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DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) KAPSAMINDA
YAPILACAK İTHALAT
DİİB'ye istinaden yapılan ithalatta belgeden düşüm, takip ve kontrol ilgili
gümrüklerce yapılır.
1. DİİB'nin düzenleme tarihinden önce veya bu belgelerin geçerlilik
tarihinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz. Uygulanan
istisna ile transfer tutarı belgeye kaydedilir. Firma tarafından belgenin ihracat
taahhüdünün kapatılması için ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS)
verildiği beyan edilirse uygulanan istisnalar İBGS’ye bildirilir.
İBGS tarafından belgeyle ilgili kapatmaya ilişkin yazı müeyyideli olsun
veya olmasın ilgili bankalara bildirilir. İhracat taahhüdünün müeyyide
uygulanmadan kapatıldığı hususu İBGS’den alınan yazı ile tevsik edilirse
uygulanan istisna için herhangi bir işlem yapılmaz. İBGS’den kısmen müeyyide
uygulandığına ilişkin bir yazının alınması halinde ise müeyyide oranında
uygulanan istisnaların tahsili için gereği yapılır.
DİİB taahhüdünün hangi oranda gerçekleşmediği, “Muafiyet Kapsamından
Çıkarılan Kısım”ın, “Gerçekleşen İthalat” ile “Muafiyet Kapsamından Çıkarılan
Kısım” toplamına bölünmesi suretiyle tespit edilir.
2.Transferin ABD doları dışındaki bir döviz cinsinden yapılması halinde
belgedeki tahsis düşümü için transfer edilen döviz, transfer tarihindeki, transferin
GB’nin tescil tarihinden sonra yapılması halinde ise tescil tarihindeki TCMB çapraz
kurlarından ABD dolarına çevirilir.
DİİB’de belge süresi sonu, belge süresi bitim tarihinin rastladığı ayın son
günüdür.
Bankalarca DİİB kapsamında yapılan ithalatla ilgili işlemlerde, belgede
kayıtlı ithalata ilişkin döviz tutarının aşılmaması ve belge şartlarına uyulması
hususuna itina gösterilmesi gerekir. Tahsis tutarını aşan kısım için istisna
uygulanmaz.
3. Belge sahibi firma nam ve hesabına doğrudan veya dolaylı temsilci
aracılığıyla belge kapsamında yukarıdaki esaslar dahilinde ithalat yapılması
mümkündür.
Temsilcilik ilişkisini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı halinde temsilci
tarafından yapılan veya yapılacak ithalata ilişkin transfer tutarı ve uygulanan
istisnalar temsil yetkisi veren firmaya ait belgeye işlenir.
4.1. DİİB kapsamındaki bir ithalat için transfer tutarıyla ilgili uygulanan
istisnaya ilişkin kayıtların, bu belge kapsamında ithalatın yapılmaması halinde iptal
edilerek aynı firmaya ait başka bir DİİB kapsamına alınması (işlenmesi)
mümkündür.
4.2. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi esaslarına göre başlatıldığı halde daha
sonra DİİB kapsamına alınan ithalat işlemlerine DİİB ile irtibatlandırılmasından
itibaren istisna uygulanır. Ancak daha önce tahsil edilen vergiler iade edilmez.

