GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/14

İstanbul, 22/05/2014
Ref: 6/14

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
A. Genel Açıklama
21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 07/10/2009 tarihli ve 27369
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin belli maddelerinde
değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 21/05/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
B. Yapılan Değişikler
Gümrük Yönetmeliği (GY)’nin değişiklik gören maddelerine ilişkin özet bilgi
aşağıdaki gibidir:
Değiştirilen
(Eklenen)
(Yürürlükten
Kaldırılan)
Madde

Önceki Hali

23/11 (Eklenen)

114/3

Mavi hattan yararlanma hakkı bulunan
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler
adına tescil edilen ihracat beyannameleri ile
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip
kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük
beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci
fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir.
Muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat
beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem
gören gümrük beyannamelerine birinci fıkrada
belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene
türü kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler,
44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte
gümrük idaresine ibraz edilir.

Yeni Hali

“Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin
uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata
bağlanan,
yapılandırılan,
tecil
edilen,
taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen
borçlar hariç tutulur.”
Yeşil
hattan
yararlanma
hakkı
bulunan
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler
adına tescil edilen gümrük beyannameleri ile mavi
hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi
Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen
ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci
fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü
yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri
ile muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat
beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler
eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı
hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya
kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine
ibraz edilir.”

Değiştirilen (Eklenen)
(Yürürlükten Kaldırılan)
Madde
149 (Yürürlükten Kaldırılan)

180/2-c

224/1

Önceki Hali

Yeni Hali

Serbest
dolaşıma
giriş
rejimi
beyanının kayıt yoluyla yapılması
MADDE 149(1) Gümrük idarelerince izin verilmesi
halinde,
yetkilendirilmiş
yükümlü
sertifikası sahiplerince eşyanın serbest
dolaşıma giriş rejimine ilişkin işlemleri,
gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan
gümrük idarelerinin belirlediği ya da
uygun gördüğü yerde veya kendi
tesislerinde
basitleştirilmiş
usul
çerçevesinde kayıt yoluyla yapılabilir.
(2) Bu usul;
a) Daha önceden bir ekonomik etkili
gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyaya,
b) Kanunun 39 uncu maddesine uygun
olarak gümrüğe sunulduktan sonra
transit rejimi çerçevesinde gümrük
idarelerinin belirlediği ya da uygun
gördüğü yere sevk edilen eşyaya,
c) Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca
gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük
rejimine tabi tutulabilecek bir eşya
bulunması halinde bu eşyaya,
uygulanabilir.
Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen
onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin
yararlandığı ithalatta veya ihracatta,
eşyanın
tesliminden
önce
belge
kontrolüne veya muayeneye tabi
tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem
gören
ithalat beyannamesinin belge
kontrolü
ve
gerekli
görülmesi
durumunda muayenesi
Bakanlıkça
belirlenen hallerde eşyanın tesliminden
sonra yapılır.
Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 44
(1)’inci maddesinde belirtilen izinli
gönderici
statüsü
haricindeki
basitleştirmelere
ilişkin
izinlerin
verilebilmesi için başvuru sahibinde
aşağıdaki şartlar aranır:
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Mavi hat, Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi
statüsüne sahip kişilerin yararlandığı ithalatta
veya ihracatta, eşyanın tesliminden önce belge
kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı
hattır. Mavi hatta işlem gören ithalat
beyannamesinin belge kontrolü ve gerekli
görülmesi durumunda muayenesi Bakanlıkça
belirlenen hallerde eşyanın tesliminden sonra
yapılır.
Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 44 (1)’inci
maddesinde belirtilen izinli gönderici statüsü ve
izinli alıcı statüsü haricindeki basitleştirmelere
ilişkin izinlerin verilebilmesi için başvuru
sahibinde aşağıdaki şartlar aranır:

Değiştirilen (Eklenen)
(Yürürlükten Kaldırılan)
Madde
Geçici Madde 6 (Eklenen)

Önceki Hali

Yeni Hali
“A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün
yürürlükten kaldırılması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğinin 22
nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A
sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri
1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü
Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri
reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik
süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi
Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri
belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak
şekilde kabul edilir.”

