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Değerli Müşterilerimiz,
TR-BK STA anlaşması ve Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol Türkçe nüshası ile
Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol EK3 ‘de belirtilen MENŞE BEYANI ÖRNEĞİ
sirküler ekinde bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer taraftan ;
•

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre Şartlı muafiyet sistemi kapsamında, işlem görmüş
ürünlerin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa
Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü
ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin
verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, tarım
ürünleri ile 1/95 sayılı Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı ürünler hariç
olmak üzere, Toplulukta uygulanan vergi ödenir.
Bu minvalde Brexit Sonrası İngiltere’ ye yapılan ihracatlara şayet menşe beyanı düzenleniyor
ise mutlaka 3. Ülke den ithal edilen Hammaddeye ilişkin TEV ödenmesi gerekir.

•

Bir başka önemli konu ise 30.05.2020 tarihli 31140 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 167 seri
numaralı Gümrük İşlemleri tebliğinde olduğu gibi bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş
işlemlerini yapmaya belirli gümrük idareleri yetkilendirilmiş yine tebliğ ile bazlı ihtisas gümrüğü
uygulamalarının çoğunda AB menşeili eşyalar uygulamadan muaf tutulmuştur. Diğer taraftan
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından
başlayan geçiş dönemimde ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyaların İngiltere’den gelmesi
halinde yetkili gümrük idarelerine aktarılması nedeni ile yurtiçi transit işlemlerde yoğunluk
olacağı bu transit işlemlerinin neticesinde ilave zaman kaybı ve maliyetin oluşacağı yadsınamaz
bir gerçektir.
Buradan hareketle konu şirketimizce tetiklenerek bugumder.org tarafına iletilmiştir.
bugumder.org ise konuyu dün itibariyle ekli yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne taşımıştır.

Saygılarımızla ,
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