SİRKÜLER 2021-175

16.11.2021

Değerli Müşterilerimiz,

SİRKÜLER 2021-167 ile Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin
sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 16’ncı maddesinde değişiklik
yapılarak Geçici 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresi
“31/12/2021” şeklinde değiştirildiği ve aynı maddeye 4. Fıkranın eklendiği” bilgileri
paylaşılmıştı.
Bu minvalde değişiklik ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11/11/2021 tarihli
69007821sayılı yazısı kapsamında;
•

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16’ncı maddesine eklenen 4. fıkra gereği;
21.06.2018 ile 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş
olan beyannameler için (Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin
İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında)
Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile
birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;
1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek
tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,
2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;
a) henüz tebliğ edilmemişse,
b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,
c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,
d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,
e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi
henüz dolmamışsa,
f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte
davası derdest ise,
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kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal
edilmesi şeklinde işlem yapılacağı,
yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin
olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki
yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği,
•

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“30/6/2021” ibaresinin “31/12/2021” şeklinde değiştirilmesi gereği;
“05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname
ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya
tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave
gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin
ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın
menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi
beyanının 31/12/2021tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”
Hükmüne amir olduğundan, bu tür eşyalar için işlemlerin 31.12.2021 tarihine
kadar tamamlanması gerektiği,

Bildirilmiştir. Söz konusu yazı içeriğine Sirküler ekinden ulaşılabilir.
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