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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUN GERİ VERME HÜKÜMLERİNE AİT 211. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMIŞTIR.

28 Temmuz 2021 Çarşamba Tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Gümrük Kanunu Geri Verme
Hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir.
Buna göre;
Kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri kapsamında ticaret
politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda
tahakkuk ettirilmesi durumunda bu vergiler geri verilmeyecek veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul
edilmeyecektir. Bu uygulama ile, Dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların
gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne
geçilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Gümrük Kanunu’nun Beşinci Bölümünde yer alan ‘Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması’ başlığında
bulunan 211. Maddesi şu şekilde;
Madde 2111.Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir.
Kanunen tahakkuk. Ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır.
Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin
kasten yaptığı bir tahrifat veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin
yükümlünün kendi beyanı ile artırılması’ (eklenen ibare) sonucunda ödenmiş veya tahakkuk
ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilemez.
2.Kanunnen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ
edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.
Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda,
aynı süre içinde geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır.’
Saygılarımızla,

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
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