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YENİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

  

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İthalat Rejim Kararına Ek 
Karar(Karar Sayısı:2582)’’ ile 2918 tarife pozisyonunda yer alan Sitrik Asit eşyasından 9032 tarife 
pozisyonunda yer alan Termostat eşyasına kadar geniş bir yelpazede 445 kalem ürüne yeni ilave gümrük 
vergisi getirilmiştir. 

Sitrik asit, Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk, Bebekler için emzikler ve benzeri eşya, 
yapışkan kağıt ve kartonlar, kord bezi, Kullanılmış giyim eşyası, peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, Ateşe 
dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya, 
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç), Demir veya alaşımsız çelikten profiller, Paslanmaz çelikten teller, Demir 
veya çelikten boru bağlantı parçaları, Pompalar, kompresörler, davlumbazlar, split klimalar, Sanayi veya 
laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar, Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları 
dahil), Tartı alet ve cihazları, vinçler, tekstil makinelerı, takım tezgahları,akü aksamları, emniyet 
kemerleri, bobin telleri, kateterler, kanüller, protez dişler, Termostatlar ilave gümrük vergisi getirilen bazı 
ürünler arasında yer almaktadır. 

 
Yoldaki veya gümrük gözetimindeki eşya için bir istisna getirilmediği bu karar iki tablo üzerinden kademeli 
olarak uygulanacaktır. 

Şöyle ki; 

 28/06/2020 tarihinden itibaren 30/09/2020 tarihine kadar Ek-2 tablodaki ilave gümrük vergisi 
oranları, 

 01/10/2020 tarihinden itibaren Ek-1 tablodaki ilave gümrük vergisi oranları, 
 Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek 

yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde 
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1'de yer alan ilave gümrük vergisi 
oranları, 
 

Uygulanacaktır. 

 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 

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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