C. Değişiklere İlişkin Değerlendirmeler
1. Onaylanmış Kişi Statüsü Başvuru Koşullarında Hafifletme
GY’nin 23’üncü maddesi hükmü uyarınca, onaylanmış kişi statüsü için
başvuruda bulunan kişilerin,
 gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması
(GY m. 23/1-d),
 vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması (GY m.
23/1-e),
 ilgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu
bulunmaması (GY m. 23/1-e),
gerekmektedir.
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GY’nin 23’üncü maddesine eklenen 11’inci fıkra hükmüyle, yukarıda belirtilen
türden kamu borçlarının ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanmış, yapılandırılmış, tecil
edilmiş, taksitlendirilmiş veya mahsup talebi kabul edilmiş olması durumunda, bu borçların
onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunmaya engel olmaması sağlanmış olmaktadır.
2. Mavi Hattan OKSB, Yeşil Hattan YYS Sahibi Kişiler Yararlanabilir
GY’nin 114/3 ile 180/1-c maddelerinde bu sirkülerin B bölümünde yer alan
tabloda belirtilen değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler birbirine koşuttur.
GY’nin 21/05/2014 tarihinde 114/3 ile 180/1-c maddelerinde yapılan
değişiklikten önce mavi hattan yararlanma hakkı hem Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası’na (YYS), hem de Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi’ne (OKSB) sahip kişilere
tanınmıştı. GY’nin 180/1-c maddesinde yapılan değişiklikten sonra, mavi hat, yalnızca
Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi (OKSB) sahibi kişilerce yararlanılabilecek bir kolaylık
olmaktadır.
Mavi hattan yararlanabilecek kişiler arasından çıkarılan OKSB sahibi kişiler
ise, yine yapılan değişiklik çerçevesinde yeşil hattan yararlanabilecek kişiler olarak
belirlenmiştir.
Gümrük Yönetmeliği’nin (21/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikten
sonraki) 180’inci maddesi uyarınca, gümrük beyanının kontrol türüne ilişkin özet bilgi izleyen
tabloda gösterilmektedir:
Hatlar
Kırmızı Hat
Sarı Hat
Mavi Hat
Yeşil Hat

Muayene
Var
Yok
Teslimden Önce Yok
Teslimden Sonra
Gerek Görülürse Var
Yok

Belge Kontrolü
Var
Var
Teslimden Önce Yok
Teslimden Sonra Var

Kimler Yararlanır

Yok

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler1

1

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler

21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 143/5’inci maddesi hükmü uyarınca, “gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta
yer alan yükümlülükler dikkate alınarak, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni bulunan
yetkilendirilmiş yükümlünün gümrük beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü veya bu beyanname kapsamı
eşyaya ilişkin olarak muayene öngörülebilir.”
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GY’nin yapılan değişiklikten sonraki 114/3’üncü maddesi uyarınca,
 yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin,
 mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi
kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin,
44 numaralı kutusuna GY’nin 114/1’inci maddesinde belirtilen belgeler
kaydedilmekle birlikte bu belgeler beyannamelere eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya
kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 numaralı kutuya kaydedilen belgeler ile
birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.
3. Artık A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Verilmeyecektir
GY’ne geçici 6’ncı madde eklenmiştir. “A ve B sınıfı onaylanmış kişi
statüsünün yürürlükten kaldırılması” başlığını taşıyan söz konusu madde,
 GY’nin 22’nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B
sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin 01/01/2017 tarihi itibariyle geri alınacağını,
 21/05/2014 tarihinden itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi
Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru taleplerinin reddedileceğini,
 01/01/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı
Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç
1/1/2017 olacak şekilde kabul edileceğini,
hüküm altına almıştır.
Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
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Ek 1: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak
işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
YMM
Mazars/Denge, Kalite Kontrol, Ortak
cyerci@mazarsdenge.com.tr
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Ek 1:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.
“(11) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan,
yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil
edilen gümrük beyannameleri ile mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler
adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene
türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat
beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak
belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, mavi hat ibaresinden
sonra gelen “yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 224 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan izinli gönderici statüsü
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve izinli alıcı statüsü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici altıncı madde eklenmiştir.
“A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B
sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017
tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme
talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

12345-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009
27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/3/2010
27538
2/7/2010
27629
2/12/2010
27773
31/12/2010
27802
26/3/2011
27886
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67891011121314151617181920-

30/4/2011
23/5/2011
16/7/2011
2/11/2011
28/12/2011
31/3/2012
12/6/2012
20/11/2012
10/1/2013
7/2/2013
5/4/2013
15/5/2013
12/6/2013
3/8/2013
21/11/2013

27920
27942
27996
28103
28156
28250
28321
28473
28524
28552
28609
28648
28675
28727
28828 (Mükerrer)
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