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HİZMETE ÖZEL
T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-38868779-663.01-00066119682
Konu : 126-CR-B/10-26.07.2021

DAĞITIM YERLERİNE

2021 yılı Teftiş döneminde Bölge Müdürlüğümüzün, Bakanlığımız Ticaret Başmüfettişi
Lütfi UYANIK tarafından teftişi neticesinde düzenlenen 26.07.2021 günlü 126-CR-B/10 sayılı Cevaplı
Raporun 3. maddesinde;

"Menşe belgelerine ilişkin olan 41 adet itiraz dosyasının incelenmesi neticesinde, bunlardan 25
adedinin, sonradan kontrole gönderilen dolaşım/menşe belgelerine ilişkin beyannamelerin kısa süre
içerisinde zamanaşımına uğrayacak olması nedeniyle 10 aylık sonradan kontrol süresi beklenilmeden
düzenlenen ek tahakkuk ve/veya ceza kararlarına yapılan itirazlar olduğu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, mülga Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 23.06.2016 tarihli ve
16972592 sayılı yazısında, sonradan kontrol talebinin iletildiği tarih itibariyle 10 aylık sürenin sonunda
yurtdışındaki makamlardan gerekli yanıtın alınamaması halinde tercihli rejimin uygulanmaması
gerekmektedir. Söz konusu 10 aylık süre dolduğunda belgelerin geçersiz sayılabilmesi için, süre
dolmadan (iki ay gibi) makul bir zaman önce ilgili idareye bir tekit yazısı iletilmesi ve yazıda 10 aylık
sürenin bitimine kadar bir yanıt alınamaması durumunda tercihli rejimin uygulanmayacağının
belirtilmesi yerinde olacaktır. Aynı şekilde, mevzuatta açık bir hüküm bulunmamakla birlikte,
uygulamada birliğin sağlanabilmesi ve bir sonradan kontrol talebine yanıt verilebilmesi için yeterli bir
süre olması nedeniyle, söz konusu 10 aylık sürenin menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünde de
dikkate alınması esastır. denilmiştir.

Gümrük Kanununun 197. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ise, Yapılan denetlemeler
sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya 1 inci fıkrada belirtilen şekilde tebliğ
edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl
içinde yapılır. Şu kadar ki, gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman
aşımını durdurur. Gümrük vergileri alacakları, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve
zaman aşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla bu alacaklar Türk
Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilir. hükümlerine
amirdir.

Bu çerçevede, sonradan kontrole gönderilen menşe/dolaşım belgelerine ilişkin olarak gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıllık sürenin dolmasına yakın olan serbest dolaşıma giriş
beyannameleri için sonradan kontrolü olumsuz sonuçlanabileceği varsayımı ile henüz 10 aylık sonradan
kontrol süresi dolmadan ek tahakkuk ve/veya ceza kararı düzenlenmesinin yasal bir dayanağı
bulunmamaktadır. Nitekim, ilgili yurtdışı idaresinden olumsuz yanıt alınması durumunda gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıllık süresi dolmuş serbest dolaşıma giriş
beyannamelerinden kaynaklanan gümrük vergileri alacaklarının Gümrük Kanununun 197. Maddesinin
ikinci ve dördüncü fıkraları çerçevesinde takip ve tahsili mümkündür.

Bu itibarla, beyannamelerin üç yıllık zamanaşımına uğrayacağı gerekçesiyle on aylık menşe
sonradan kontrol süresinin tamamlanması beklenilmeden ek tahakkuk ve/veya ceza kararı
düzenlenmemesi gerektiğinden hukuki dayanağı bulunmayan söz konusu ek tahakkuk ve ceza kararı
düzenlemesinin sebebini izahı ile bundan sonra yapılacak işlemlerde mevzuat hükümlerine işlem tesis
edilmesi gerekir." denilmektedir.
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Konu ile ilgili olarak mezkur Cevaplı Raporda tenkit edilen hususlar hakkında Bölge
Müdürlüğümüzün Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğüne muhatap 04.08.2021 tarihli, 66076566 sayılı yazısında: "Bağlantı gümrük
idarelerimizce sonradan kontrole gönderilen menşe/dolaşım belgelerinden karşı ülke yetkili
Makamlarından cevap beklenirken aynı zamanda Gümrük Kanununun 197 nci maddesi uyarınca 3 yıllık
zamanaşımı süresi de işlemekte olduğundan bu beyannamelerden sonradan kontrol cevabının daha fazla
beklenilmesi halinde olası bir vergi farkının zamanaşımına uğratılması ihtimaline binaen, kamu alacağını
garanti altına alabilmek amacıyla 10 aylık sonradan kontrol süresinin dolmasını beklenilmeksizin ilgili
gümrük müdürlüğünce ek tahakkuk ve /veya ceza kararı düzenlenmesine ilişkin tedbir amaçlı olarak
Bölge Müdürlüğümüz bağlatı idareleri nezdinde yürütülmekte olan uygulamaya, uygulamada birlikteliğin
sağlanmasını teminen Makamlarının İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap
yukarıda belirtilen yazıları ve Bakanlığımız Ticaret Başmüfettişleri Lütfi UYANIK tarafından teftişi
neticesinde düzenlenen 26.07.2021 günlü 126-CR-B/10 sayılı Cevaplı Raporun 3. maddesinde tenkit
edilen hususlar çerçevesinde son verilmesi ve bu kapsamda beyannamelerin üç yıllık zamanaşımına
uğrayacağı gerekçesiyle on aylık menşe sonradan kontrol süresinin tamamlanması beklenilmeden
ek tahakkuk ve/veya ceza kararı düzenlenmemesi yönünde bağlantı idarelerimiz
talimatlandırılacaktır." denilmiştir.

Bu itibarla, sonradan kontrole gönderilen menşe/dolaşım belgelerine karşı ülke yetkili
Makamlarından cevap beklenirken aynı zamanda Gümrük Kanununun 197 nci maddesi uyarınca 3 yıllık
zamanaşımı süresi de işlemekte olduğundan bu beyannamelerden sonradan kontrol cevabının daha fazla
beklenilmesi halinde olası bir vergi farkının zamanaşımına uğratılması ihtimaline binaen, kamu alacağını
garanti altına alabilmek amacıyla 10 aylık sonradan kontrol süresinin dolmasını beklenilmeksizin ilgili
gümrük müdürlüğünce ek tahakkuk ve /veya ceza kararı düzenlenmesine ilişkin tedbir amaçlı olarak
Bölge Müdürlüğümüz bağlantı idareleri nezdinde yürütülmekte olan uygulamaya Bakanlığımız Ticaret
Başmüfettişleri Lütfi UYANIK tarafından düzenlenen 26.07.2021 günlü 126-CR-B/10 sayılı Cevaplı
Raporun 3. maddesinde tenkit edilen hususlar çerçevesinde işbu yazımız tarihi itibariyle son verilmesi ve
bu kapsamda beyannamelerin üç yıllık zamanaşımına uğrayacağı gerekçesiyle on aylık menşe
sonradan kontrol süresinin tamamlanması beklenilmeden ek tahakkuk ve/veya ceza kararı
düzenlenmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M. Enver KÖK
Bölge Müdürü V.

Ek: 26.07.2021 günlü 126-CR-B/10 sayılı Cevaplı Rapor ve yazı örn.

Dağıtım:
-Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri


