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Değerli Müşterimiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla; 13.08.2020 tarihli ve 502 sayılı ekte aslı ve tercümesi
yer alan Ukrayna Maliye Bakanlığı Kararı'na istinaden (Adalet Bakanlığına kayıt tarihi
19/10/2020; Resmi Gazetede yayımlanma tarihi 28/10/2020) 7 Kasım 2020 tarihinden itibaren
Ukrayna’da “Genel Varış Beyannamesi” uygulanmaya başlanacağı bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, bahse konu Karar’da;
- "Genel Varış Beyannamesi (GVB)’nin, transit geçişler de dahil olmak üzere malların
Ukrayna'ya ithalatı için zorunlu olacağı,
- GVB'nin uygulanmasının uluslararası anlaşmalarla öngörülmüş olduğu ve Ukrayna Devlet
Gümrük Servisi uzmanları tarafından ön risk analizi için kullanılacağı,
- 7 Kasım 2020 tarihinden itibaren GVB’nin Ukrayna'nın kontrol noktalarından taşınan malların
geçişi için zorunlu olduğu ve Ukrayna Devlet Gümrük Servisine sunulacağı,
- GVB'nin Ukrayna’da uygulanmaya başlanmasının, Ukrayna'da uluslararası gümrük kontrol
normlarının ve standartlarının uygulanmasına yönelik bir adım olduğu, söz konusu sistemin
kullanılmasının, Gümrük Prosedürlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi), Dünya Gümrük Örgütü Dünya Ticaretinin
Güvenliği ve Kolaylaştırılmasına İlişkin Standartları ve Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki
Ortaklık Anlaşmasıyla öngörülmekte olduğu,
- GVB’nin, taşımacı tarafından (veya onun adına hareket eden başka bir kişi tarafından)
oluşturulan, bir elektronik dosya biçiminde gümrük idaresine gönderilen bir elektronik mesaj
olduğu ve Ukrayna Devlet Gümrük Servisi’nin web sitesinde oluşturulan kullanıcı hesabı
üzerinde GVB'yi doğrudan doldurmanın mümkün olduğu,
- GVB sunarken, Ukrayna’ya ithal edilen veya diğer ülkelere transit olarak taşınan malların
nakliyesi hakkında bir ön analiz (Ukrayna gümrük sınırındaki kontrol noktasına varmadan
önce) yapılacağı, yeni olan bu uygulamanın amacının mal tedarik zincirinin güvenliğini ve
güvenilirliğini organize etmek ve tehlikeli malların Ukrayna’ya giriş risklerini azaltmak olduğu,
- Halihazırda GVB'nin uygulama süreci için gereken hazırlıkların devam ettiği, Ukrayna’nın Tek
Devlet Bilgi Web-Portalında "Uluslararası Ticaret için Tek Pencere" isimli Bölümünde GVB’nin
deneme başvurusu yapma imkanının mevcut olduğu, GVB'nin deneme başvurusunun
sadece KEİ (kayıtlı elektronik imza) imzası olan kişiler tarafından yapılabildiği,
- Genel Varış Beyannamesinin aşağıdaki malların getirilmesinde uygulanmayacağı;
*Ukrayna sınırlarını geçerken, limanlarda veya havaalanlarında duraklamayan deniz, nehir ve
hava yollarıyla taşınan mallar,
*Boru hattı ve elektrik hatları ile taşınan mallar, mektuplar, kartpostallar ve sekogramlar (körler
alfabesiyle yazılan posta bildirimleri),
*Dünya Posta Birliği kurallarına uygun olarak taşınan mallar;
*Ukrayna Gümrük Kanunu’nun 252. maddesinde belirtilen askeri teçhizat ve diğer mallar,
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*Ukrayna Gümrük Kanun’un 383. – 386., 388., 389., 391. ve 392. Maddelerinde öngörülen
gümrük muafiyetleri olan kişiler tarafından Ukrayna’ya ithal edilen mallar,
*ATA karnesi ile taşınan mallar;
*Özel kişiler tarafından kişisel, ailevi ve ticari faaliyetlerle ilgili olmayan diğer ihtiyaçlar için el
bagajında veya berberindeki bagajda taşınan mallar,
*Resmi spor müsabakalarına katılanlar tarafından spor amacıyla ithal edilen ürünler,
*Ukrayna gümrük sınırına varan taşıtlarda bulunan ikmal malzemeleri,
*Kişisel kullanıma mahsus taşıtlar,
*Doğal afetlerin, kazaların, felaketlerin ve salgın hastalıkların sonuçlarıyla mücadele edilmesi
için gereken mallar,
*Transplantasyon için insan organları ve diğer anatomik malzemeler,
ifadelerinin yer aldığı belirtilmektedir.
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