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SİRKÜLER 2020-232                                                                      29.12.2020  
  

  

Değerli Müşterilerimiz, 
 
 
01.01.2021 tarihinden itibaren BK ve AB arasındaki tercihli rejimden yaralanma 
kılavuzu yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuzun detaylarına aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.gov.uk/guidance/claiming-preferential-rates-of-duty-between-the-uk-and-
eu-from-1-january-2021 
 
 
1 Ocak'tan itibaren, mallarınız AB veya İngiltere menşeli ise , ilgili ülkelere ithal edildiğinde ve 
serbest dolaşıma bırakıldığında tercihli bir vergi oranı talep edebilirsiniz . Bu Gümrük 
Vergisinden muaf olacakları anlamına gelir. 

Menşe kuralları 
Tercihli vergi oranlarını talep etmek için, ürününüz, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 'menşe 
kuralları' ve 'Ürüne Özgü Menşe Kuralları'nın 2.Bölümünde belirtilen şekilde AB veya Birleşik 
Krallık'tan (ihracatçı ülke olarak) olmalıdır . Ek ORİJ-2. 

Ürüne özel menşe kurallarına ilişkin giriş notları Ek ORIG-1'de bulunabilir. 

Ürüne özgü kuralları kontrol ederken ürünlerinizi nasıl sınıflandıracağınızı bilmeniz gerekir . 
 
Mallarınız menşe kurallarına uymuyorsa (veya malların bunları karşıladığını 
kanıtlayamıyorsanız) yine de Gümrük Vergisi ödemeniz gerekecektir. Gümrük oranını 
öğrenmek için mallarınızı doğru bir şekilde sınıflandırmanız gerekir . 

Menşe kanıtı 

AB'den İngiltere'ye ithalat yaparken (veya İngiltere'den AB'ye ithalat yaparken) tercihli 
tarifelerden yararlanmak için ithalatçının, malların menşe kurallarına uygun olduğuna dair kanıt 
bulundurduğunu beyan etmesi gerekecektir. 

Aşağıdakilerden birine sahipseniz, tercihli vergi oranını talep etme hakkına sahip olacaksınız: 

• ihracatçı tarafından yapılan, ürünün menşeine ilişkin bir açıklama 

• ithalatçının ürünün menşeli olduğuna dair bilgisi 

Eğer ediyorsanız AB'den İngiltere'de ithal mallar için bildirimleri geciktirerek sadece size ek 
beyanda zaman beyan kökenli bir belgesi eklemeniz gerekir. 
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Menşe beyanı 

Menşe beyanı metni, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması Ek ORIG-4'tedir . 

AB'den İngiltere'ye ihracat yaparken, gönderinin değerinin 6.000 Euro (şu anda 5,700 £) veya 
daha az olduğu durumlarda herhangi bir ihracatçı tarafından menşe beyanı yapılabilir. Bu 
miktarın üzerinde, AB ihracatçısı bir Kayıtlı İhracatçı (REX) numarasına sahip olmalı ve bunu 
beyannameye eklemelidir. 

AB'ye ihracat yaparken, değerine bakılmaksızın, AB müşterinize verdiğiniz herhangi bir 
beyana EORI numaranızı eklemelisiniz. 

Menşe beyanı, menşe ürünü tanımlanmasını sağlamak için yeterli ayrıntıyla açıklayan bir 
faturada veya başka herhangi bir ticari belgede (konşimento hariç) sunulmalıdır. 

İngiltere'ye ithalatta yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl, AB'ye ithalatta 12 ay geçerli olacaktır. 

İthalatçılar bilgisi 

'İthalatçı bilgisi', ithalatçının ithal ürünlerin menşe durumu hakkında elde ettikleri 
kanıtlara dayalı olarak tercihli tarife muamelesi talep etmesine olanak tanır . Bu kanıt, 
ithalatçının mülkiyetinde olmalı, ihracatçı veya üretici tarafından sağlanabilecek destekleyici 
belgeler veya kayıtlar şeklinde olmalı ve ürünün menşeli olarak nitelendirildiğine dair kanıt 
sunmalıdır. 

İthalatçı kendi bilgisini kullanarak bir talepte bulunduğundan, ihracatçı veya üretici tarafından 
menşe beyanı sunulmak zorunda değildir. 

Tedarikçilerin beyanları 

31 Aralık 2021'e kadar, ithalatçının bilgisi temelinde tercih talebinde bulunuyorsanız veya 
menşe hakkında bir açıklama yapıyorsanız, ithal edilen mallar için tercih talebinde 
bulunduğunuz sırada bir tedarikçinin beyanını tutmanıza gerek yoktur .  

Ancak ithalatçı, malların menşe kurallarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Geriye dönük 
olarak tedarikçilerin beyanlarını almak için her türlü çabayı göstermelisiniz. 

İthalat ve İhracat Navlun Gümrük İşlemleri (CHIEF) sistemini 
kullanıyorsanız 

Kutu 
numarası 

Ne eklemelisin 

Kutu 36 300 serisinde bir tercih kodu içermelidir. 

Box 47c 
Alan 1 

'A' olarak kodlanmalıdır. 
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Kutu 
numarası 

Ne eklemelisin 

Kutu 44 Uygun olduğu şekilde aşağıdaki kodlardan birini içermelidir: • U110 - talep, 
tek bir gönderi için 'menşe 
beyanı'na dayanıyorsa • U111 - talep, aynı türden birden çok gönderi için' 
menşe beyanı'na dayanıyorsa ürünler 12 ayı kapsayacak 
• U112 - iddia ithalatçıların bilgisine dayanıyorsa (bu, JP durum koduyla 
beyan edilmelidir) 
 
U110 ve U111, bu AE, AF, AG, AP, AS durum kodlarından biriyle beyan 
edilmelidir, AT, GE, GP, HP, JE, JP, LE, LP, UA, UE, UP, US, XA, XB ve 
ticari belge referans numarası. 

Gümrük Beyannamesi Servisini (CDS) kullanıyorsanız 

Veri 
Öğesi 
(DE) 

Ne eklemelisin 

DE 4/17 300 serisinde bir tercih kodu içermelidir. 

DE 2/3 Uygun olduğu şekilde aşağıdaki kodlardan birini içermelidir: • U110 - talep, 
tek bir gönderi için 'menşe 
beyanı'na dayanıyorsa • U111 - talep, aynı türden birden çok gönderi için' 
menşe beyanı'na dayanıyorsa ürünler 12 ayı kapsayacak 
• U112 - iddia ithalatçıların bilgisine dayanıyorsa (bu, JP durum koduyla 
beyan edilmelidir) 
 
U110 ve U111, bu AE, AF, AG, AP, AS durum kodlarından biriyle beyan 
edilmelidir, AT, GE, GP, HP, JE, JP, LE, LP, UA, UE, UP, US, XA, XB ve 
ticari belge referans numarası. 

 
 

  
Saygılarımızla, 
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