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya
iade edilmez. ….”hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, müeyyideli kapatma veya iptal işlemleri geri alınan dahilde işleme izin
belgesinin/dahilde işleme izninin, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda müeyyidesiz
kapatılması halinde, gümrük idaresince takibat ve tahsilat sürecine başlanılmış (ödeme
emri gönderilmiş, ek tahakkuk düzenlenmiş ve bunlara ilişkin ceza kararları
düzenlenmiş ya da haciz işlemlerine başlanılmış vb.) olsa dahi mezkur karar hükümleri
çerçevesinde işlemlerin durdurulması, müeyyide uygulanmaya başlanılmış ancak henüz
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tahsilatı yapılmamış kısımlar için ithalat esnasında alınan teminatların yükümlüsüne
iade edilmesi, tahsil edilmiş tutarların ise yükümlüsüne iade edilmemesi gerekmektedir.

Taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması yada iptal edilmesi kararının geri alınması
ile ilgili yargı yoluna başvurulmuş olması halinde, mahkemeden “konusuz kalan davanın
reddine karar verilmesi” talep edilir ve mahkemesince alınan karar doğrultusunda işlem
tesis edilir.

İlgide kayıtlı 2011/20 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar
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