Ulusal Vergi ve Gümrük Kurumu tarafından yayınlanan 4001/2018. bilgilendirme formu
Hızlandırılmış işlem olarak gümrük vergisi cezasının olay mahallinde kesilmesi ve tahsil
edilmesi ve el konulan Avrupa Birliği malı olmayan söz konusu ürünün haciz edilmesi
konusundaki bilgilendirme
Bu husus konusunda sizi bilgilendiririm ki, gerçekleştirmiş bulunduğunuz fiil Avrupa Birliği
gümrük mevzuatının uygulanmasını düzenleyen 2017 yılının CLII. Yasasının (bundan böyle
Gümrük Yasası olarak anılacaktır) 84. maddesinin (1.) bendinin b) fıkrasında belirlenmiş olan
hükümleri ihlal etmektedir. Çünkü Avrupa Birliğinin dışından gelen ürünlerle ilgili durumu
düzenleyen Avrupa Birliği Gümrük Kodeksinin hazırlanmasını belirleyen 952/2013/EU
Parlamentosu ve Konseyi kararnamesinin (bundan böyle Gümrük Kodeksi olarak anılacaktır)
5. maddesinin 3. bendi hükümleri uyarınca gümrük kontrolünün, veya 5. maddesinin 27.
bendinin hükümleri uyarınca gümrük gözetiminin yükümlülüğünü ihlal etmiş bulunmaktadır.
1. Gümrük cezasıyla ilgili hükümler
Mevzuatın ihlali nedeniyle gümrük cezası ödemeniz gerekmektedir. Bunun nedeni,
gerçekleştirmiş olduğunuz fiille gümrük idaresine zarar vermiş olmanızdır. Gümrük cezasının
verilmesinin belirlenmesi açısından Gümrük Yasasının 2. maddesinin 6. fıkrasının içerdiği
hükümler doğrultusunda el konulup haciz edilen ürünlerin oluşan vergileri ve de bununla ilgili
olarak ödenmesi gereken diğer bedeller (ürün vergisi ve katma değer vergisi) toplamı, gümrük
kurumuna verdiğiniz zararı oluşturmaktadır.
Gümrük yasasının 84. maddesinin 8. bendi hükümleri uyarınca yasa ihlali veya ona bağlı
ihmal suçu sonucu olarak gümrük idaresine zarar verilmiş ise, bu durumda cezanın miktarı
gümrük iradesine zarar verilmiş miktarın %50’si olacaktır.
Fakat, eğer Gümrük yasasının 84. maddesinin 1. bendinin b. fıkrasında belirlenmiş yasa
ihlalini Avrupa Birliği gümrük bölgesine özel tüketim vergisine tabi mallar getirdiklerinde ve
onları gümrüğe göstermediklerinde gümrük cezasının miktarı malların vergi ve diğer
bedellerin yükümlü oldukları tutarın %200’ü ile eşdeğer tutardır ve en az 40 bin Macar
Forint’tir. [Gümrük yasasının 84. maddesinin 12. bendi]
Tarafınızdan gerçekleştirilen bu yasa ihlali hafif yasa ihlali olarak kabul edilmektedir, çünkü
Avrupa Birliği gümrük alanına 50 bin Macar Forint değerini aşmayan ürünü sokmaya
çalıştığınız, bu durumda Gümrük Yasasının 89. maddesinin (1) paragrafı uyarınca
hızlandırılmış ceza kesme işleminin uygulanması mümkündür. Hızlandırılmış ceza kesme
işleminin sürdürülebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir;
a) Yasa ihlalini kabul etmeniz,
b) Hukuki sonuçlarla ilgili olarak size sunulan bilgilendirmeyi kabul etmeniz,
c) İtiraz etme hakkından vazgeçmeniz, ve
d) Tespit edilen gümrük cezasını olay mahallinde ödemeniz gerekmektedir.
Hızlandırılmış işlem uygulaması gerektiğinde daha düşük ceza kesilir, böylece Gümrük
yasasının. 84. maddesinin 8. veya 12. bendi hükümleri uyarınca uygulanabilir gümrük
cezasının sadece %50’sini kesmek gerekir, ama en az 4 bin Macar Forinti, özel tüketim
vergisine tabi mallarla işlenen yasa ihlali durumunda en az 25 bin Macar forint tir.
Eğer yukarıda sıraladığımız koşullar, hep birlikte olmak üzere geçerli değillerse hızlandırılmış
gümrük cezası uygulamasına başvurulamaz. Bu durumda yasanın ihlal edilmiş olması olgusu
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ve bu fiile uygun düşen yaptırımların belirlenmesi geleneksel kurallar çerçevesinde uygulanır.
Bu durumda gümrük vergisi cezasının uygulanması olay mahallinde ve derhal değil, gümrük
idaresinin resmi bürosunda – Gümrük yasasının 79. paragrafının (1) maddesi uyarınca –
cezanın 90 gün içinde ödenmesi gerekecektir.
Hızlandırılmış gümrük cezası uygulamasının gündeme gelmesi halinde sizin bu işleme karşı
itiraz etme hakkınız yoktur. Yani bir üst organda ya da mahkemede karar temyiz edilemez. Şu
hususa da dikkatinizi çekerim ki, burada itiraz hakkından vazgeçtiğiniz yolunda yapılacak bir
bildirim daha sonra geri alınamaz. Yani eğer size verilecek olan gümrük vergisi cezasını,
tartışmalı buluyorsanız bu durumda hızlandırılmış gümrük vergisi cezası uygulanmayacaktır.
