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T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
ANKARA

Konu
İlgi

:2016 Yılı Asgari Ücret Tarifemizin Onayı Hk.
: 03 Kasım 2015 tarihli ve 8285859/161.99 yazınız.

Makamlarınızca Gümrük Müşavirleri Derneklerimize gönderilen İlgi’de kayıtlı yazınız doğrultusunda 2016 yılı
“Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret” tarifelerinin tespiti ile
ilgili olarak ilgili sivil toplum kuruluşları TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve YASED 25 Kasım 2015 tarihinde saat
13:30 da İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde yapılacak olan ortak toplantıya davet edilmiştir.
Toplantıya “TUSİAD” katılmayacağını, “YASED” Şüheda BARLAS’ın katılacağını bildirmiş fakat teşrif
etmemiştir, “MÜSİAD” toplantı davetimize cevap vermediği gibi katılım da sağlamamıştır. Toplantıya “TOBB” ve
“TİM” temsilcileri teşrif etmiştir.
Bakanlığımızın talimatı üzerine İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 25 Kasım 2015 tarihinde
tüm Gümrük Müşavir Dernekleri ile birlikte, söz konusu sivil toplum kuruluşları olan TOBB ve TİM temsilcileri ile
görüşmelerde bulunulmuş, katılan kurum temsilcilerine ekte tarafınıza sunulan “2016 Yılı Gümrük Müşavirliği ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Gerekçeleri” başlıklı dosyamızın sunumu yapılmıştır.
Yapılan sunumda Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesinin önemi ve mesleğin
maliyet analizleri, mesleki riskleri ve sorumlulukları konusunda detaylı görüşmelerde bulunulmuş, izahını yaptığımız
gerekçelerin kurum temsilcileri tarafından makul ve mantıklı olduğu ifade edilmiştir.
Asgari ücretler ekte bilginize sunulan maliyet analizleri ve çalışma dosyamızdan da görüleceği üzere;


Gümrük Müşavirlik hizmetlerinin makul, ölçülebilir reel piyasa şartları ve detaylı maliyet analizleri,



İş sahiplerinin kendi bünyelerinde oluşturacakları ekiplere yakın hatta daha altında bir maliyetle bu güne
kadar olduğu gibi Gümrük müşavirleri ile çalışmalarına devam etmelerinin sağlanması,



İş sahiplerinin tercihlerinde ücret değil nitelikli, güvenli hizmet alma tercihlerine öncelik vermelerinin
sağlanması,



Nitelikli kadrolarla kaliteli, hızlı, verimli, güvenli ve etik değerlere bağlı sürdürülebilir hizmet anlayışının
her zaman korunabilmesi,



Mesleki tarafsızlığın korunması için asgari ekonomik güvencenin mutlaka sağlanması,



Kamu güvenliğinin ve mesleki saygınlığın korunması,



Mesleki mali sorumluluklarımıza karşı sigorta ve benzeri güvencelerin oluşturulması,



Mesleki disiplinin, iş barışının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi,

Kriterleri esas alınmıştır.
Ayrıca hizmetlerimiz arasında önemli bir yer tutan ve maliyet oluşturan gerçekte hizmet verildiği halde asgari
ücret genelgelerinde ismen belirtilmediği için maalesef ücretlendirilmesinde sorun yaşanan, uygulamada birlik
sağlanamadığı için meslek mensupları arasında haksız rekabete yol açan “ÖN İNCELEME - ELLEÇLEME KİMYAHANE – BEYANNAME KALEM SAYISI - MESAİ - X RAY- KIRMIZI HAT - KURYE” gibi özellik arz
eden işlemlerin ayrıca ihracat işlemlerinde kullanılan; “Fatura, A.TR - EUR.1, Menşei Belgelerinin tanzim ve tasdik
işlemleri” asgari ücret tarifemizde yer verilmesinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu 5. maddesinde Gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve
işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için doğrudan veya dolaylı bir temsilci tayin edebilecekleri
hükmü amirdir. Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere Gümrük Müşavirleri (Dolaylı temsilci) ile çalışma

