Gümrük Kanunundaki Değişiklikler İle ilgili Önemli DUYURUDUR.
Değerli Müşterilerimiz, Kullanıcılarımız;
Aşağıda 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235. Maddesinin ve 236. Maddesine eklenen
5.fıkra ithalat yapan müşterilerimiz için inanılmaz önemli ve tehlikelidir.
Bu maddelerin 5.fıkrasında çok ciddi tehlikeleri barındırdığından beyan sunulma
aşamasında çok Ciddi hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.
4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit
rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan
edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı
çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
4458 Sayılı Gümrük Kanunun 236/5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo
beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya
olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para
cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”
Fıkralarda belirtilen belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti
halinde kavramı ucu çok açık bir kavram olup , en ufak bir GTİP değişikliğinde bile
eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası ödenmesi ve eşyaya el
konulması söz konusudur ki , bu kabul edilebilir bir durum değildir.
ÖNERİMİZ :
Ürün cinsinden ve GTİP’inden kesin emin olmadığınız ürünleri bu madde ile
ilgili net bir çözüm olmadan mutlak suretle Transit beyanlarını vermemeniz
sağlıklı olacağını düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz.
4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski:

Yeni:

MADDE 235- Teminat alınmış olsa bile,
gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu
işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni
alınmadan antrepolardan veya gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen
yerlerden kısmen veya tamamen eşya
çıkarılması halinde, çıkarılan eşyanın
ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu
vergilerin 3 katı para cezası alınır.

MADDE 235- 1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene
ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;
a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin
yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük
vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin
dört katı idari para cezası verilir.
b) (a) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde
olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde
gelen eşya için ton başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı
gelmesi halinde kap başına altı yüz Türk Lirası olarak
hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.
c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine
tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi
değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit

edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra,
eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
verilir.
d) (c) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde
olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde
gelen eşya için ton başına sekiz bin Türk Lirası, ambalajlı
gelmesi halinde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak
hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.
2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak,
yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol
sonucunda;
a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının
yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın
gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine
tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi
değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit
edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar
idari para cezası verilir.
3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve
hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı
olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma
araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi
eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki
kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük
vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş
sayılır.
4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyaya el
konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir
ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre
tasfiyeye tabi tutulur.
5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim
beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan
eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı
cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan
eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para
cezası verilir.
4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Eski:

Yeni:

MADDE 236- 1. Gümrük antrepolarında
veya gümrük idaresince eşya konulmasına
izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda
kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan
olduğunun anlaşılması halinde, 184 üncü
veya 189 uncu madde hükümleri uyarınca
noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat
vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin 3 katı

MADDE 236- 1. Teminat alınmış olsa bile, gümrük
işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük
idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen
yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya
buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan
sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan
olduğunun anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük

para cezası alınır.
2. Gümrük antrepolarında veya gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen
yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre
fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177
ila 180 inci madde hükümlerine göre
tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla
çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat
vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari
para cezası verilir.
2. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya
konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda
kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177
ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi
tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya
ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.
3. ............... Yürürlükten kaldırıldı.

3. ............... Yürürlükten kaldırıldı.
4. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi
olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu eşyaya,
hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması
halinde de limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı
sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo
beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde
farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu
eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para
cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180
inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

Gümrük Kanunun getirdiği değişiklikler özeti;
 231/1 inci madde de yapılan değişiklikle “vergi aslına bağlı para cezalarının”
verginin zamanaşımı süresine tabi tutulması sağlanarak 3 yıl ile sınırlama
getirilmiştir. Bu olumlu değişiklik ile 8 yıl olan zaman aşımı süresi GK’na göre
3 yıla inmiştir.
 232/2 maddesinde yapılan düzenleme ile birden fazla beyannameye ceza
kararı düzenlenmesine imkan tanınmıştır.
 Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin 234 üncü
madde de yapılan değişiklikle; “beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile
muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi” ibaresi ithalat
vergileri şeklinde değiştirilerek cezanın kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle
sadece gümrük vergisinin değil, diğer eş etkili vergiler ve mali yükler ile tarım
politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere
uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergiler diğer
mali yükler için de 3 kat ceza uygulanacaktır.


235 inci maddede yapılan değişiklikle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “kabahat fiilleri” Gümrük Kanununa
aktarılmıştır.
5607 sayılı Kanunda 3/11 sinde “İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya
belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı,
aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı para cezası verilir.”
Bu fıkrada yer alan “aldatıcı işlem ve davranışla ithal emek” şeklinde ifade
edilen fiil, Gümrük Kanunun 235 nci maddesine aktarılırken “yapılan beyan
ile muayene ve sonradan kontrol sonucunda tespit edilmesi” şekline
dönüştürülmüştür.
Böylelikle yaptırımın uygulanması için tescil edilmiş bir beyannamede aykırılık
tespit etmek yeterli olacaktır.

 235/5 Türkiye’de transit rejim beyanında bulunulan eşyanın, belirgin şekilde
farklı eşya olduğu tespit edilirse, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı
idari para cezası uygulanması hükmü getirilmiştir.

 236 ıncı maddeye eklenen 5 inci fıkra ile, gümrük antrepolarındaki eşyanın,
antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı

cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin
iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre
tasfiyeye tabi tutulur.” Hükmü getirilmiştir.
 238 inci madde de yapılan değişiklikle, Dâhilde işleme rejimi, gümrük
kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin
ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza
uygulanacaktır. Dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme
faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim
çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde ise, ithal eşyasının gümrük
vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme
süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma
tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil
edilir.”

