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SİRKÜLER 2021-127                                                                          28.07.2021  
  
  
Değerli Müşterilerimiz, 

 
 
28.07.2021 Tarihli 31551 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7333 Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 211’inci maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.  

Diğer taraftan Gümrük Kanunun 211.maddesinde yapılan değişiklik kısmının 
gerekçesinde “ Yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi 
beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya 
tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa 
fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması 
kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne 
geçilmesinin ,amaçlandığı ” belirtilmektedir. 

 
GK 211 YENİ HALİ: 

MADDE 211- 1. 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   sonucunda ödenmiş veya 
tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler 
kabul edilmez. 

GK 211 ESKİ HALİ:  

MADDE 211- 1. 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 sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, 
bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez. 

 

 
 
Bu Kanunda, Gümrük Kanunu 211. Maddesinde yapılan değişiklik  yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Bu Kanun içeriğine ve ekine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 
7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun  
 
 
Saygılarımızla , 
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