SASAD - TOBB ORTAK GÖRÜŞÜ
YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yeni Gümrük Kanunu Taslağı incelenmiş ve aşağıdaki çizelgede görülen görüşler Bakanlığa iletilmiştir.
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
İşlemlerinin standartlaştırılması, basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması, tüm
gümrük işlem ve süreçlerinin tamamen elektronik ortamda yürütülmesinin
sağlanması, tüm üye ülkelerin elektronik sistemlerinin uyumlaştırılması,
güvenilir firmalara (yetkilendirilmiş yükümlü) önemli kolaylıklar getirilmesi
ve teminata konu gümrük işlemlerinin genişletilmesi amaçlanmıştır.
Gerek ticaretin kolaylaştırılması gerekse kurumsal yapısı sağlam, risk
değeri düşük, uzun yıllardır olumsuz sicil almadan faaliyet gösteren
kuruluşları meri kanuna göre destekleyici mahiyette bir yenilik
içermemektedir.
Taslak Maddesi

Madde 20,
Gümrük
İdarelerine Bilgi
Verilmesi

Teklif

İthalat, ihracat ve istihdam rakamları üzerinden ayrıca bir
çalışma yapılarak, bu alanlarda belirlenen sınırlar üzerinde
değere sahip “Yetkilendirilmiş Yükümlü”lere sağlanan
kolaylıklar artırılmalı ve yanlış ve hatalı işlemlerde uyarı
müessesi getirilerek, önce uyarılmalı tekrarında cezai
yaptırımlar uygulanmalıdır.

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Taslağın bu maddesi çok geniş tutulmuştur.
Gümrük kanunu genel bir kanundur. Temel olarak
da gümrük vergilerinin tam ve doğru alınmasını
amaç edinir. Dolayısıyla buradaki “erişimi sağlama”
ve “Özel Kanunlarında yazılı gizlilik hükümlerini öne
sürememe” maksadı aşan bir yaklaşımdır.
Yükümlünün bilgi güvenliğinin de korunmasının
özenle gözetmek gerekli yaşadığımız süreçlerde
açıkça görülmektedir.

MADDE 20 - (1) Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı
olarak ilgili bulunan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve
tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan diğer kişi ve kuruluşlar,
Bakanlığın talebi üzerine gümrük vergilerinin kontrolü
amacıyla eşyanın vergilendirme unsurlarına ilişkin bilgi ve
belgeler olmak üzere, gümrük işlemleri ile sınırlı olmak
kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli her türlü bilgi, belge
ve bunlara ait her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara
erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli
tüm bilgileri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı
sağlamakla yükümlüdür.
Şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
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Madde 112,
Geçici Depolama
Beyanı

Madde 118,
Yasaklama ve
kısıtlamalar

Madde 150/1-c,
Muafiyet ve
istisna

Gümrüğe gelen her eşyaya özet beyan
verilmektedir. Serbest dolaşımda bulunmayan ve
gümrüğe sunulmamış her eşya geçici depolanan
eşya statüsündedir. Dolayısıyla bu statüdeki eşya
için ayrıca bir beyan daha istemek zaten sıkışık
olarak yürüyen işlemleri uzatacak ve gereksiz
zaman kaybı ile bürokrasiye yol açacaktır.
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde
korunmasına ilişkin herhangi bir başvurunun
bulunmasa bile gümrük idaresi, fikri ve sınai
mülkiyet hakkını ihlal ettiğinden şüphelenilen
eşyanın gümrük işlemlerini durdurabilir veya eşyayı
alıkoyabilir.

Ülkemiz için ileri teknoloji kazanımı ve yüksek
katma değer sağlayabilecek programlara gümrük
muafiyeti sağlanarak desteklenmesi amacıyla,
programın ilgili olduğu Bakanlık ve bağlı kuruluşlar
aracılığıyla programı yürüten yerli kuruluşlara, bu
programların icrası için gerekli yurtdışı tedariklerinin
ithalat vergilerinden muaf tutulmasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.

Geçici depolama beyanı adı altından ayrıca bir düzenleme
yapılmamasını arz ve teklif ederiz.

Bu düzenlemenin özellikle fikri ve sınai mülkiyet hakları ile
ilgili kısımlarına ilişkin net sınırlamalar konulması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Uygulama da ortaya çıkacak sorunların Yönetmelikler ile
düzenlenmesi gerekeceği kanaatindeyiz.

