GÜMRÜK

Yeni Torba Yasa
Tasarısında
GÜMRÜK İLE
İLGİLİ NELER
VAR?

Fatih UZUN*
Hepimizin bildiği üzere ekonominin gündeminde
yeni bir Torba Yasa tasarısı mevcut olup, Tasarı şu
anda Hükümet tarafından Meclise kanunlaşmak
üzere sevk edilmiştir bulunmaktadır. Tasarının kapsamı oldukça geniş olup, vergiden, madenciliğe,
finans alanından emlak hukukuna kadar geniş yelpazede hükümler barındırmaktadır. Tasarı orta vadeli ekonomik program doğrultusunda hazırlanmış
olup, vergi gelirlerinin ve tasarrufların arttırılması
amacını taşımaktadır. Torba Yasa Tasarısının bazı
hükümleri de gümrük mevzuatı kapsamında bazı
değişiklikler içermekte olup, tasarısının gümrüğü
ilgilendiren yönleri aşağıda belirtildiği gibidir.

için bu muafiyet kaldırılmaktadır. Tasarı 474 sayılı
Kanunun’nun eki listede yer alan ve gümrük vergisinden muaf olarak kayıtlı olan eşyaların gümrük
vergisi oranını % 0 olarak değiştirmekte ve bu ürünler için geçerli olan muafiyeti kaldırmaktadır. Aynı
şekilde 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş
Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesi de “Bakanlar Kurulu, bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde
yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini
50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya
bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar artırabilir.” Şeklinde değiştirilmektedir.

• 474 sayılı Kanun Eki Listedeki
Muafiyetler Kaldırılıyor

Bu değişiklikle tasarı Bakanları Kuruluna daha önce
474 sayılı Kanunu eki listede gümrük vergisinden
muaf olduğu belirtilen ürünler üzerinde gümrük vergisi koyma imkanı getirilmekte ve bu suretle kamu
gelirlerinin arttırılmasının amaçlandığı söylenebilecektir.

Torba yasa tasarısının 31’inci maddesi ile 474 sayılı
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkındaki Kanunu’nun
eki listede gümrük vergisinden muaf olan ürünler
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MEVZUATA BAKIŞ

• Havaalanında 6 aydan Fazla Süre
Bekleyen ve Teslim Alınmayan
Araçlar Gümrük Yükümlülükleri
Aranmıyor
Torba Yasa Tasarısının 47’inci maddesi ile 2920
sayılı Türk Sivıİ Havacılık Kanunu’na ek bir madde
koyulmaktadır. Bu ek madde ile Türk tesciline kayıtlı hava aracı malikinin ve/veya işleticisinin tebligat
veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekli
iş ve işlemleri -yapmaması halinde; kaza durumlanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, diğer durumlarda ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ihtiyaç
duyulacak ilgili uzmanlardan oluşan ekip tarafından
hava aracının itibari ya da fiili harabiyete uğradığına
dair rapor verilmesi halinde ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından
doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hurdaya ayrılması
öngörülmektedir.
Yabancı sicile kayıtlı hava aracı yönünden ise bildirim tarihini izleyen doksan günün sonunda gerekli iş
ve işlemlerin yapılmaması durumunda, sicile kayıtlı
olduğu ülke sivil havacılık otoritesince sicilden terkin edilip edilmediğine ve her türlü vergi borcu ve
gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın hurdaya ayrılacaktır.

• Millî Eğitim Bakanlığı veya bu
Bakanlık adına Proje Yüklenicileri ile
Alt Yükleniciler Tarafından Serbest
Dolaşıma Sokulacak Eşya Gümrük
Vergilerinden Muaf Kılınıyor.
Tasarının 51’in maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu’na geçici 31’inci maddenin eklenmesi suretiyle Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç,
gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek
parçaları, 4458 sayılı Kanuna göre alınan gümrük

vergilerinden, fonlardan, bu ithalata ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler
harçlardan müstesna kılınmakta ve bu suretle eğitime destek verilmesi amaçlanmaktadır.

• Enerji İçeçekleri, Meyvalı Gazozlar,
Meyve Suyu Özelliği Göstermeyen
Çeşitli İçecekler ile Makaronlar Özel
Tüketim Vergisi Kapsamına Alınıyor
Torba Yasa Tasarısının belki de en önemli getirdiği değişikliklerden birisi de 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun III sayılı listesinin ekinde ürünlere yenilerini
eklemesinde kendini göstermektedir. Tasarıdaki
81’inci madde ile 4760 sayılı Kanunun ekinde yer
alan (III) sayılı listenin;
(A) cetveline Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan “Meyvalı gazozlar” isimli mal eklenerek meyveli gazozların, 2202.10.00.00.19 GTİP numarasında yer alan
“Diğerleri” isimli mal eklenerek enerji içecekleri ve
meyve suyu Özelliği göstermeyen çeşitli içeceklerin
(limonatalar hariç) ile (B) cetveline 4813.10.00.80.00
GTİP numarasında yer alan mal eklenerek makaronların özel tüketim vergisinin kapsamına alınması sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu ürünlerinde ithali
halinde artık özel tüketim vergisinin tahsil edilmesi
amaçlanmaktadır.

• Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu
Oluşturuluyor ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Yöneticilerinin bu
Kurula Katılımı Öngörülüyor.
Tasarının 46’ncı maddesi ile Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikalann belirlenmesi amacıyla ilgili
kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir Milli
Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulmakta olup,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Gümrükler
Genel Müdürü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü’nün söz konusu Kurula katılacaklar arasında
sayılmaktadır.
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