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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

 

GÜMRÜK UZLAġMA YÖNETMELĠĞĠ YAYIMLANDI 

  

  

  

  Gümrük vergi ve cezalarında yaĢanan ihtilafları idari aĢamada çözüme kavuĢturmak 

amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Gümrük UzlaĢma Yönetmeliği 31.08.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 

 

1- UzlaĢmanın Kapsamı  

 

 Yapılan düzenleme ile gümrük beyannamesi ile beyan edilen veya gümrük idaresince yapılan 

tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince 

bildirilen farklılıklara ilişkin olarak tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda 

ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamına alınmıştır. Buna göre; 

  

- Gümrük idarelerince tahsil edilen vergi (gümrük idarelerince tahsil edilen özel tüketim vergisi, katma 

değer vergisi, ek vergiler v.b), fon ve benzeri yükümlülükler ile kesilen cezalar uzlaşma kapsamına 

alınmıştır.   

  

- Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya 

cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilecektir. Ancak, aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı 

için uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır. 

   

- Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin yükümlüye 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilecektir. 

  

2- UzlaĢmaya konu olamayacak alacaklar 

  

 Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi 

ve benzeri mali yükler ile ilgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve 

teminata bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilemeyecektir. Ayrıca,5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin vergi 

ve cezalar hakkında uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır. 

mailto:kanit@kanitymm.com.tr
http://www.alomaliye.com/2007/5607_sayili_kanun.htm
http://www.alomaliye.com/2007/5607_sayili_kanun.htm
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3- UzlaĢma Komisyonları ve Yetki Sınırları 

  

UzlaĢma komisyonları, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu şeklinde kurulacak ve 500.000 TL’nin üzerindeki gümrük alacakları merkezi 

uzlaşma komisyonlarında karara bağlanacaktır. 

  

  Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezalarının ayrı ayrı dikkate alınması esastır. Aynı 

nitelikteki para cezalarının birden fazla olması halinde, tutar tespitinde para cezalarının toplamı 

dikkate alınacaktır.  

 

4- UzlaĢma Talep Dilekçesi ve Süresi  

 

Uzlaşma talebinde bulunabilmek için, yetkili kişiler tarafından Yönetmelik ekinde (EK-3’te) yer alan 

forma uygun dilekçe ile uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli 

birimine müracaat edilmesi gerekmektedir. Dilekçenin taahhütlü posta ile de gönderilmesi 

mümkündür. 

  

 Yükümlünün kendisi veya kanuni temsilcisi, vekili, küçükler ve kısıtlılar adına ise bunları temsile 

yetkili gerçek kişiler uzlaşma talebinde bulunabilirler. 

  

Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin idari işlem itiraz veya yargı yoluna açık olup genel 

usullere göre dava konusu edilebilir. 

 

 Uzlaşma komisyonu görüşmelerine, yükümlünün bizzat katılması esastır. Kanunun 5 inci maddesinde 

belirtilen temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına bunları temsile yetkili kişiler de komisyon 

görüşmelerine katılabilir. 

  

Yükümlü, uzlaşma görüşmelerinde, varsa dolaylı temsile yetkili gümrük müşavirini bulundurabilir. 

Uzlaşmaya konu alacaklar, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılan işlemlere ilişkin 

olması halinde, bu müşavirler de uzlaşma görüşmelerinde bulundurulabilir. 

   

Uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya 

da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 

242 nci maddesinde belirtilen onbeĢ günlük itiraz süresi içinde yapılır. 

  

5- UzlaĢma iĢlemlerinin süresi 

  

Yükümlünün uzlaşma talebi, dilekçenin ilgili uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 

azami 30 gün içinde sonuçlandırılması esastır.   

  

6- UzlaĢmanın Kesinliği ve Dava Açılamayacağı  

  

Uzlaşma vaki olduğu takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları 

kesin olup, gereği ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir. 
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Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş olan gümrük 

vergileri ve/veya kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilecektir. 

  

Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da 

idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari 

inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz. 

   

Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde, aynı alacaklar için yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamayacaktır.  

   

7- UzlaĢılan Tutarın Ödenmemesi Halinde UzlaĢma Geçersiz.  

  

Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden 

itibaren bir ay içinde ödenir. 

  

Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi 

halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre 

tahsil edilecektir. 

  

Uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu gümrük beyannamelerinin tescil tarihinden itibaren uzlaşma 

tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında 

gecikme faizi uygulanır.  

  

8- Ġtiraz Ve UzlaĢma Hakkının Aynı Anda Kullanılamaması 

  

 Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı 

ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamayacaktır. Uzlaşmaya konu 

edilen alacaklar, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci 

maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. Ancak, itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma 

talebinde bulunulamayacaktır. 

  

Saygılarımızla. 

 

 

KANIT YEMĠNLĠ MALĠ  

MÜġAVĠRLĠK LTD ġTĠ. 

 

 

  

  

  

 


