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Değerli Müşterilerimiz,

Önceki sirkülerimiz ile detaylarını paylaşmış olduğumuz üzere, 09.07.2022 Resmi
Gazete ile ile
AB ve Güney Kore menşeli “Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik
“ithalatlarına %7 ila % 12,8 (CIF Bedelin Yüzdesi) değişen oranlarda dampinge karşı
önlem olarak antidamping vergisi getirilmiştir.
Söz konusu anti damping vergilerinin uygulama sürecinde önemli olan ve dikkat
edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
•

Antidamping vergisi üretici firma kodları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş
olup
Bilge
Sistemine
tanımlanma
işlemleri
devam
etmektedir.
(https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xmlreferans-ve-mesajlari/)

•

Dampinge karşı vergi ile telafi edici vergiler 99/13482 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi uyarınca, menşe
ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlenmektedir.
Dolayısıyla ithalatın belirli bir üretici firma için tespit edilen vergi miktar veya
oranından istifade edilerek yapılabilmesi için, ithal edilecek ürünün vergiye konu
üretici tarafından üretildiği tevsik eden ve sirküler ekinde örneği bulunan Üretici
Belgesi ibrazı gerekmektedir. Üretici belgesi ibraz edilmesi durumunda, ilgili
üreticiye ilişkin anti damping marjı uygulanacaktır, söz konusu belgenin
olmaması durumunda ise yüksek olan ve diğerleri sütunundaki anti damping
marjı uygulanacaktır. Bu açıdan daha önce varışı gerçekleşmiş veya yüklemesi
gerçekleşerek yolda olan yükleriniz için ek maliyet oluşmaması adına söz
konusu Üretici belgelerinin hızlıca hazırlatılması önemli olacaktır.

•

Tebliğin 5.Madde 3.fıkrası kapsamında 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00 ve
7225.40.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarından yapılacak “Levha
haddehanesinde haddelenmiş levha sac” ithalatında sirküler ekinde örneği
bulunan Üretici Belgesi aranacaktır. Diğer GTİP lerden farklı olarak bu üç GTİP
için Üretici Belgesi olmadan ithalat işlemleri tamamlanamayacaktır.

•

İthal edilecek ürünün vergiye konu üretici tarafından üretildiğini tevsik eden
“Üretici Belgesi” nin, göndericinin üretici olmadığı durumlarda mutlaka gönderici
değil üretici tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.
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•

Tebliğ kapsamı bazı
gümrük tarife istatistik pozisyonları için
karşılarında bulunan açıklamaların dikkatlice incelenmesi ve hariç tutulan
istisna hükümlerinin irdelenmesi önemli olacaktır. Örneğin 7225.30.90.00.11
GTİP de açıklama hükmü ile (%0,006 veya daha az karbon içerenler hariç)
tutulmuştur. Bu tür açıklama ile istisna edilmiş eşyalar için, eşyanın sevki
öncesinde analiz sertifikası temin edilmesi faydalı olacaktır. Benzer şekilde
istisna hükmüne tabi olan bu tür eşyaların, ithalat aşamasında Gümrük İdareleri
tarafından Kimyahane Tahliline sevk edilmesi söz konusu olabilecektir.

•

Tebliğ kapsamında GTİP olarak yer alan eşyaların AB ve Güney Kore dışındaki
ülkeler menşeli ithalatında, anti damping vergisi uygulanmaması ve ilgili ülke
menşeli olduğunu kanıtlamak için;
I-) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife
uygulamasını gerektiren anlaşmalar kapsamı eşyanın tercihli menşeini tevsik
eden belgelerin (EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, Fatura
Beyanı, EUR.MED Fatura Beyanı, Menşe Beyanı, İran ile imzalanan Tercihli
Ticaret Anlaşmasında Menşe İspat Belgesi, Malezya ile imzalanan Serbest
Ticaret Anlaşmasında Menşe Belgesi ve D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli
Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette D-8 Menşe İspat Belgesi; Türkiye
tarafından tek taraflı olarak bazı ülke, ülke grupları veya toprak parçaları için
tanınan tercihli tarife uygulamalarında ise Form A Menşe Belgesi) ibraz edilmesi
halinde, menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmeyecektir,
II-) Üçüncü ülke menşeli (Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti’nden) ithalatta ise
eşyaların Ticaret politikası önlemi uygulanan ülkeden farklı menşede
olduğunun tevsiki için menşe şahadetnamesi ibrazı gerekecektir.

•

Söz konusu Tebliğ’de başlamış işlemler için GEÇİCİ MADDE uygulamasına yer
verilmemiştir. Dolayısıyla daha önce gelmiş veya yolda olan eşyalar için
başlamış işlem muafiyeti uygulanamamaktadır.
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