zorunluluğunun olmadığı açıkça ifade edilmiştir.
Gümrük Müşavirleri olarak hiçbir zaman Devlet gücüne sığınarak asgari ücret tarifesi ile haksız kazanç
elde etmek gibi bir beklenti ve düşüncemizin olmadığı açıktır. Tarafınızca da bilindiği üzere esasen bunun
hukuken de mümkün olmadığını bilecek birikimdeyiz.
Ancak Gümrük Müşavirleri ile çalışmak zorunda olmadıkları halde iş sahiplerinin kamu yararı
bahanesiyle devlet gücünü yanına alarak reel maliyetlerimizin altında bir ücret tarifesini uygulatma ısrarları,
çeşitli şekilde baskıları, camiamızda büyük üzüntülere ve kırılmalara yol açmakta adeta iş barışını tehdit
etmektedir. Gümrük Müşavirleri ile çalışmak zorunda olmadıkları ve kendi bünyelerinde kuracakları ekiple bu
hizmeti bünyelerinde yapma imkânları olduğu için kamu yararı iddialarının ticari veya hukuki hiçbir geçerli
dayanağı olmadığı kanaatindeyiz. Asgari ücretlerin reel piyasa şartlarına göre belirlenmesi en başta iş
sahiplerinin ve kamunun güvenliği için büyük önem arz etmektedir.
Hükümet programında yer alan ve 2016 yılında da yürürlüğe girecek olan Asgari işçi ücretlerinin 1.000.TL’den 1.300.- TL’ye çıkacak olması, mevcut personelde aynı oranda artış yaratacağından tüm personel
ücretlerinde artış olacağı da aşikârdır. Sektörümüzün giderlerinin ana kaleminin %80’inin personel ücretleri
olduğu değerlendirildiğinde, asgari işçi ücretlerinde yapılacak olan artışın maliyetlerimize yansıması da dikkate
alınarak toplam %20 (yeniden değerleme oranı %5,58, enflasyon %9 ve %7 refah payı ilave edildiğinde)
civarında ücret artışı talep etmekteyiz.
Bu itibarla 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6.maddesinin 10.fıkrası hükmü gereğince hazırladığımız ve
yazımız ekinde onayınıza sunulan 2016 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” “Gümrük Müşavirliği
Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları” ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” nin
iş sahipleri ile genelde Aralık ayı içerisinde müşavirlik sözleşmeleri yapıldığı dikkate alınarak Bakanlığınızca 15 Aralık
2015 tarihine kadar onaylanarak yayınlanmasını makamlarının takdir ve tensiplerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan KATTAŞ
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Taşkın DALAY
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER :

1- 2016 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret
Tarifesi Uygulama Esasları,
2- 2016 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi,
3- STK lar ile yapılan toplantı tutanağı ve katılımcı listesi,
4- Asgari Ücret maliyet analizleri sunum dosyası

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HİZMET
KODU
İHR

HİZMET KONUSU

2016

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN
(BEHER BEYANNAME)
Kara / Hava 145
Deniz 180

İHR-1

Kesin / Dahilde işleme rejimi kapsamında, İhracat İşlemleri

İHR-2
İHR-3
İHR-4

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte işleme dahil)
ATA Karneli işlem
Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

265
265
180

İHR-5

İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç)

350

İHR-6
İHR-7
İHR-8
İHR-9
İHR-10
İHR-11
İTH
İTH-1
İTH-2
İTH-3
İTH-4
İTH-5
İTH-6
İTH-7
İTH-8
İTH-9

İTH-10

İTH-11
İTH-12
İTH-13

İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar -25 Fatura
Üzeri Beher Fatura için 6TL İlave edilir.
Dökme Eşya İhracaat İşlemleri
Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki
Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon/vb.
Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten mesaili işlemlerde
Beher Beyanname için ayrıca
Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten, beher beyanname
4'ten fazla kalem içermesi halinde 5. ve sonraki kalemler
için ayrıca
Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten dökümantasyon, vs
ulaşım giderleri.
İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)
İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )
İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan
ithalat)
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Beher
beyanname için ayrıca)
Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri
Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri
Geçici ithalat Rejimi kapsamında ithalat (Geçici İthalat
Beyannamesi)
ATA Karneli işlem
Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat
Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama
imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat
işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme
uygulanmaz)
İşlenmiş
ve
İşlenmemiş
Kıymetli
Maden
(Altın,Gümüş,Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli
72nci fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat
İşlemleri (CIF kıymeti 1.000,000.-USD'ye kadar olan
işlemlerde uygulanır.CIF Kıymeti 1.000,000- USD'yi aşan
kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir)'nden az olmamak üzere
tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir. (CIF Kıymete
göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)
Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname
Başı)
Gayri ticari giriş (Bedelsiz)
Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden
az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak
gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli
olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 30.000 USD'ye kadar olan işlemlerde
tarifede belirlenen tutarlar uygulanır
b)CIF Kıymeti 30.001-200.000 USD'ye kadar, 30.000
USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç)
uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000
USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir)
uygulanır.(a+b+c)

