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    FİRMA BİLGİ FORMU 

 

 

A- Genel İdari Bilgiler : 

 

1- Firma ünvanı, vergi numarası, ticaret sicil bilgileri 

2-  Ortaklar ve sermaye yapısı 

3- Genel olarak idari yapı, organizasyon yapısı, yönetim şeması ve benzeri bilgiler 

4- Muhasebe görevlilerinin adı-soyadı ve ünvanları 

5-  Firmanın varsa yan kuruluşları, iştirakleri, bağlı ortaklıklarına ait bilgiler 

6- Ticari faaliyette bulunduğu yabancı firmaların unvan ve adresleri: 

7- Firmanın faaliyetine, ürünlere, bölümlere, müşterilere, çalışan sayısına, üretim yerine ait genel 

bilgiler 

8- Bu bilgi ve tanıtım dosyasını hazırlayan personelin adı-soyadı ve ünvanı 

  

B- Gümrükle İlgili Faaliyetler : 

 

1- Gümrük işlemlerinin yürütüldüğü birim, şube ve bölüme ait idari yapılanma. 

2- Firmanın işlemlerini takip eden Gümrük Müşavirlerinin adı-soyadı, adres ve iletişim bilgileri. 

(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile çalışmakta ise ayrıca belirtilmesi) 

3- İthal edilen malın kullanım çeşitliliği (üretime sunulması, doğrudan satışa çıkarılması, 

yurtiçinde işlendikten sonra yeniden ihraç edilmesi gibi) 

4- Kullandığınız ekonomik etkili gümrük rejimleri (Dahilde işleme, Hariçte işleme, Antrepo vs.) 

5- Ana yabancı tedarikçilerin unvan ve adresleri: 

6-  Firmanın dış ticaret hacmine ilişkin bilgiler (Yıllık toplam ithalat ve ihracat rakamları) 

 

C- Muhasebe ve Kayıt Sistemi: 

 

1- Gümrük bilgilerinin muhasebe sistemine geçirilmesinde hangi belgeler esas alınmaktadır? 

Kullanma ve arşivlemesinin nasıl yapıldığını belirtiniz.  

2- Muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve saklandığı yerler neresidir ?  

3- Muhasebe kayıtlarının tutulduğu bilgisayar programı var mıdır, varsa hangi program 

kullanılmaktadır ? 

4-  Aşağıda yer alan konularda belge ve hesap işleyişinin akım şeması ve/veya tanımlamasını 

yapınız. 

 

     a) İthal malların tedarik süreci; 

 

      b) Yabancı satıcılara yapılan ödemeler, 

 

      c)  İthalat sırasında yerli kişi ve kuruluşlara yapılan ödemeler, 

 

      d)  İthal mallara ait belge, makbuz/alındılar, 

 

      e)  Defter kayıtları ve kullanılan hesaplar, 

 

5-  Yukarıda belirtilen işlemlerden sorumlu olan personeli belirtiniz.    

 

D- İçsel Kontrol :  

 

1- Gümrük işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili firmanın resmi politikasına ilişkin özet bilgi veriniz. 

2- Yardım, komisyon, telif hakkı, patent ücreti, taşıma ve diğer benzeri giderlerin gümrüğe doğru 

bildirilmesini sağlamak için hangi yöntem uygulanmaktadır? 
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3- Malın kıymeti dışında diğer giderlerin doğru ve tam olarak belgelenmesini sağlamak için ne tür 

yöntemler kullanılmaktadır? 

4- Gümrük idarelerinde işlemlerinizi takip eden kişilerle bilgi, belge ve nakit akışı nasıl ve hangi 

biriminizce sağlanmaktadır? 

 

E-Gümrük İşlemleri : 

 

1- Firmanın ithal edilen malların satıcılarıyla bağı var mı? Var ise nasıl bir ilişki mevcuttur, Firma 

bu ilişkiden dolayı herhangi bir mali veya ticari menfaat sağlamakta mıdır? 

 

2- Firma yurt dışındaki herhangi bir satıcıya mali veya maddi yardım sağlıyor mu? 

 

- Üretilen ürünlerden veriliyor mu?    

