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İNGİLTERE MENŞELİ EŞYALARDA İTHALAT DURUMU

Bilindiği Üzere;3350 ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında Türkiye-BK STA kapsamında
1/1/2021 tarihi itibariyle Türkiye’ye sevk edilen ürünler “Menşe Beyanı” eşliğinde menşeli olarak gelmesi
halinde, ithalinde gümrük vergisi, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi için “Diğer Ülkeler” sütunundaki
oranlar nispetinde teminata bağlanması hükme bağlanmıştı.
20 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3837 ve 3838 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarının Ek
Madde-1 ile, bu Kararların yayını tarihi itibariyle ithalatın “Türkiye-BK STA” kapsamında yapılması halinde
bu Kararların uygulanması bakımından Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi, toplu konut fonu ve
ilave gümrük vergisi Birleşik Krallık bakımından da geçerli olduğu hükme bağlandığından 20.04.2021
tarihi itibariyle BK’tan sevk/ihraç edilen ve Türkiye-BK STA kapsamı menşeli ürünlerin “Menşe Beyanı”
eşliğinde gelmesi halinde gümrük vergisi/toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi için herhangi bir teminat
uygulanmaksızın doğrudan AB’ye uygulanan tercihli tarife oranlarının uygulanacağı anlaşılmaktadır.
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü:E-16934678-724.01.02 sayılı yazılarında;
“Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih arasında
Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe
beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat
alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin
Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan
durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.” İfadesi yer almaktadır.
Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
ile yapılan şifahi görüşmelerde İngiltere menşeli ürünlerin için yapılacak ithalat işlemlerinde Gümrük
vergisi ve İlave Gümrük vergisi gibi uygulanacak vergilerin Yönetmelik yayımlanıncaya kadar TEMİNAT
Alınmasına devam edileceği bilgisi alınmıştır.
Bilgilerinize sunarız.

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
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