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SİRKÜLER 2021-034                                                                           23.02.2021  
  

 
Değerli Müşterilerimiz, 
 
Daha önce muhtelif mevzuat sirkülerimiz ile paylaşılmış olan 2021 Yılında yürürlüğe 
giren İthalat Rejimi Kararındaki bazı Geçiş Hükümleri 28.02.2021 tarihinde sona 
erecektir. Buna göre  

• (1) 1/1/2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2021 
tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek 
yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın 
yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır. 

• (2) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini 
Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup A.TR Dolaşım 
Belgesi eşliğinde gelen, Türkiye ile AKÇT arasında Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunu Kuran Anlaşmanın yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili 
Anlaşma ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı kapsamında olup 
geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 
28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük 
beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki 
listelerde ‘AB’ sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanır. 

Yine İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına Kararın Geçici Maddesi uyarınca ; 

• 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen 
Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin taraf 
olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon 
sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu  Karar 
kapsamındaki vergiler uygulanmaz. 

Hükümleri amirdir. Bu minvalde her iki Kararda da Geçiş Hükümleri süre sonunun 
28/02/2021 tarihi olduğunu hatırlatır, konuyu bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla, 
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