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DAĞITIM YERLERİNE
Avrupa Komisyonu tarafından Ortak Transit rejimini ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve
gümrük idareleri ile ticaret erbabının rollerini açıklayan bir kaynak olan Transit El Kitabında,
Komisyon tarafından yapılan ilgili mevzuat ve teknik değişiklik doğrultusunda, NCTS'de
muayene kontrol sonucu kodları arasına "A5" kodu eklenmiştir.
Transit El Kitabında, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikler
uyarınca; Bölüm IV, Kısım 4, 3.2 “Transit rejiminin sonlandırılmasının kontrolü” başlıklı
paragrafın 3 üncü maddesinde, varış gümrük idaresi tarafından “A5 [Uyuşmazlıklar (gümrük
yükümlülüğü doğurmayan)]” kontrol kodu;
"(a) Küçük farklılıkların tespit edildiği ancak bu durumun bir gümrük yükümlülüğüne yol
açmadığı durumlarda kullanılacağı, örneğin;
- Kırılmış, hasar almış veya mevcut olmayan mühür,
- Eşyanın verilen süre sınırından sonra sunulması,
- Taşıma aracının kimliğinin/kayıtlı olduğu ülkenin yanlış olması,
- Eşyanın transitinde yol boyunca gerçekleşen olayların kayıt edilmemesi,
- Eşyaya görünür şekilde müdahale edilmeksizin ortaya çıkan ağırlığındaki farklılıklar
(ağırlığı yuvarlarken ortaya çıkan küçük farklar)
(b) Küçük farklılıklara ilişkin olarak, ulusal mevzuat gereğince idari cezanın uygulanmasının
gerekmesi,
(c) Beyan edilmeyen fazla eşyanın (aynı veya farklı tür) tespit edilmesi ve eşyanın statüsünün
belirlenememesi,
Durumlarında uygulanır.
Transit beyannamesinde beyan edilen eşya varış gümrük idaresine sunulduğunda, beyan dışı
eşyanın bulunması, hareket gümrük idaresinin rejimi ibra etme ve transiti sonlandırmasını
engellemez. Transit için beyan edilen eşya serbest bırakılabilir. Varış gümrük idaresi, beyan
fazlası olan eşyanın durumunu netleştirir.

Varış gümrük idaresi, IE018 mesajında farklılığa ilişkin detaylı bir tanım vermelidir. Metin
kutusuna girilen bilgi, mümkün olduğunca hareket gümrük idaresince anlaşılabilir bir dilde
olmalıdır."
Hususu belirtilmektedir.
Buna göre, ortak ve ulusal transit işlemleri için kullanılmakta olan NCTS uygulamasında,
varış gümrük idaresince yukarıda sayılan örneklere benzer şekilde gümrük yükümlülüğü
doğurmayan durumlara uygun olarak kontrol sonucu kodu "A5" kodu seçildiğinde
"Uyuşmazlıkların çözümü için bekleniyor” kutusu işaretlenmeksizin, açıklama alanına uygun
ve yeterli olacak şekilde bir açıklama girilmesi gerekmekte olup bu durumda beyan statüsü
sistemde "DES_CON" olacaktır.
Diğer taraftan, Transit El Kitabında A5 kontrol kodu için yapılan açıklamada yer alan, transit
beyannamesinde beyan edilen eşya varış gümrük idaresine sunulduğunda, beyan dışı eşyanın
bulunması durumu ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği'nin 239 ve 240 ıncı maddelerinin
ikinci fıkralarında gerekli düzenlemeler yer almakta olup, mezkur hükümler çerçevesinde
işlem yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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