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İlgi:

Çanakkale Bölge Müdürlüğünün 12.10.2010 tarihli ve 225-682 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Çanakkale Liman Başkanlığı Bağlama Kütüğüne kayıtlı ALBATROS 3 adlı
teknenin, vize harcının 06.10.2010 tarihinde ödendiği ancak, vize işleminin son gününün resmi
tatil olan 09.10.2010 tarihine rastlaması nedeniyle vize işlemi için Liman Başkanlığına
11.10.2010 tarihinde müracaat edildiğinden tekne sahibinin idari para cezalı duruma düştüğü
belirtilerek, Müsteşarlığımızdan şahsın mağduriyetinin giderilmesine yönelik bilgi talep
edilmektedir.
Bilindiği üzere, Harçlar Kanununun 106 ncı maddesi, liman ve gemi harçlarının makbuz
karşılığı ödeneceği, 107 nci maddesi, gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak
ödenmedikçe, harca mevzu işlemin yapılamayacağı hükmünü ifade etmektedir.
Bununla birlikte, Vergi Usul Kanununun 1nci maddesinde, “Bu kanun hükümleri ikinci
maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine
ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır” denilmekte, 18 inci maddesinin
son fıkrasında ise, “Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi
tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter” hükmü yer almaktadır.
Diğer yandan, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 3 üncü
fıkrasında, “Ruhsatname düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi için, harcın peşin
olarak ödenmesi gerekir. Harç genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilir. “ denilmekte,
5897 sayılı Kanunla 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen EK MADDE 12 nin 6
ncı fıkrasında, zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının maliki ve
işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilmeyen harçlar için idari para cezası verilmesi
öngörülmektedir. Ancak bu idari para cezası, süresinde yapılmayan vize işlemeleri içindir.
Bu itibarla, vize süresinin son gününün, resmi tatile rastgelmesi halinde; vize işlemi,
Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrası gereğince tatili izleyen ilk iş gününde
yapılacak olup, bu süre mesai saati sonunda bitecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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