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ASIL NÜSHALARI İBRAZ EDİLMEYEN MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ İLE İŞLEM TAHSİS 
EDİLMESİ MÜMKÜN HALE GETİRİLMİŞTİR. 

  

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Tüm 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne "Menşe ve Dolaşım Belgeleri" konulu yapılan duyuru ile 
A.TR, EUR.1, EUR.MED, FORM A. ve diğer tercihli/tercihsiz menşe ispat belgelerini düzenleyen 
kurumların mevcut Covid-19 salgınından ötürü kapalı olmasından dolayı bu belgelerin temin edilememesi 
nedeniyle Asıl Nüshaların İbraz edilmeden işlem yapılmasına imkan sağlanmıştır. 

 
İlgili belgelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) gümrük idarelerine sonradan 
ibraz edileceği belirtilerek beyan edilebilecek. Belgeler kağıt ortamdaki asıl nüshaları 31 Aralık 2020 
tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) sonradan gümrük idaresine ibraz edilecek. 
 
Bu kapsamda; 

 Beyannameye yapılan beyan üzerine teminat ya da taaahütname alınmaksızın tercihli rejim 
uygulanacak. 

 Uygulama  30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) tescil edilecek 
beyannameler için geçerli olacak. 

 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) sonradan ibraz edilemeyen belgeler 
nedeniyle herhangi bir ceza uygulanmayacak. Yalnızca alınması gereken vergiler faiziyle beraber 
tahsil edilecek. 

 
Beyan aşamasında ise; 
 

 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), asıl 
nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe 
şahadetnameleri için BİLGE Sisteminde "sonradan verilecek" anlamına gelen "S" ibaresinin 
seçilmesi, 

 Beyannamede "S" ibaresinin seçilmesi ile birlikte ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması, 
 "fiili ithalatı gerçekleşmiş" statüde kalan beyanname için söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 

tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) getirilmesi, 
 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe 

ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faizi 
ile birlikte tahsil edilmesi, 

şeklinde işlem tesis edilecektir. 

 
İlgili duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
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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. 

 
İletişim: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


