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GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK;


İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ve EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VERGİSİNE TABİ ÜRÜNLERİN MENEŞEİNİN
TEVSİKİNDE KULLANILAN İHRACATÇI BEYANI UYGULAMASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR







Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine,
ilave gümrük vergisine veya
ek mali yükümlülük gibi
diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde,
önlemin ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu
uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını
O ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı
ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.”



şeklinde değiştirilmiştir.
Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre
1-ticaret politikası önlemleri
2- İGV
3-EMY
4-benzeri diğer yükler
menşei şahadetnamesi aranmayacak durumlar aşağıda ki gibidir.


Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde tercihli tarife ile menşeini
tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde, (eur.1 – eur.med – fatura beyanları – tercihli menşe belgeleri)



Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli tarife
uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan serbest dolaşımda olmayan
eşyayadan



Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen ülke menşeli olduğu beyan edilen
eşyanın serbest dolaşıma girişinde,



Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR
Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça
belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,

MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ ARANMAZ

RESMİ GAZETE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
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Sayı : 30783

Resmî Gazete

24 Mayıs 2019 CUMA

2019-0030

YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
205 inci maddenin 4. Fıkrasında geçen hüküm

(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;
a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde
veya tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla
eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,
b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde
tercihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında
bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan
belgelerin ibraz edilmesi halinde,
c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya
ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali
yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma
girişinde,
ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım
statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın
menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan
durumlar saklı kalmak kaydıyla,
menşe şahadetnamesi aranmaz.
menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde
önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için
eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir
ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması
gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili
makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi
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diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte
bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler
emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu
beklenmeden teslim edilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına,
yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hükümler
uygulanmaz. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik
imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm
işlemler elektronik imza ile yapılır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile
elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü, beşinci ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
sahibi kişiler adına tescil edilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu
kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak
belirlenen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler
eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler,
44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”
“(5) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla
verilmesi esastır. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da
Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıtortamında onaylanması
gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez.
Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilir.”
“(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca beyannameye
eklenmeyen belgeler dahil ithalat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve
ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibarıyla, sonradan
yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde
saklanır.”
“(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik ortamda
paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki
belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın
bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere
imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından
saklanır.”
“(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik ortamda
mevcut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ekleri
gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında saklanmaz.”

HAZIRLAYAN
DDP MEVZUAT DEPARTMANI

ONAYLAYAN
DDP MEVZUAT DEPARTMANI

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
SİRKÜLER

Sirküler Dök
No
Sirküler Tarihi

2019-0030
24.05.2019

Resmi Gazete
Sayı Tarih

30782-23.05.2019

Sayfa No

14 SAYFADIR

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler
MADDE 205 – (1) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan
ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer
mali yükümlülüklere ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır.
(2) Bu maddede bahsi geçen önlemlerin, ilave gümrük vergisinin veya diğer mali
yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi
esas alınır. Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması
durumunda, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren
belgeler kabul edilmez.
(3) Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine
veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe
şahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, eşyanın serbest dolaşıma
girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.
(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;
a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde
veya tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla
eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,
b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde
tercihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında
bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan
belgelerin ibraz edilmesi halinde,
c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya
ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali
yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma
girişinde,
ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım
statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın
menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan
durumlar saklı kalmak kaydıyla, (HÜKÜM EKLENMİŞTİR)
menşe şahadetnamesi aranmaz.
(5) 181 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları hükümleri, ticaret politikası
önlemine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde de uygulanır.
(6) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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“Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında
Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin
Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan
belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri bu
Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, yayımı tarihinden iki ay sonra,
b) Diğer madddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER.
24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave
Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(İTHALAT: 2017/4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar Kurulu Kararları
eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Menşe belgesi ve gümrük işlemleri
MADDE 2 – (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir
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örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz
edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz. (02.05.2018 tarih ve 30409 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 28.02.2018)1
(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun
dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz. (02.05.2018 tarih ve 30409 sayılı R.G. ile
değişik. Yürürlük 28.02.2018)2

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe
olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü
kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe
şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.
Exporter's Declaration

I, the undersigned, declare that the goods named as …………. listed in this invoice ……………….. (date
and number) originate in …………………… and produced by ………… (name of the firm) in ………………
(name of country)
I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

Place and Date

Name, title and signature

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER.
24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN
BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ
HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın
Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE
KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
TAHSİLİ HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/109263
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili
Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Menşe belgesi ve gümrük işlemleri
MADDE 2 – (1) 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın
A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda
belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından
gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmaz.
(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun
dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.
(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe
olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü
kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi
istenilmesine karar verilebilir.
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