Taslak 150/1-c’ye
Görevlerinin ifası amacıyla ülkemize yüksek teknoloji
ve/veya katma değer kazandıracak projelerde hedeflenen
kabiliyetin yerli sanayi tarafından geliştirilmesi amacıyla ilgili
Bakanlık ve bağlıları aracılığıyla projeyi yürütecek yerli
firmaya bu projeler ile ilgili ithal edecekleri her türlü araç,
gereç, teçhizat, malzeme, ekipman, makine, cihaz ve
sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim,
modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve
onarımlarında kullanılacak yedek parça, hammadde,
malzemeler ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan
yardım malzemesi,”
Şeklinde bir paragraf ilave edilmesini arz ederiz
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Madde 179- (4),
Eşyanın geçici
kabul rejiminde
kalabileceği süre

Madde 203,
Gümrük Müşavir
Yardımcılığı

Madde 204,
Gümrük
Müşavirliği

Eşyanın geçici kabul rejiminde kalabileceği süre
10 yıl olarak sınırlandırılmaktadır. Uzun yıllara sari
ihracat
projelerinde
bu
kısıtlama
sorun
yaratacaktır.

Devam eden ve yenilenen proje sürelerine konu olan ve
mülkiyeti yurtdışında mukim gerçek veya tüzel kişilere ait
olan özel nitelikteki üretim eşyaları için süre kısıtlaması
olmamasını arz ve teklif ederiz.

Temsil doğrudan ve dolaylı olarak kanunda
düzenlenmiştir. Dolaylı temsilci, iş hayatı
gereğince doğrudan temsilci olabilmektedir.
Doğrudan temsilcinin de gerekli şartları sağlayarak
dolaylı temsilci olabilmesine imkan fırsat
verilmelidir.

Taslak 203 maddeye aşağıdaki şekilde (5) nolu fıkranın
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
(5) Doğrudan temsilci suretiyle firmalarını temsil eden
çalışanlardan; En az üç yıl kesintisiz süre ile doğrudan
temsilci olmaları ve bu süre zarfında gümrük idarelerinde iş
takibi amacıyla yetkilendirilmiş olduklarının gümrük idareleri
bilgi-işlem kayıtlarından tespiti halinde staj koşulu
aranmaksızın gümrük müşavir yardımcılığı sınavına
girebilirler.

Temsil Doğrudan ve dolaylı olarak kanunda
düzenlenmiştir. Dolaylı temsilci, iş hayatı
gereğince doğrudan temsilci olabilmektedir.
Doğrudan temsilcinin de gerekli şartları sağlayarak
dolaylı temsilci olabilmesine imkan fırsat
verilmelidir.

Taslak 204 maddeye aşağıdaki şekilde (4) nolu fıkranın
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
(4) Gümrük Müşavir Yardımcısı belgesine sahip, Doğrudan
temsilci suretiyle firmalarını temsil eden çalışanlardan;
Müşavir yardımcısı belgesi alımından itibaren, en az üç yıl
kesintisiz süre ile doğrudan temsilci olmaları ve bu süre
zarfında gümrük idarelerinde iş takibi amacıyla
yetkilendirilmiş olduklarının gümrük idareleri bilgi-işlem
kayıtlarından tespiti halinde, gümrük müşaviri yanında iki yıl
süre ile çalışmış olmak şartı aranmaksızın gümrük
müşavirliği sınavına girebilirler.
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Madde 218,
Beyanın Kontrolü
Sonucunda
Bulunan Vergi
Farklılıklarına
Uygulanacak
Cezalar

1nci ve 2nci fıkralarda muayene, denetleme veya
teslimden sonra kontrol sonucunda, alınması
gereken
ithalat
vergilerinin
beyana
göre
hesaplanan ithalat vergilerinden fazla olması
halinde uygulanacak cezalar belirtilmiştir. Ancak,
günlük uygulamalarda insan hatasından kaynaklı,
kasti olmayan yanlış beyanlar olabilmektedir.
Yapılan beyanlarda hata olduğunun, idarenin
tespitinden önce, beyanı yapan tarafından
belirlenerek idareye bildirilmesi durumunda
sadece vergi farkının tahsil edilmesi, idari para
cezası uygulanmaması talep edilmektedir.

1nci ve 2 nci fıkralara;
Aykırılığın gümrük idaresinin tespitinden önce beyan sahibi
tarafından bildirilmesi durumunda sadece vergi farkı tahsil
edilir, idari para cezası uygulanmaz
Şeklinde ilave yapılmasını arz ederiz.

Madde 220,
İzinsiz eşya
çıkarılması

Geçici depolama yerleri veya antrepolarda
bulunan eşyanın değiştirilmesi/yanlış malzeme
çıkışı, yanlış etiketleme vb. sebeplerle insan
hatası sonucu karşılaşılabilecek bir durumdur. Bu
durumda gümrüklenmiş değer ile ceza tatbiki çok
ağır bir yaptırımdır.

Geçici depolama yerleri veya antrepolardan hatalı eşya
çıkışının tespiti halinde gümrüklenmiş değer yerine “vergi
tutarının iki katı şeklinde ceza tatbikini” arz ve teklif
ederiz.
Bu konuda gümrük idaresinin tespit edeceği kasıt unsuru da
belirleyici olabilir.