180
530
50
40
40
30
220/200
315
145
840
660
350
265
315
530

360

145
220
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HİZMET KONUSU
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d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar,
2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir)
uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan
işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen
şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001
USD’den

fazla

olan

işlemlerde

ise

CIF

kıymetin

%0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların
İTH-14
İTH-15
İTH-16
İTH-17
TR
TR-1
TR-2
TR-3
ANT
ANT-1
ANT-2
ANT-3
ANT-4

SB-1
ÖZ-1
ÖZ-2

ÖZ-3

ÖZ-4

anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki
beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b
Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten mesaili işlemlerde
Beher Beyanname için ayrıca
Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten dökümantasyon, vs
ulaşım giderleri.
Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten, beher beyanname
4'ten fazla kalem içermesi halinde 5. ve sonraki kalemler
için ayrıca
TRANSİT İŞLEMLERİ
Transit işlemleri(NCTS dahil)
Özet Beyan
Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki beher bir
aracın transit işlemleri
GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
Antrepo beyannamesi
Antrepo beyannamesi(Dökme Eşya)
Antrepoda/geçici depolamada eşya devri
Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki
beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b.
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
Tüm Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) (geçici
giriş çıkış formları dahil)
Teminatların Çözümü (Beher Teminat için) Geri verme ve
kaldırma işlemleri Gümrükçe alınan depozitoların çözümü
(beher teminat gümrük beyannamesi için)
Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher
işlem için
Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife
Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri, Ön
İhracat 75
inceleme - Elleçleme - Kimyahane -Mesai- X RAY- Kırmızı
Hat - Kurye- vb. işlemler
DTS - TSE - Tarım İl - Ölçü Ayar - Zirai Karantina Veterinerlik - Kayıt Belgesi - Ekspertiz Alımı Konsolosluk Onayları - vb. işlemler

85
80
45
30

265
75
75
200
435
240
75

100
55
145
İthalat
150

160

ÖZ -4 a

Beher beyannamede ikinci ve sonraki alınan izinler için

10

ÖZ -5

İhracat işlemlerinde kullanılan; fatura, A.TR- EUR.1,
Menşei belgelerinin tanzim ve tastik işlemleri (belge başı)

10

DAN
DAN-1
DAN-1-1
DAN-2
DAN-2-1
DAN-3
DAN-4

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
Büroda sözlü danışma bir saate kadar
Takip eden her saat için
Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar
Takip eden her saat için
Yazılı görüş bildirme
Sürekli danışma (aylık)

160
90
400
160
400
800

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - 2016
TESPİT KODU

AN1

AN2

AN3

AN4

AN5

AN6

AN7

AN8

AN9

GC1

TESPİT KONUSU

2016 (TEKLİF EDİLEN)

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

16.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.700 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.000 TL

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.500 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

11.800 TL

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.500 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

11.800 TL

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.500 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

11.800 TL

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.500 TL

0-3000 m2/m3 olanlar

6.000 TL (aylık)

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar

8500 TL (aylık)

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar

15800 TL (aylık)

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası
kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının
tespit işlemleri

17600 TL (aylık)
Her bir beyanname için 20 TL

Genel Antrepo

17.000 TL (Yıllık)

Özel Antrepo

8.500 TL (Yıllık)

0-3000 m2/m3 olanlar

7.500 TL (aylık)

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar

9.400 TL (aylık)

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar

17.000 TL (aylık)

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası
kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının
tespit işlemleri

19.000 TL (aylık)

Tespit Sözleşmesi Başına
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak
düzenlenecek her bir tespit raporu başına
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her
bir tespit raporu başına
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin
tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak
başına
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı
durumlarda
Tespit Raporu Başına

Her bir beyanname için 20TL

840 TL (yıllık)
100 TL
550 TL
90 TL
Tarafların anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
1.500 TL’den az olmamak üzere
CIF kıymetin onbinde 5’i

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibariyla düzenlenecek
olan ilk rapor için 2.500 TL olmak
üzere, sonraki her bir rapor için
860 TL., ay içerisinde düzenlenen
rapor sayısının beş adedi aşması
halinde bu hesaplama yöntemiyle
elde edilecek tutar.