- Kullanılmak üzere makine tahsis edildi mi?   

- Plan veya proje sunuldu mu?   

- Malın üretilmesi için araştırma ve geliştirme desteği veriliyor mu?  

- Fabrika giderleri için ödeme yapılıyor mu?   

 

3- Firmanın yurt dışındaki satıcı firmalar ile yazılı yapılan antlaşma veya sözleşmesi mevcut mu? 

Mevcut ise kısaca içeriğinden bahsediniz. 

 

4- İthal malla ilgili olarak herhangi bir komisyon ödemesi yapılmakta mıdır? 

 

5- İthal konusu mallar genel olarak hangi teslim şekli ile taşınmaktadır? Teslim şekillerinin 

sonradan değişime uğradığı olmakta mıdır? Taşımaya ilişkin ödemelerin kaydedildiği ana hesapları 

belirtiniz.  

 

6- İthal mallarının taşınmasına ilişkin, herhangi bir taşıma firması ile sürekli taşımaya yönelik bir 

antlaşma var mı? Var ise anlaşmadaki yükleme, taşıma, boşaltma, sigorta ve ücret koşullarından kısaca 

bahsediniz. 

 

7- İthal malların kap ve ambalajları için malın bedelinin dışında ayrıca bir ödeme yapılmakta 

mıdır? 

 

8- Hesap dönemi içersinde veya diğer zamanda, ithal edilen ürünlerin satıcısına intikal eden ve 

ithal edilen malla ilgili olarak fiyat artışı, avans, gider, iade veya fiyat düzenlemesi (doğrudan veya 

dolaylı olarak) varsa lütfen açıklayınız ve bu işlemlerin kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 

 

9- İthal mal için yapılan ödeme dışında araştırma ve geliştirme, organizasyon giderleri gibi yapılan 

diğer ödemeleri ve bunların kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 

 

10-İthal malların temini sırasında antrepolar kullanılmakta mıdır? Firmanızın antrepo izin belgesi 

var mı? Kullandığınız antrepolar başkasına ait ise depolama bedelleri hangi esaslara göre ve nasıl 

ödenmektedir? 

11-Eğer varsa, firmanızın almış olduğu kota, tarife kontenjanı, ithal lisansı belgeleri hakkında 

bilgi veriniz. 

 

12-Eğer varsa, firmanızın tanzim etmiş olduğu A.TR Dolaşım ve EUR.1 Menşe belgeleri 

hakkında bilgi veriniz.  

    

13-İthal edilen malın yurt içindeki satış fiyatı nasıl belirleniyor, bu fiyatın belirlenmesinde 

Satıcıya ilişkin herhangi bir koşul mevcut mu, varsa bunları açıklayınız. 

 

14-İthal malların bedelleri nasıl ödenmektedir? Hangi ödeme şekillerini kullanmaktasınız? 
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15-İthal malla ilgili olarak yurtdışına royalti veya lisans ücreti ödenmekte midir?  

 

16-İthal malın bedelinin ödenmesiyle ilgili komisyon ve faiz ödemesi mevcut mudur? 

 

17-İthal malla ilgili olarak satıcı tarafından zaman zaman da olsa iskontolar yapılmakta mıdır? 

 

18-İthal edilen mallara ilişkin ödemelerde Uluslar arası Finans Kuruluşlarından elde edilen 

Kaynaklar kullanılmakta mıdır? Kullanılıyor ise bu kaynaklara ilişkin faiz ödemeleri nasıl yapılmaktadır? 

Bu kaynak ve faiz ödemelerinin kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 

 

19-Firmanız Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip mi? 

20-Gümrük idareleri ile herhangi bir tarife uyuşmazlığı yaşadınız mı? Yaşamış iseniz kısaca 

belirtiniz. Herhangi bir Bağlayıcı Tarife Bilgisine (BTB) sahip misiniz? 

 

21-Gümrük idareleri ile herhangi bir menşe uyuşmazlığı yaşadınız mı? Yaşamış iseniz kısaca 

belirtiniz. Herhangi bir bağlayıcı Menşe Bilgisine (BMB) sahip misiniz? 

22-Belirli bir amaç ya da nihai bir kullanım için ithal etmiş olduğunuz herhangi bir eşya var 

mıdır? 

