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Konu: İhracat beyannamelerinin 24 no.lu ‘‘ işlem niteliği’’ kutuya hatalı kodun yazılmasından kaynaklanan 
KOD CEZASI

İlgili Mevzuatlar:
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✓ Kod Cezası uygulamasının kaynağını Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün ve Antalya Havalimanı Gümrük
Müdürlüğü’nün cari teftişi neticesinde düzenlenen rapor oluşturmaktadır.

✓ Söz konusu rapor ile Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 7’nci maddesi doğrultusunda Gümrük Kanununun
241/1. maddesi gereğince ihracat beyannamelerinde 24 no.lu ‘‘ işlem niteliği’’ kutusuna hatalı kod
girilmesinden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. Bu durumda geriye dönük olarak ihracat
beyannamelerinde bu hatadan kaynaklı olarak ihracat yapan şirketlere cezalar gelebileceği
öngörülmektedir.

✓ Bu cezalarla karşılaşılması durumunda mevzuat gereğince yapılması gereken işlemler yazımızın sonraki
bölümlerinde bilgi edinilmesi amacıyla kısaca anlatılmıştır.

I- GENEL AÇIKLAMALAR
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Gümrük Yönetmeliği’nin ekleri içerisinde yer alan Ek-14 ‘‘Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı’’ının
ihracat beyannamelerinin kutularına ilişkin açıklamalar kısmında 24 no.lu ‘‘ işlemin niteliği’’ kutusuna
‘‘Ticari sözleşmelere ilişkin kod(Ek 12) yazılır.’’ ibaresi yer almaktadır. Bu durumda ek12 de yer alan
kodlar içerisinde ihracatın niteliğine uygun olan kod seçilerek yazılması gerekmektedir. Daha önce
bahsetmiş olduğumuz kod cezasının uygulanmasına neden olan 11 no.lu ‘‘21, 22, 23, 7 ve 8’de
belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) doğrudan satın
alma/satma (b) ’’ yazılması gerekirken 9(0) nolu ‘‘Diğer ticari işlemler’’ kodunun yazılmasıdır.

II-MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER
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1- Hatalı Girilen Kodun Düzeltmesi

Beyannamede eşya tür kodunun düzeltme yapılmasının koşulları Gümrük Kanunun 63. maddesi’nde
açıklanmıştır.
Buradaki açıklamalara göre; ‘‘Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin
talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin
verilir. Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,
b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
c) 73 üncümadde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,
sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.’’

hükmü bulunmaktadır.
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Gümrük Yönetmeliği’nin ‘‘Beyannamede Düzeltme’’ başlığı altında yer alan 121. maddesi’nin 2.
fıkrasındaki açıklamalara göre: ‘‘Eşyanın teslimine kadar;
a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak
belirlenmesinden,
b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz’’ ibaresi
yer almaktadır.

Aynı maddenin 3. fıkrasının son paragrafında ise ‘‘Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun
tespit edilmesinden sonra düzeltme talebinde bulunulması halinde ise düzeltme talepleri kabul
edilmeyerek 192 ve 193 üncümaddeler uygulanır.’’ ibaresi yer almaktadır.
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2- Beyannamede Düzeltme Yapılma Zamanı

a) Eşyanın Teslimine Kadar Beyannamede Düzeltme Yapılması;

Beyanname konusu eşyanın sahip ya da temsilcileri eşyanın teslimine kadar düzeltme talebinde
bulunabilir. Ancak; eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrol türünün
kırmızı hat olarak belirlenmesinden, muayenesi tamamlanmış eşya da dâhil olmak üzere beyan edilen
eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun gümrük idaresince tespit edilmesinden sonra, gümrük
beyannamesinde düzeltme yapılmasına izin verilmez.

b) Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamede Düzeltme Yapılması;

Eşyanın tesliminden sonra beş iş gününü aşmamak kaydıyla ertelenmiş kontrol kapsamında beyan
edilen bilgilerin yanlış olduğu gümrük idarelerince tespit edilmedikçe gümrük beyannamesinde
düzeltme yapılmasına izin verilir. Bu kapsamda beyannamelerde düzeltme talebinde bulunulabilir.
Gümrük Yönetmeliği’nin 121. maddesinin 4. fıkrasına göre: ‘‘Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla
beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde yükümlünün talebi üzerine Kanunun
73’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir.’’



8

III-İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI

İhracat beyannamesinin 24 no.lu kutusuna yanlış kod girmenin cezası Gümrük Kanunu’nun
‘‘Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar’’ kısmındaki 241/1. maddesine göre belirlenmektedir. Beyannamelerde
24 nolu hanesi işlemin niteliği bölümüne yazılan kod ile beyan edilen rejim kodlarının uyumsuz olarak
beyan edildiği sebebiyle bu beyannamelere ilişkin olarak para cezası 60 TL olarak belirlenmiştir (2019
yılı için 130 TL).

IV-KONUNUN GÜNDEMDEKİ YERİ

Yazımızda ihracat beyannamelerinde yanlış kod yazılmasından kaynaklı cezaların kesildiğini doğrulayan
nitelikteki Dünya Gazetesi’nin 18.02.2019’da manşetten yayımlanan haberini örnek gösterebiliriz. Bu
konuda Türkiye çapında inceleme başlatıldığı, gümrük müşaviriniz ile görüşerek konu hakkında gerekli
önlemlerin en azından bundan sonra alınması gerektiği, bundan önceki beyannamelerde hatalı
gösterilen kodlar için ceza ödeme ihtimalinin bulunduğu unutulmamalıdır.
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Konu ile ilgili Dünya Gazetesi’nin manşetten yayımlanan haberi aşağıdaki gibidir:
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Haberin detayı ise aşağıdaki gibidir:



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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