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2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Cezası 105.- TL Olmuştur. 

 

14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı R.G yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) 

(Seri No: 146) ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesi, 2009/15481 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü 

maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmiĢtir. 

Buna göre Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük 

cezası 2018 yılı için 105,00.- TL olarak uygulanacaktır. 

Söz konusu tebliğin  tam metni ektedir. 

 

 

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsil Edilecektir. 

 

14.12.2017 tarihli 30270 sayılı  R.G. 2017/10926 sayılı Bazı Ürünlerin Ġthalatında Ek Mali 

Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar yayımlanmıĢtır. 

Buna göre; 

 Karar eki tabloda yer alan fasıllar ve G.T.P.’li eĢyanın karĢısında belirtilen ülkeler 

menĢeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici 

vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilecektir. 

 Karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 

1. Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için “Diğer Ülkeler (DÜ)” gümrük 

vergisi ile “GeliĢme Yolundaki Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar, 



 

             

 

 

2.  BangladeĢ ve Kamboçya için “DÜ” gümrük vergisi ile “En Az GeliĢmiĢ 

Ülkeler” gümrük      vergisi arasındaki fark kadar, 

3.  Pakistan için “DÜ” gümrük vergisi ile “Özel TeĢvik Düzenlemelerinden 

Yararlanacak Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar, 

tahsil edilecektir. 

 Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumlu olup sonradan kontrol kapsamında 

ithalatçıdan menĢe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir. 

 Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecektir. 

 

Söz konusu kararın 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. 
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