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Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde Değişiklik
Hakkında

13.10.2017 tarih ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ĠĢlemlerinin KolaylaĢtırılması
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı geçen yönetmelikte bir takım
değiĢiklikler yapılmıĢtır.
Yapılan değiĢikler ana hatları ile aĢağıda belirtilmiĢtir.



YetkilendirilmiĢ yükümlü sertifikası baĢvurusu için aranacak güvenilirlik koĢulunda özet
beyandan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlalleri de değerlendirilmeye alınmıĢtır.



Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna iliĢkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiĢ
gümrük müĢavirliği yetki belgesine, gümrük müĢavirliği izin belgesine ya da gümrük müĢavir
yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari
altı yıl gümrük iĢlemleri ile ilgili birimlerde çalıĢmıĢ olan personel istihdam etme veya
YetkilendirilmiĢ gümrük müĢaviri, gümrük müĢaviri veya gümrük müĢavir yardımcısı istihdam
eden tüzel kiĢilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dıĢ ticaret ve lojistik iĢlemlerine
iliĢkin en az üç yıldır danıĢmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna iliĢkin iç
kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danıĢmanlık hizmeti alma Ģartı getirilerek daha evvel
madde de belirtilen gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel ifadesi netleĢtirilmiĢtir



BaĢvuruda sunulacak olan ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının kapsamları biraz daha
geniĢletilmiĢ ve faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere iliĢkin olarak alınmıĢ olma
Ģartı getirilmiĢtir.



Soru formunu içeriği yeniden düzenlenmiĢtir. Ayrıca soru formunun elektronik formatta
düzenleneceği ve elektronik imzalı olarak ibraz edileceği belirtilmiĢtir.



Ön inceleme ve yerinde inceleme için belirlenen süreler ile eksikliklerin giderilmesi için verilen
süreler uzatılmıĢtır.



Ġhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında rejim kodu sınırlaması kaldırılmıĢtır. Söz konusu

izin kapsamında taĢıma izinli gönderici ile izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan taĢımacı
aracılığıyla veya transit beyanından sorumlu kiĢi olarak kendisi tarafından taĢınması bazı
istisnalar ile mümkün kılınmıĢtır. Eğer parsiyel taĢımacılık yapılacak ise ya da transit beyanında
belirtilen varıĢ noktası T.C.G.B. dıĢında bir yer ise izinli gönderici yetkisine haiz kiĢilerce
yapılması gerekmektedir.


Yine aynı Ģekilde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da rejim kodu sınırlaması
kaldırılmıĢtır.



Ġthalatta ve ihracatta yerinde gümrükleme izni için aranan Ģartlar arasına eĢyanın tartımı için
gerekli düzeneğe sahip olma Ģartı eklenmiĢtir.



Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendinde tahlile tabi
tutulacağı belirtilen eĢyanın yükümlünün beyanından kaynaklı olarak yeĢil hatta iĢlem
gördüğünün gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine
bildirilmesi halinde askıya alma hükümleri uygulanmayacağı ancak diğer yeĢil mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca iĢlem yapılacağı Ģeklinde yeni bir hüküm eklenmiĢtir. Böylelikle beyan
sahibinin hatayı bildirmesi durumunda askıya alma iĢlemi yapılmayacaktır.



Ek-2’de yer alan soru formunun, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten
itibaren üç yılda bir kez güncelleneceği belirtilmiĢtir. Daha evvel de gündeme gelen
yetkilendirilmiĢ gümrük müĢavirliği denetiminde hazırlanma Ģartı da kaldırılmıĢtır.



Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında
gerçekleĢtirilen
gümrük
iĢlemlerinin
usulüne
uygun
olarak
yapılıp
yapılmadığının yetkilendirilmiĢ gümrük müĢaviri, gümrük müĢaviri veya gümrük müĢavir
yardımcısı istihdam eden tüzel kiĢiler ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dıĢ ticaret ve lojistik
iĢlemlerine iliĢkin en az üç yıldır danıĢmanlık hizmeti veren firmalar tarafından bu dönemlerin
sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi ve bu inceleme
neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenmesi
gerektiği hususları belirtilmiĢtir.



Özellikle sıkça gündeme gelen yeĢil hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleĢtirilen eĢyanın
beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi hükmüne açıklık getirilmiĢtir. Buna göre aykırılıklar
kıymete göre noksanlık tespiti, ihraç eĢyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya
cinsinde farklılık bulunması, tarife alt pozisyonunda farklılık olması, her türlü vergi ile ek mali
yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarında farklılık olması
ve Gümrük vergisinin muaflık hükümlerinin uygulanmasında ya da eĢyaya uygulanacak dıĢ
ticaret politikası önlemlerinde veya düzenlemelerinde farklılığa neden olması Ģeklinde
belirlenmiĢtir.



Beyana aykırılıklarda dökme halde gelen eĢyada vergilendirmeye esas olan ağırlığa iliĢkin
aykırılıkların tespitinde yüzde üçü aĢan orandaki farklılıklar dikkate alınacağı, eĢyanın tarife alt
pozisyonunun beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araĢtırmaya gerek
olmaksızın kolayca anlaĢılabiliyor olmaması halinde, beyana aykırılık unsuru olarak
sayılmayacağı, ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatı değiĢik gösterilerek ilgili
kanun hükümlerine göre teĢvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanma durumu hariç
olmak üzere, ihraç eĢyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde
ondan daha az farklılık olduğu durumların dikkate alınmayacağı ile beyana aykırılığın gümrük
idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde,

askıya alma iĢlemlerini uygulanmayacağı ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla
her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası

uyarınca iĢlem yapılacağı belirtilmiĢtir.


Yine zaman zaman gündeme gelen yeĢil hat kapsamında ithal edilen eĢyanın, açıkça firmanın
iĢtigal alanında olmayan eĢya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan incelemelerde
tespit edilmesi maddesi ayrı bir baĢlık altında incelenmiĢ ve hangi eĢyaları kapsayacağı detaylı
olarak anlatılmıĢtır.



BaĢvurulardaki yığılmaların önüne geçilmesi için 31.12.2019 tarihine kadar belirtilen Ģartlardan
en az birine sahip olmayan kiĢilerin sertifika baĢvuruları kabul edilmeyeceği belirtilmiĢtir.

Söz konusu yönetmelik değiĢikliğinin tam metni ektedir.

Denetimde
Yatırım Teşvik Kapsamında İlave Gümrük Vergisi
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarihli 28447926 sayılı yazısı ile teĢvik belgesi
kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisine yönelik bir
tahsilatın yapılamayacağı ifade edilmiĢtir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.
Sirkülerle ilgili sorularınız için:

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr
Bahadır KAL : bahadırk@hggumruk.com.tr
Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG
GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi
bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

