T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 96603261-156.04
Konu : Transit Beyannamelerinde Damga Vergisi
24.04.2018/33665088
DAĞITIM YERLERİNE
Transit beyanlarından damga vergisi alınmasına ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı'ndan alınan 28.02.2018 tarihli, E-26215 sayılı yazıda;
-NCTS üzerinden verilen (LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan transit
beyannamelerinin her halukarda 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun
IV/2-c fıkrası uyarınca maktu damga vergisine tabi tutulması,
-(LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan beyannamelerin devamı niteliğinde olan
(MRN) ile başlayan tescil numarası alan transit beyannamelerinin ise ayrıca damga vergisine
tabi tutulmaması,
Gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesi ve bu doğrultuda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür V.
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı :77888587-155.01.05.04[135]-E-26215
Konu : Transit Beyannamelerinde Damga Vergisi
28.02.2018
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
İlgi :a) 30/11/2015 tarihli ve 77888587-155.01.05.04[135]-113272 sayılı yazımız.
b)13/01/2016 tarihli ve 13054037 sayılı yazınız.
c)27/09/2016 tarihli ve 18940569 sayılı yazınız.
ç) 08/03/2017 tarihli ve 77888587-155.01.05.04-28053 sayılı yazımız.
d)10/04/2017 tarihli ve 24002973 sayılı yazınız.
İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerinden Baray Gümrük
Müşavirliği ve Lojistik Hiz. Tic. Ltd. Şti.'nin Başkanlığımıza yaptığı başvuruya ilişkin olarak,
herhangi bir transit işlemi yapılırken transit eşyaya ait bilgilerin gümrük idaresince
oluşturulan NCTS'de (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) sisteme girildiği ve bu bilgilerin
sistem tarafından kayıt edilerek (LRN/LR) ile başlayan geçici bir tescil numarasının verildiği,
söz konusu eşyanın gümrüğe sunulması durumunda da (MRN/TR) ile başlayan tescil
numarasının sistem tarafından verildiği, gümrük saymanlığı tarafından ise TR numarası ile
başlayan beyanname üzerinden damga vergisinin tahsil edildiği, bazı durumlarda da sistem
üzerinden (LRN/LR) geçici tescil numarasının oluşturulduğu, ancak çeşitli sebeplerden dolayı
bu beyannamenin gümrük idaresine sunulmadığı, bu nedenle bu işlem için (MRN/TR) tescil
numarasının oluşturulmadığı belirtilerek, söz konusu iki beyannameden hangisinin damga
vergisine tabi tutulacağı ile sistem üzerinden geçici tescil numarası oluşturulup gümrük
idaresine sunulmayan beyannamelerden damga vergisi alınıp alınmayacağı hususlarında
Başkanlığımızdan görüş istenilmesi üzerine transit ticaret kapsamında bahsi geçen NCTS'de
(LRN/LR) ile başlayan geçici tescil numaralı ve (MRN/TR) ile başlayan tescil numaralı
olarak verildiği belirtilen söz konusu beyannamelerin, Gümrük Kanunu uyarınca gümrük
idarelerine verilen beyanname olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Bakanlığınızdan
görüş sorulmuş, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile NCTS'de yükümlüler tarafından doldurularak
gümrük idaresine elektronik yollarla gönderilen beyanların geçici tescil numarası aldığı
(LRN), bu beyanların gümrük idaresince tescil edilmesi durumunda ise söz konusu beyanlara
tescil numarası atandığı (MNR) belirtilerek gümrük mevzuatı açısından gerek geçici tescil
numarası almış beyanların gerekse de tescil numarası almış beyanların beyanname hükmünde
olduğu bildirilmiştir.
Bu kapsamda, 24/05/2016 tarih ve 290 sayılı özelge ile "NCTS üzerinden verilen (LNR) ile
başlayan geçici tescil numarası alan ancak tescil numarası almamış beyannameler ve (MRN)
ile başlayan tescil numarası alan beyannameler iki ayrı transit beyanname olduğundan, söz
konusu transit beyannamelerin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrası uyarınca ayrı
ayrı maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir." şeklinde görüş oluşturulmuştur.
Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınızın incelenmesinden, LNR ve MRN numaralı beyannamelerin
iki ayrı beyanname olmayıp, mükelleflerince NCTS sisteminde doldurularak gümrük
idaresine elektronik yollarla gönderilen beyanların geçici tescil numarası aldığı (LNR); bu
beyanların gümrük idaresince ‘tescil edilmesi durumunda ise söz konusu beyanlara tescil
numarası (MRN) atandığı, aynı işlemin devamı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği
belirtilerek, söz konusu özelgenin yeniden değerlendirilmesi istenmiştir.

Konuya ilişkin olarak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu yönünden değerlendirme
yapılabilmesi için ilgi (ç)'de kayıtlı yazımız ile NCTS üzerinden verilen (LNR) ile başlayan
geçici tescil numarası alan ancak çeşitli sebeplerle gümrük idaresine sunulamaması nedeniyle
tescil numarası almayan beyannamelerin, Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine
verilen beyanname olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda nihai görüşünüz sorulmuştur.
İlgi (d)'de kayıtlı yazınız doğrultusunda, başvuru yapan mükellefe;
"-NCTS üzerinden verilen (LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan transit
beyannamelerin her halükarda Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrası uyarınca maktu
damga vergisine tabi tutulması,
-(LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan beyannamelerin devamı niteliğinde olduğu
anlaşılan (MRN) ile başlayan tescil numarası alan transit beyannamelerin ise ayrıca damga
vergisine tabi tutulmaması,
gerekmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ederim.
Mahmut SÜTÇÜ
Bakan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

