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SİRKÜLER 2021-005                                                                      05.01.2021  
  
 
Değerli Müşterilerimiz, 
 
  
Bilindiği üzere her yılın başında Dış Ticaret mevzuatı, bu mevzuata bağlı ikincil 
düzenlemelerde ve vergi oranlarında değişiklik ve güncellemeler yapılmaktadır. 2021 
yılı içinde Resmi Tarife Cetveli ,İthalat Rejimi Kararı vergi oranları ,İlave Gümrük 
Vergisine İlişkin Karar ve Korelasyon Cetvelinde değişiklik ve revizeler söz konusu 
olmuştur. Bahis konusu değişiklikler mevzuatın yanısıra aynı zamanda dijital ortam 
olan Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde ve kullanmakta olduğumuz Evrim Yazılım 
Programında eşya ve GTİP Bazında güncellenmekte ve akabinde ayrıca 
tarafımızca  beyan öncesi kontrolleri tamamlanmaktadır. 
 
Ancak bu yıl diğer yıllardan farklı olarak, İngiltere Brexit sürecinin devreye alınacak 
olması ve 2020 yılında 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı ürünler için 
getirilen ve süresi 31 Aralık’ta dolan ilave gümrük vergileri tek bir kararnamede 
toplanmıştır. Bu kararname ile 2020 yılında  çıkarılan 7 kararname ve 2011 yılından 
itibaren çıkarılmış olan diğer İlave Gümrük Vergisi kararları da kaldırıldı. Söz konusu 
kararın Sanayi Ürünlerini ilgilendiren birinci ekinde 4 bin 705 ürün bulunmaktadır. 
 
Aynı eşya için 01.01.2021 tarihi öncesi yüklenenler ile sonra yüklenenlerin de ithalat 
vergi oranları farklılık gösterebilmektedir. 
 
Dolayısı ile bu kadar kapsamlı ve kompleksite olan söz konusu değişikliklerin dijital 
ortamdaki yansımaları ve sistem güncelleme çalışmaları da her yıldan daha fazla bir 
zaman  ve kaynak kullanımı ihtiyacını gerekli kılmaktadır. 
 
Halen sistemde güncellenmesi tamamlanmayan bazı GTİP’ ler ile ilgili her iki sistem 
arasında vergi farkları olabilmektedir. Bu açıdan,bu durumda olan işlemleriniz olması 
halinde Müşteri temsilciniz tarafından sizlere bilgi verilerek, gerekli bilgilendirme detaylı 
olarak sağlanacaktır. 
 

Bilgilerinize sunarız. 
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