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ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

BAŞVURU AŞAMALARI NELERDİR

Şartların Uygunluğu Ekiplerimiz Tarafından Ön Görüşme Yapılır
Dosyanın Ön İncelenmesine Müteakip Durum Analizi Yapılır
Ygm İle Sözleşme Yapılması
Raporlama Süreci
Yetkili Bölge Müdürlüğüne Başvuru
Mavi Hat Belgesinin Teslim Alınması
Mavi Hat İşlemlerinin Beyannamelere Yansıtılması yapılarak işlemler
tamamlanır

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ NEDİR?

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış
ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği
tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve
dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren
özel bir belge ve haktır.
1000 rejimli ihracat beyanlar için 1 milyon dolar ihracat şartı+30
çalışan+vergi borcu olmama koşulları aranır.
42/a kapsamında 3141 veya 3151 ihracatlar için 5 milyon dolar ihracat
+100 çalışan+imalatçı olma koşulu aranır.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ GEREKLİ ŞARTLAR
1)Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük
ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; Belirtilen kanunlarda ceza veya
mahkumiyet kararı bulunmaması,
2)Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması
3)Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması
4)İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması
5)İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi
veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin
onaylanmış olması
6)Son 2 yıl baz alınarak (Mali tablolar hazırlanmamış ise önceki 2 yıl baz alınması gerekir) yeminli
mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,
koşullarının tamamının sağlanması gerekir.
7) Tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.
8)Kapasite raporu
9)Son 12 ay 30 çalışan sayısı yazısı

MAVİ HAT YARARLARI NELERDİR?

Mavi hat uygulaması (VİP eşyası ihracatı)
İthalatta onay şartı aranmadan Taşıt üstü uygulaması yapılması
Kimyahane raporlarında kolaylık (Emsal Kullanabilme)
Eksik belge ve bilgiyle beyanda bulunabilme
ATR dolaşım belgesi düzenleme
Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine
bakılmaksızın yararlanma
Götürü teminat sistemig
Kısmi teminat sistemi
Gümrük Müşavirliği ücretlerinde indirim

MAVİ HAT BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?
1-Ticari Sicil Kayıt Bilgileri Formu (Bağlı bulunulan ticaret sicil müdürlüğünden dilekçe ile talep edilir.
2-Adli Sicil Belgeleri (İnternetten alınabilir. Yönetim kurulu üyeleri/Müdürler ve şirketin sermayesindeki payı
%10 dan fazla olan gerçek kişiler için, resmi kuruma verilmek üzere alınacaktır. Arşiv sicil kaydı bulunan
kişilerin mahkeme kararlarını da göndermesi gerekir. )
3-SGK Borç Yazısı (İnternetten alınabilir. İhale konusu olmayan işlerle ilgili ve Türkiye genelinde seçeneği
seçilerek alınması gerekiyor.)
4-Vergi Dairesi Borç Yazısı (İnternetten alınabilir. Verilecek kurum ; GÜMRÜK TİC. BÖL.MÜD.- Talep ; Diğer
seçeneği seçilerek -Tarih ; Güncel seçeneği seçilerek alınması gerekiyor.)
5-Çalışan Sayısı Belgesi(Son 12 aylık)
6-İmza Sirküleri (Firmaya ait güncel ve noter tasdikli olması gereklidir.)
7-Performans güvenilirlik formu (Bağlı bulunulan ihracatçı birliğinden Online talep edilir.)
8-YMM Raporu (Herhangi bir yeminli mali müşavirden ekte bulunan EK6 formatına uygun bir rapor alınması
gereklidir. Rapor 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde olmalıdır.)
9-Kapasite raporu ( Aslı yada noter tasdikli sureti)
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