 

23-Firmanızın gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler bakımından bir vergi borcu bulunmakta 

mıdır? Firmanız hakkında vergi usul kanunu ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

kapsamında herhangi bir soruşturma yapıldı mı? Firmanıza 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında 

herhangi idari para cezası tatbik edildi mi? 

24-Firmanız 2010 – 2012 döneminde, Gümrük Müsteşarlığı Merkezi Denetim Elemanları 

tarafından incelemeye tabi tutuldu mu? 

 

25-Firmanızın 2010 – 2012 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) veya 

Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgesi 

(DİİB) bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa sayı ve tarihleri ile taahhüt hesaplarının kapatılıp 

kapatılmadığını ,bulunuyorsa sayı ve tarihleri ile tahahhüt hesaplarının kapatılıp kapatılmadığını, söz 

konusu DİİB ye istinaden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerine ilişikin beyannamelerin sayı ve 

tarihlerini bildiriniz ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarını CD ortamında gönderiniz.  

 

26- Firmanızın belirtilen tarih aralığına ait ayrıntılı mizanı ile 102 Bankalar, 159 Verilen Yurt Dışı 

Sipariş Avansları, 153 Ticari Mallar, 320 Yurtdışı Satıcılar, 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, 770 

Genel Yönetim Giderleri ve 780 Finansman Giderleri ve İthalat-İhracat işlemlerinin kaydedildiği ilgili 

diğer hesapların ayrıntılı muavin kayıtlarını CD ortamında gönderiniz. 
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SONRADAN KONTROLE TABİ KİŞİLERİN HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
 

Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Hakları 

 

 

• Tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri 

sürülerek sonradan kontrolün başlama tarihinin ertelenmesini talep etmek (SKY 
1
 10/2).  

 

• Sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, sonradan kontrol 

sırasında tespit edilen konular ve hukuki sonuçları hakkında bilgi talep etmek (SKY 12/2).  

 

• Sonradan kontrol kapsamındaki incelemelerin firmanın çalışma saatleri içinde gerçekleştirilmesini 

talep etmek (SKY 14/4). 

 

• SKY’nin 14/5 inci maddesi çerçevesinde kontrole tabi kişilere ait işyerlerinde yapılan 

incelemelerde bizzat bulunmak veya vekil bulundurmak (SKY 14/5). 

 

• Sonradan kontrol sonucunda nihai görüşme yapılmasını veya yapılmamasını talep etmek (SKY 

15/1). 

 

• Değerlendirme raporunun, değerlendirmeye tabi tutulmadan önce kendine gönderilmesini talep 

etmek ve söz konusu rapor hakkında süresi içinde görüşlerini bildirmek (SKY 16/2). 

 

 

Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Yükümlülükleri 

 

 

• Sonradan kontrol amacıyla görevlendirilen denetçilerin, kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve 

inceleme yapmasına müsaade etmek (SKY 14/5). 

 

• Sonradan kontrol için esas oluşturacak gerekli her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer 

evrakı vermek ve her türlü yardımı sağlamak, denetçi tarafından istenilen bilgi, belge ve verileri en 

kısa süre içerisinde sunmak (SKY 14/1). 

 

• Yabancı dilde düzenlenmiş belgeleri ücretsiz olarak tercüme etmek, elektronik verileri ücretsiz 

olarak okunabilir hale getirmek (SKY 14/1). 

 

• Denetimle ilgili olarak bilgi sahibi olan bir firma yetkilisini görevlendirmek (SKY 14/2). 

 

• Denetçiye gerekli belgeler ile bilgi işlem sistemi vasıtasıyla tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere 

doğrudan veya dolaylı erişimde yardımcı olmak (SKY 14/1). 

 

• SKY’nin 14/5 inci maddesi çerçevesinde kontrole tabi kişilere ait işyerlerinde yapılan 

incelemelerde bizzat bulunmak veya temsilci bulundurmak (SKY 14/5). 

 

• Sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri 

bedelsiz olarak sağlamak (SKY 14/3). 

                                                 
1
 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği (27.10.2008 tarih ve 27037 sayılı R.G.)  


