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İlgi: 27.03.2018 tarihli ve 85593407-010.06.99 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan “Konşimento Beyanı (Havayolu)” konulu Genelge (2018/7).
İlgide yer alan genelge ile “havayolu taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak gümrük kıymetinin
belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutar dikkate alınarak işlem yapılması ve ayrıca navlun
bedelinin eşyanın ağırlık, miktar ve benzeri ölçü birimleri ile orantılı bir şekilde beyanname kalemlerine dağıtımının
yapılması” uygun bulunmuştur.
Bu genelge doğrultusunda, alıcı ile satıcı arasındaki satış anlaşmasına göre, bazı durumlarda özet beyan aşamasında
hava navlun tutarının girilmesi gerekmeyebilmektedir. Ancak BİLGE Özet Beyan Sistemi veri giriş ekranları
incelendiğinde denizyolu özet beyan veri girişinde navlun toplamı kutucuğu pasif olarak görünürken, havayolu özet
beyan veri girişinde navlun toplamı kutucuğu aktif olarak görünmekte olup bahsi geçen kutucuğa veri girişi yapılmadan
sistemsel olarak özet beyan işlemine devam edilememektedir veya işlem gümrük idaresi tarafından onaylanmamaktadır.
Üyelerimizden aldığımız geri bildirimlere göre, havayolu özet beyan veri girişinde navlun kutucuğuna mutlaka bir veri
girilmesi zorunluluğu nedeniyle, bahsi geçen genelgede belirtilen uygulamanın dışında farklı navlun tutarlarının
girilebildiği, bu nedenle de ek tahakkuk veya ceza kararları tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtildiği üzere farklı taşıma şekillerinde farklı uygulamalar mevcut olduğu görülmekte olup uygulamanın
yeknesaklaştırılması adına Gümrük Yönetmeliği 10 Numaralı Meri Eki “Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı”nın da
dikkate alınarak, havayolu özet beyan veri girişinde bulunan navlun tutarı kutucuğunun pasif hale getirilmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
Ekte yer alan denizyolu ve havayolu özet beyan ekran görüntülerinin incelenerek, özet beyan veri giriş işlemlerin
yeknesaklaştırılması için havayolu özet beyan veri girişinde bulunan navlun toplamı kutucuğunun pasif hale getirilmesi
hususunu görüş ve tensiplerinize arz ederiz.
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