2. Hızlandırılmış işlemle ilgili ürüne el koyma ve haciz
Gümrük yasasının 84. maddesinin (12) bendinde bahsi geçen yasa ihlalı durumunda gümrük
idaresi söz konusu olan özel tüketim vergisine tabi ürüne ve ürünün nakledilmesini sağlayan
araca Gümrük yasasının 90. maddesinin (1) paragrafına göre mecburen el koyacağını
bilgilendirmesinde bulunmaktayız.
Gümrük yasasının 90. maddesinin (2) paragrafına göre eğer 84. maddenin (1) maddesinin b)
bendindeki yasaya ihlalı, Avrupa Birliği’nin gümrük bölgesine AB dışından ürün getirmek
şeklinde gerçekleştirilirse gümrük idaresi bilgilendirilmiş gümrük ve diğer vergiler ile gümrük
cezasının ödemesine kadar yasaya ihlalı gerçekleşilmis ürüne ve onun depolanması,
kullanılması ve nakliyesi için kullanılan araca – özellikle ihtiyacı bulunan mallar ve başka
suçlanma olmazsa, bozulabilir ürünler ve canlı hayvan hariç – garanti olarak el koyabilir,
özellikle eğer
a) ödenmesi gereken miktarın karşılanması tehlike altında görülüyorsa,
b) müşterinin zaten var olan gümrük veya gümrük cezası borcu varsa,
c) el koymanın, depolamanın, nakliyenin ve pazarlandırmanın öngörülen masrafları borça ve
ürün/aracın değerine kıyasla çok oransız masraf çıkartmıyorsa.
El koymakla ilgili gümrük idare kararına kararın bildirilmesinden 8 gün içerisinde, el
koymayı gerçekleştiren gümrük bürosonda itarazda bulunabilirsiniz. Gümrük bürosu, itirazı 3
gün içerisinde ikinci derece işlemi yapan kuruma göndermek zorundadır. İkinci derece
işlemle görevli kurum, el koymakla ilgili gümrük idare kararına başvurulmuş itirazla ilgili 15
gün içerisinde karar vermelidir. El koymakla ilgili gümrük idare kararına başvurulmuş itiraz,
el koyma işlemini ertelemez.
Gümrük yasasının 90. maddesinin (5) paragrafına göre, hızlandırılmış işlemle ilgili el koyma
aşağıdaki koşullar gereğince iptal olmalıdır:
a) gümrük idare olayında belirtilmiş gümrük ve diğer vergilerin ve sonlandırılmış kararda
belirtilmiş gümrük cezasının ödenmesi durumunda [bu Gümrük yasasının 90. maddesinin (1)
paragrafına göre özel tüketim vergisine tabi ürün ve ürünün nakledilmesini sağlayan,
değiştirilmiş araç için geçerli değildir], veya
b) el konmuş, nakliye için kullanılan aracın sahibi yasaya ihlal yapan şahıs değilse ve sahip
yazılı şekilde kendisinin bu aracı yasaya ihlalın gerçekleştirilmesi için kullanmasından haber
olmadığını beyan ederse ve durumun tespidi araca el koymadan yapılabilirse.
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Gümrük yasasının 90. maddesinin (11) paragrafına göre özel tüketim vergisine tabi ürünlere
el koyduktan sonra haciz edilmesi ve sonlandırılmış kararla gümrük cezası uygulanırsa yok
edilmesi gerekmektdir. 90. maddenin (13) paragrafına göre nakliye için kullanılan
değiştirilmiş araca el koyduktan sonra haciz edilmesi gerekir. Bunun gibi araçların
pazarlanması gerekir eğer satın alan şahıs, yasaya ihlal olan davranış için yapılmış
değiştirmelerin 3 ayda tekrar eski haline getirmesine söz verip değişiklikleri yaptıktan sonra
gümrük kurumunda gösterecekse.
Yine şu konuda da sizi bilgilendirmek isteriz ki, hızlandırılmış işlemler esnasında Macarca
konuşmayan yabancı ülke vatandaşların işlemleriyle ilgili olarak, eğer bu şahıslar kendilerine
yapılan bilgilendirme işlemini amaçlayan bu bilgilendirmeyi kendilerine verilmesinin
ardından ekteki formda yazılı olarak tercüman istemediklerini belirtirlerse, bu durumda
tercüman kullanma uygulaması uygulanmaz.
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BİLDİRİM
Aşağıda (adı)

, olan
ikamet
(kimlik

vatandaşı,

eden,
numarası) olan şahıs
-

Bu bildirim formunu aldım

evet / hayır *;

-

Burada yazılı olanları anladım

evet / hayır *;

-

Yasa ihlalini kabul ediyorum

evet / hayır *;

-

Hızlı cezalandırma işlemi uygulamasının koşullarını ve de
bunun olası sonuçlarını anlamış bulunuyorum
evet / hayır *;

-

İtiraz etme hakkımdan vazgeçiyorum.

-

Verilecek olan ihlal cezasını olay mahallinde ödemeyi
kabul ediyorum.
evet / hayır *

-

Macarca konuşuyorum.

evet / hayır *

-

Tercüman bulunmasını istiyorum.

evet / hayır *.

Hazırlandı:

20

evet / hayır *;

yılı,

ayının:

Şahsın imzası
* gerekli yerleri işaretleyiniz
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gününde

