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3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 3 üncü maddesinde “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen
cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket
almaya mecburdur.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde gereği yurt dışından ithal edilen
bandrole tabi cihazlar için hiçbir muafiyet ve istisna olmaksızın bandrol alınması gerekmektedir.
Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin b bendinde ise “Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından
getirilecek (a) bendinde belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl
Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından maktu olarak
tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Yurt dışından ticari maksat dışında yani şahsi kullanım için ithal
edilen cihazlara uygulanacak maktu bandrol ücretleri her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararı (Ek:2019 yılında
uygulanacak olan maktu bandrol ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı) ile belirlenmektedir.
3093 sayılı Kanunun yukarıda yer alan amir hükümleri uyarınca öteden beri ticari ithalat maksadı
dışında yolcu beraberinde gelen cihazlar için ilgili gümrük idaresince maktu bandrol ücreti tahsil
edilmekte ve söz konusu cihazın bandrolü yine ilgili gümrük idaresince verilmektedir. Ticari maksat
dışında gelen bu cihazlar için alınması gereken bandroller, ilgili gümrük müdürlüklerine Kurumumuzca
gönderilmektedir.
Aynı kapsamda yurtiçinde yerleşik tüketiciler tarafından hızlı kargo şirketi ya da resmi posta idaresi
vasıtasıyla ithal edilen cihazların da maktu bandrol ücretinin gümrük idaresince tahsil edilerek
bandrolünün yine ilgili gümrük müdürlüğünce verilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla; 3093 sayılı TRT gelirleri kanununun ilgili hükümleri uyarınca; ticari ithalat maksadı dışında
yolcu beraberi ya da hızlı kargo şirketleri ve resmi posta idaresi vasıtasıyla ithal edilen bandrole tabi
cihazlara ilişkin bandrol ücretlerinin maktu bedeller üzerinden tahsili ve bandrollerinin ilgili Gümrük
İdarelerinden temin edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup; Genel Müdürlüğünüzce uygun
bulunması halinde, bağlı tüm Gümrük İdareleri, yetki verilen tüm hızlı kargo şirketlerinin ve posta
idaresinin bu hususta bilgilendirilmesi yönünden gereğini,
Bilgilerinize arz ederim.
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