YYS sahibi firmaların güncel
sorumlulukları

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi şirketler için güncel sorumluluklar neler?

Faaliyet raporu
Gümrük işlemlerinin incelenmesi ve
faaliyet raporu düzenlenerek Bölge
Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekir.

Cari denetim

GİKY* Madde 158

Cari gümrük işlemlerinin düzenli olarak
kontrol edilmesi gerekir.
GİKY* Madde 158

Saha denetimi
Emniyet ve Güvenlik koşullarının
devamlılığının düzenli olarak
izlenmesi ve eksiklikler için
aksiyonların alınması gerekir.

Sonradan kontrol

GİKY* Madde 8

Soru formu
- 3 yılda 1 defa soru formunun
güncellenmesi gerekir.
- YYS alındıktan sonra değişiklik
yapılırsa 3 yıl beklemeksizin soru
formunun güncellenmesi gerekir.
GİKY* Madde 153

*GİKY = Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Geçmişe dönük işlemlerin düzenli
kontrolü gerekir. (Her 3 yılda 1 defa
Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince
Sonradan Kontrol denetimi yapılacaktır.)
GİKY* Madde 8

Diğer sorumluluklar
- Gümrük ve dış ticaret mevzuat eğitimi,
- Arz ve tedarik güvenliği personelinin
eğitimi,
- Mevzuat değişikliklerinin düzenli takibi,
- Gümrük işlemlerine ilişkin danışmanlık
hizmeti alınması,
- Gümrük proseslerin düzenli işleyişi için
kurum içi bir sistematik kurmak.
Gerekir.
GİKY* Madde 153

KPMG Türkiye olarak YYS sahibi şirketlere nasıl yardımcı olabiliriz?
• Faaliyet Raporu Hazırlanması:
Mevzuat uyarınca gümrükte yeşil hatta işlem görmüş antrepo-ithalat-ihracat ve transit beyannamelerinin %20’sinin
belirtilen kriterler bazında seçiminin yapılmasında,
Bu beyanname ve eki belgelerle beraber muhasebe kayıtlarının incelenmesinde,
Faaliyet raporunun oluşturulmasında,
Kendiliğinden beyan mekanizmasının işletilmesinde,
Belirtilen süre içinde Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesinde destek oluruz.
• Cari denetim (mini check-up):
Yılda 4 defa cari işlemlerden örneklem seçilmesinde,
Gümrük mevzuatına uyum kontrollerinin yapılmasında,
Varsa risk ve fırsatların ortaya çıkarılmasında destek oluruz.
• Sonradan Kontrol denetimi:
Geriye dönük 3 yıl boyunca gerçekleştirilmiş tüm gümrük işlemlerinin (kırmızı, sarı, mavi, yeşil hattaki) örneklem
bazında seçilmesinde,
Beyannamelerin ve eki belgelerle beraber muhasebe kayıtlarının incelenmesinde,
Sorumlu sıfatıyla beyan edilen yurtdışı faturalarının incelenmesinde,
Varsa risk ve fırsatların ortaya çıkarılmasında destek oluruz.
• Saha Denetimi:
Soru formlarında yer alan uygulamaların incelenmesinde,
Şirket lokasyonlarında Emniyet ve Güvenlik koşullarının devamlılığının düzenli olarak izlenmesi ve eksikliklere için
aksiyonların alınmasında destek oluruz.
• Danışmanlık Hizmetleri:
Gümrük ve dış ticaret mevzuat eğitimi verilmesinde,
Arz ve tedarik güvenliği personelinin eğitimi verilmesinde,
Mevzuat değişikliklerinin düzenli takibinin sağlanmasında,
Gümrük işlemlerine ilişkin günlük bazda soruların yanıtlanmasında,
Gümrük proseslerin düzenli işleyişi için kurum içi sistematiğin geliştirilmesinde destek oluruz.
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