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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 12.03.2020 tarihli ve 38463417159.01/00053171412 sayılı yazısı.
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan ilgide kayıtlı yazıda özetle;
-Özellikle E-Tebligat Sistemi ile tebliğ edilen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar
için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242/1 inci maddesi hükmünde belirtilen 15 günlük itiraz
süresini kaçıran yükümlülerin anılan Kanunun 211/1 inci maddesi çerçevesinde Gümrük
Yönetmeliği’nin 78 No:lu Eki Formu sunmak suretiyle kaldırma talebinde bulunduğu,
-Başvurulara konu olan ek tahakkuk veya ceza kararları kapsamı alacakların 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibata geçilmiş, ödeme
emri veya haciz aşamasına gelmiş kesinleşmiş alacaklar olduğu,
-Yükümlüler tarafından Gümrük Kanunu kapsamında kaldırma talebinin anılan Kanunun 242/1
inci maddesinde belirtilen 15 günlük itiraz süresinin kaçırılması nedeniyle itiraz yoluna
gidilemeyen ve muaccel hale gelen borçlar için ikinci bir başvuru yolu olarak algılandığı,
belirtilerek Gümrük Kanununun 242/1 inci maddesinde belirtilen 15 günlük itiraz süresi
kaçırılan ek tahakkuk veya ceza kararları kapsamı alacakların aynı Kanunun 211 inci maddesi
çerçevesinde kaldırılmasına yönelik olarak Gümrük Yönetmeliği’nin 78 No:lu Eki Başvuru
Formu sunulmak suretiyle yapılan başvuruların değerlendirmeye alınıp alınmayacağı
hususuna açıklık getirilmesi talep edilmektedir.
Konuyla ile ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nden görüş istenilmiş olup anılan
Genel Müdürlükten alınan bir örneği ekli 25.03.2020 tarih ve 53496193 sayılı cevabi yazıda
özetle;
- Ödenmiş olan bir vergi veya cezanın, Gümrük Kanununun 211 inci madde hükmüne istinaden
geri verilebilmesi ya da henüz tahsil edilmemiş bir vergi veya cezanın kaldırılmasının, söz
konusu ceza veya verginin “kanunen ödenmemesi gereken” bir vergi veya ceza olmasına, yani
işlemde yanlışlık yapılmış olmasına, diğer bir deyişle hatalı işlemin söz konusu olmasına ve
Kanunda belirtilen süre içinde geri istenilmesine bağlı olduğu,
- Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebildiği ve burada söz konusu olanın ise yükümlüler
hakkında tesis edilen işleme karşı Kanunen tanınan itiraz yoluna başvurma haklarının
bulunması olduğu,
- Geri verme veya kaldırma hakkındaki mevzuat incelendiğinde, söz konusu vergi veya
cezanın kesinleşip kesinleşmemesi ya da itiraz yoluna gidilip gidilmemesi gibi bir kriter ya da
şart getirilmediğinin görüldüğü,
- Geri verme veya kaldırma işleminin yükümlünün müracaatı halinde yapılabileceği gibi aynı
süre içinde yapılan kontrol ve denetleme sonucunda re’sen de yapılabileceği;
- 4458 sayılı Kanunun 211 ve devamı maddelerinde düzenlenen geri verme/kaldırma
müessesesinin, idarenin hatalı veya hukuka aykırı işlemini geri alabilmesine ilişkin genel
kuralın özel bir düzenlemesinin mevcut olduğunun düşünüldüğü,

- Dolayısıyla Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde yer alan 15 günlük itiraz süresi geçtikten
sonra gümrük vergilerinin ve para cezalarının (kesinleşmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca takip
işlemlerine başlanılmış olanlar dâhil) geri verilmesi veya kaldırılmasına yönelik olarak anılan
Kanunun 211 inci maddesi kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınabileceği
belirtilmektedir.
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