SİRKÜLER 2020-240

30.12.2020

Değerli Müşterilerimiz,
2020/238 sirkülerimiz ile Brexit süreci bitiminde yürürlüğe girecek STA anlaşması ile
ilgili olarak uygulamaya yönelik hususların açıklandığı Uluslararası Anlaşmalar ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün “İngiltere STA” konulu talimat yazısı 2020/238
sirkülerimiz ile paylaşılmıştı.
Söz konusu yazıda ;
•

1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanacağı
tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen
ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak
diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle
işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin
Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi,
uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi
gerektiği,

•

Öte yandan, 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle
İngiltere'den Türkiye'ye sevk halinde olan veya Türkiye'ye getirilmiş olup
antrepoda ya da serbest bölgeler dahil geçici depolamada bulunan ve henüz
ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya, İthalat Rejim Kararı’nda konuyla
ilgili yapılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak mevzuat hükümlerine uygun
olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak
üzere tercihli tarife düzenlemelerinden faydalanabileceği,

•

Aynı şekilde, İngiltere tarafı da sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada
bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya için benzer bir
geçiş uygulamasını ülkemizden İngiltere'ye yapılan ihracat için hayata
geçirmeyi uygun görmüş olup; bu kapsamda, anılan türden eşyaya yönelik
olarak ülkemizde 1 Ocak 2021 tarihinden önce halihazırda düzenlenmiş ya da
düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgeleri, dört aylık
ibraz süreleri esas alınmak kaydıyla, İngiltere'de ithalatta 1 Ocak 2021
tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde geçerli olacağı,
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•

Söz konusu eşya için 1 Ocak 2021 tarihinde ve bu tarihten sonra normal usulde
belge düzenlenmesi/onaylanması/vize edilmesi mümkün olmayıp ancak
"sonradan düzenlenen" belgelerin onaylanmasının mümkün olacağı,

•

Anılan eşya için düzenlenmiş olan belgelerin 1 Ocak 2021 tarihinden sonra
ikinci nüsha olarak vize edilmeleri gerektiği hallerde ise, bu işlemin orijinal
belgenin geçerlilik süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle ve fakat en geç
1 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih hariç) gerçekleştirilmesi gerektiği,

bildirilmiştir.
Diğer taraftan özellikle İngiltere tarafında da sevk halinde, antrepoda veya geçici
depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya için benzer
bir geçiş uygulamasını ülkemizden İngiltere'ye yapılan ihracat için hayata geçirmeyi
uygun görüldüğünden, yurt dışı gönderici ve yurtdışı alıcı firmalarının söz konusu
yazı hakkında bilgilendirmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu minvalde Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün “İngiltere
STA” konulu talimat yazısının tercümesine sirküler ekinden ulaşabilirsiniz.
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