DR1

Tespit Raporu Başına

1.720 TL’den az olmamak üzere
CIF kıymetin onbinde 5’i

GC2

Tespit Raporu Başına

3.960 TL’den az olmamak üzere
CIF kıymetin onbinde 5’i

GK1

Tespit Raporu Başına

1.720 TL’den az olmamak üzere
CIF kıymetin binde 5'i, toplam
ücretin 8.500 TL'yi geçmesi
durumunda aşan kısım için
tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge
başına

1.915 TL

EU2

Tespit Raporu Başına

3.800 TL

OK1

A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru
dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön
incelemesine ilişkin tespit işlemi

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda
ilave her belge başına

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde
kontrolleri için belge başına
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde
kontrolleri için belge başına

ZD1

BD1

Tespit Raporu Başına

1.200 TL

1.500 TL
100 TL

1.720 TL
8.600 TL

1.120 TL

Tespit Sözleşmesi Başına

800 TL

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme
yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

160 TL

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı
aştığı durumlarda aşan kısım için

TK1

2.000 TL

Tespit Sözleşmesi Başına

30 adeti

Tarafların anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
660 TL'den az olmamak üzere
gerçekleşen ithalat ve ihracat
tutarları toplamının binde 1'i,
toplam ücretin 6.000 TL’yi geçmesi
durumunda aşan kısım için
tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
UYGULAMA ESASLARI 2016
Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve
1 yükümlüler); işin durumunu, beyanname konusu eşyanın özelliğini vb. dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran/
kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

2

‘Özellik Arz Eden İşlemler’ başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (1/4) oranında
indirim yapılarak uygulanabilir.

a- Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi
ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi, Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat
işlemleri için tarifedeki ücretlerde %20 oranında; beyanname sayısı 2000'i aştığında (aynı gümrük
müşavirliği firmasından hizmet alınmak kaydıyla) bundan sonraki beyannameler için %25 , beyanname
sayısı 3000 i aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.

3

Bir takvim yılında yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için , aynı gümrük müşavirliği
firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 2000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde
tarife ücretlerinden %15 oranında, 3000 i aştığında bundan sonraki beyannameler için tarife ücretinden
%20 oranında indirim uygulanabilir.
b- Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle
tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 2000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 3000i
aştığında bundan sonraki beyannameler için % 30 oranında indirim uygulanabilir.
c-Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle
tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 15 , 3000'i
aştığında bundan sonraki beyannameler için % 20 oranında indirim uygulanabilir.

4

İTH-13 Hizmet Kodunda toplam müşavirlik ücretinin 4.500TL 'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların
anlaşmasıyla belirlenir.

İthalat Gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde listedeki kıymet hesaplarına göre asgari ücret tarifesinin
uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Listedeki CIF Kıymet esasına göre Gümrük Müşavirliği Hizmet
5
Ücretininin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas
alınacaktır.

6

Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri
adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.

7

Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe
şahadetnamesi, tahlil formu vb.) yükümlü tarafından karşılanır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında
Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla
her beyanname itibariyle işlemi yapan gümrük müşavirine ve adına beyanda bulunulan kişilere ayrı ayrı olmak
8
üzere aynı Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu
asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak,
ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.
Bu tarifede yer alan "dökme" ifadesinden Gümrük yönetmeliğinin 3.maddesinin c fıkrasında belirtilen "dökme
9 eşya" ifadesi anlaşılacaktır. Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon vb. gibi
malzemeler, eşyanın yönetmelikçe tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.
Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek
10 ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak
görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılabilir.

11

Aynı beyannamede asgari ücret tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden
yüksek olanı uygulanır.

12

İHR-8, İTH-14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler,10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için
ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

13 İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemler için ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.
14

İHR-10 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, kalem sayısı 10'e kadar olan beyannamelerde uygulanır. 10 kalemi aşan
kısım için ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

Gümrük müşavirliği firmalar ile yükümlüler arasında yapılan sözleşme kapsamında hizmet verilmesi halinde,
danışmanlık ücretlerinin uygulanması zorunludur.Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık
15
ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de
geçerlidir.
16 İş bu asgari ücret tarifesi 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

