GÜMRÜK KIYMETİ AYKIRI SORULAR
1)Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında
Yönetmelik (03.04.2007 t. 26482 s. R.G.) kapsamında İthale konu hurdaların Cif kıymeti üzerinden ne
kadar çevre geliri tahsil edilir ?
A)Cif % 1
B)Cif Binde 2
C)Cif %3
D)Cif Binde 5
2)Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında
Yönetmelik (03.04.2007 t. 26482 s. R.G.) kapsamında İthale konu kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF
bedeli üzerinden ne kadar çevre geliri tahsil edilir?
A)Cif %1
B)Cif %2
C)Cif %3
D)Cif %4
3)Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.) kapsamında Royalti
lisans ödemeleri hangi kıymete dahil edilir ?
A)Cif kıymet
B)Gümrük kıymeti
C)Yurtiçi gider kıymeti
D)Yurt dışı gider matrahı
4)Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.) kapsamında Aksine
bir delil olmadıkça royalti veya lisans ücreti aşağıdaki hangi durumda ithal eşyası ile ilgili değildir ?
A)
İhraç edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirleniyorsa,
B)
Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa
C)
İthal edildikten sonra sulandırma gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı
olarak hesaplanıyorsa
D)
İthal edildikten sonra ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen
ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa

5)Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.) kapsamında Royalti
lisans ile ilgili yanlış bir tanım vardır ?
A)
Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine royalti veya lisans
ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmaz.
B)
İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken royalti veya lisans ücretinin tutarı ithal anında
belirli olması durumunda, söz konusu ücret ithal anında gümrük kıymetine dahil edilerek beyan edilir.
C)
İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak
royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai
kıymetle beyanda bulunulabilir.
D)
Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanması gereken
durumlarda, yükümlülerin talebi ve gümrük idaresinin uygun bulması şartıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetine
dahil edilecek royalti veya lisans ücreti, eşyanın CİF bedeli esas alınarak sözleşme gereği net veya brüt satış
hasılatı veya kârına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma sonucunda hesaplanır.

6)Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanması gereken
durumlarda, yükümlülerin talebi ve gümrük idaresinin uygun bulması şartıyla, ithal eşyasının gümrük
kıymetine dahil edilecek royalti veya lisans ücreti, eşyanın hangi bedeli esas alınarak sözleşme gereği net
veya brüt satış hasılatı veya kârına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma
sonucunda hesaplanır?
A)FOB
B)CİF
C)CPT
D)CFR
7)Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarına göre işlem
yapılır. Tamamlayıcı beyan, royalti veya lisans ücreti ödemesinin tahakkuk ettiği hangi zamana kadar
verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir?
A)yirmi altıncı günü akşamına
B)yedinci günü akşamına
C)üçüncü günü akşamına
D)ilk iş günü içinde ödenir

8)Royalti veya lisans ücreti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği durumlarda, yükümlünün talep
etmesi ve gümrük idaresinin izin vermesi şartıyla; royalti veya lisans ücretlerinin dönemsel olarak beyan
edilmesi mümkündür. İzin talebinde EK-1’de yer alan form kullanılır. İlgili sözleşmeler ve onaylı
çevirileri de talebe eklenir. İzin verilmesi halinde bölge müdürlüğü ilgili gümrük idarelerini bilgilendirir.
Bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması gerekmez. Tamamlayıcı
beyan, EK-2’de yer alan form kullanılarak royalti veya lisans ücretinin tahakkuk ettiği ayı takip eden
ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili gümrük idarelerine verilir ve vergileri de aynı süre içinde
ödenir. Ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler gümrük idaresince hangi makama gönderilir?
A)Gümrükler genel müdürlüğü
B)Risk yönetim kontrol genel müdürlüğü
C)Teftiş kurulu Genel müdürlüğü
D)Bölge müdürlüğüne

9)Gümrük mevzuatına göre credit note uygulaması genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Fiyatlandırma endeksi
B)Kredi belgelendirme
C)Alacaklandırma Belgesi
D)Uzlaşma belgesi

10)Genelge No: 2012/39 kapsamında İthalat konusu diğer eşyanın; faturasında düzenleme yerinin, fatura
tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev'i
ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması gerekmekte olup bu bilgileri taşıyan
faturanın, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden geriye doğru ne kadar zaman içerisinde düzenlenmiş
olması şarttır?
A)3 Ay
B)6 Ay
C)1 Yıl
D)2 Yıl

11)Genelge No: 2012/39 kapsamında model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de eşyanın daha yüksek
modeline ait kıymetin tespit edilmesi halinde, bu kıymetten normal amortisman yöntemine göre, içinde
bulunduğu model yılı hariç, her yıl için % kaç indirim yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model
yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir?
A)%2
B)%3
C)%5
D)%10
12)Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.) Kıymet araştırmasına gidilecek eşyanın kıymetinin düşük
olmasına yönelik ekonomik gerekçeler bulunmalı (eşyanın yüksek gümrük vergisine veya özel tüketim
vergisine tabi olması gibi) ve aynı veya benzer eşyanın gümrük kıymetinin beyan edilen eşyanın gümrük
kıymetinden en az % kaç oranında yüksek olmalıdır?
A)%2
B)%5
C)%8
D)%10
13)Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.) Yükümlüden ilave bilgi ve belge istenilmesi durumunda
yükümlüye verilecek süre ne kadardır ?
A)10 Gün
B)20 Gün
C)30 Gün
D)45 Gün
14)Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.) Kıymet incelenmesi sonuçlanmadan eşyanın çekilmek
istenmesi halinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi aranması yanlış belirtilmiştir ?
A)
Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve taleplerinin bir dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması
B)
Yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen sadece
gümrük vergisi arasındaki farkın ve para cezalarının teminata bağlanması
C)
Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali halinde bu hususun belgelenmesi
D)
İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması
15)Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.) Yurt dışı kıymet araştırması ve Bölge Müdürlüğünce
Yapılacak İnceleme kapsamında gümrük vergileri ne kadarı aşmayan tutarlar için kıymet araştırması
yapılmaz ?
A)5000 TL
B)6000 TL
C)10000 TL
D)15000 TL
16)Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.) Yurt dışı araştırması sonucu ne kadar bir zamanda
yapılmaz ve sonuç alınmaz ise gümrük kendi verilerine göre işlemi sonlandırır ?
A)45 gün
B)3 ay
C)6 ay
D)1 yıl
17)Aşağıdaki hangi eşyalarda Referans kıymet uygulaması yoktur ?
A)Kahve
B)Prinç
C)Muz
D)Badem

18)Aşağıdaki hangi eşyalarda Referans kıymet uygulaması yoktur ?
A)Kakao
B)Ayçiçek tohumu
C)Kırık prinç
D)Bulgur

19)Aşağıdaki hangi eşyalarda Referans kıymet uygulaması yoktur ?
A)Sony Oyun Konsolları
B)Petrokimyasal Ürünler
C)Siyah çay
D)Yaş meyve sebze

