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SIKÇA YAPILAN HATALAR BROŞÜRÜ

Eşyanın GTİP Tespitlerine Yönelik Taleplerin
(Ticaret Erbabı) GGM’ne Yapılması
Eşyanın GTİP tespiti, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 14 seri no.lu Gümrük
Genel Tebliği ile 07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Gümrük
Genel Tebliği uyarınca yetkili bölge müdürlüklerimizce
gerçekleştirildiğinden ilgili başvuruların doğrudan bu
birimlerimize yapılması gerekmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yalnızca
İstatistik Amaçlı Yapılan GTİP Açılım Talepleri
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin sistematiği
gereğince eşyaya istatistiki takip amacıyla müstakil
GTİP oluşturulmamaktadır. Belirli bir dış ticaret
önleminin tatbiki gibi cetvelin amacına uygun
gerekçelerin oluşması halinde; gerekli ölçülebilir
tüm ayrım kriterlerinin (eşyanın kompozisyonu,
ambalajı, kullanım yeri vb. yerine göre gerekli
bilgiler) bildirilmesi suretiyle her yıl Kasım
ayına kadar Bakanlığımıza ulaştırılan talepler
değerlendirmeye alınmaktadır.

Gümrük Kanunu 242 nci Maddedeki
İtiraz Süreçlerine Uyulmaması
Gümrük Kanununun 242. maddesi uyarınca yükümlülerin
kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari
kararlara karşı itirazlarını, ilgili kararın tebliğ tarihinden itibaren
on beş gün içinde bir üst makama (örneğin gümrük müdürlüğü
kararına karşı ilgili bölge müdürlüğüne) , üst makam yoksa aynı
makama iletmeleri gerekmektedir.

Yükümlülerin Eşyanın Ticari Tanımını Yanlış
ve Eksik Yazmaları
Beyana konu eşyanın tarifedeki eşya tanımının
yanında, detaylı teknik özelliklerinin de bilinmesi
eşyaya uygulanacak dış ticaret önlemlerinin doğru
uygulanması bakımından önem arz etmektedir.

Gümrük Laboratuvarlarında Yapılan Tahlil Ücretlerinin
Yanlış veya Eksik Yatırılması
Gümrük Kanununun 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası
gereğince gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahliller için
yükümlüden numune başına beyan edilen gümrük tarife
istatistik pozisyonu esas alınarak Ek-24’te yer alan fiyat
tarifesine göre tahlil ücreti alınır. Beyannamenin birden
fazla kalemden oluşması ve birden fazla kalemin tahlile
tabi olması durumunda tahlillerden alınacak toplam ücret
hiç bir şekilde Gümrük Yönetmeliği 588 inci maddede
belirtilen ikinci tahlilden alınacak ücreti geçemez.
Yükümlünün talebi üzerine gümrük tarife istatistik pozisyonu
belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden 588 inci
maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti alınır.

Tahlile tabi olan eşyanın emsal tahlil raporu bulunduğunun eşya
gümrük laboratuvarına sevk edilmeden önce belirtilmemesi,
emsal tahlil raporunun 44 numaralı haneye yazılmaması
Emsal tahlil raporu bulunduğunun belirtilmemesi
durumunda mevzuatın sağladığı kolaylıklardan
faydalanamayacaktır.

Laboratuvara gönderilen numunelerin tahlili
sırasında ihtiyaç duyulan MSDS, ürün içeriği bilgisi vb.
dokümanların yükümlüsü tarafından ilgili Gümrük
idarelerine hiç iletilmemesi veya geç iletilmesi
Gümrük idaresine eşya ile ilgili ne kadar çok bilgi
sunulursa karar verme süresi azalacak ve doğru
tespit yapılmasına katkı sağlanacaktır.

İgili beyannamenin LARA/Bilge sistemi üzerinden kapanışı
yapılmadan ve numunelerin yasal saklama süresinin dolması
beklenmeden numunelerin iade talebinde bulunulması
Eşya ile ilgili yapılacak olası itiraz veya yeniden
inceleme süreçleri için numunelerin gümrük
idaresinde bulunması önem arz etmektedir.

Yükümlüsünce sunulan talep yazı ve dilekçelerinde; Gümrük
Yönetmeliği madde 588-1(ç) ‘numuneden kaynaklanan nedenlerden
dolayı itiraz edilmesi (ilk tahlil tekrarı)’ hususu ve Gümrük Yönetmeliği
madde 588-1(c) ‘ikinci tahlil’ hususunun karıştırılması.
588/1 (ç) maddesi sadece, ilk tahlil sonucuna
istinaden yükümlüsünün talebi üzerine ilk tahlilin
yeniden numune alınarak yeni numunesi üzerinden,
aynı kimyager tarafından tekrarlanmasıdır ve
ücreti yine ilk tahlilde ödenen ücret kadardır.
Sonrasında ikinci tahlil hakkı saklıdır. Diğer taraftan,
ikinci tahlil başvurusu yapıldıktan sonra 588/1 (ç)
kapsamında itirazda bulunulamaz.

Mevzuatta belirtilen sıralamaya uyulmaksızın
gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahlillerin
özel laboratuvarlarda yapılmasının talep edilmesi.
Gümrük Yönetmeliği 201 inci maddesi hükümleri
gereğince, tahlillerin gümrük laboratuvarında
yapılması esastır. Tahlilin gönderildiği gümrük
laboratuvarında yapılamaması halinde bu tahlil,
masraflarının yükümlülerce karşılanması
şartıyla gümrük müdürlüklerince uygun görülen
akredite laboratuvarlarda yaptırılabilir.
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