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lrak (|KBY) Gümrük Muafiyetleri

ilgi : Tica.et Bakanl|ğİndan alınan 04.05.2020 tarihli ve E-00054l76046 sayllı yazı,

ilgi'de kay(l! yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliği'nden Ticaret Bakanl|ğı'na iletilen bir yazıda, I.ak'ta ilgili
kurum, kurırluş ve makamlaadan izin allnmtş olmasl kaydly|a kamu yat|nmlan. sıntejik veya önemli pİojeler
vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere iıhal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi
muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı
beliniImiştir.

Yazlda. söz konusu kaİaİın 2t Nisan 20l9 tarihinden itibaren lrak (lrak Kürt Böl8esel Yönetimi-lKBY)'da
üretim sürecinde kullanllacak her tü.lü hammadde/aİa mamül|er için uygulanan gümrük
vergisinden mua6yet uyg!lamalarlnın, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanltğınca 2] Nisan 2020 tarihinde
yaylnlanan birömeği eklitalimat ile amacı, dayanağl v€ 8efekçesi ne olursa olsun mevcut büttin muafiyetlerin
yürürlüğünün durduruImaslna karar verildiği vur8uIanmlşİr.

YaAda, 24 Nisan 2020'de asklya a|ınan söz konusu vergi muafiyet|eri hakkında ilgili Ataşe|ik
tarafından lKBY ye*ilileri ile yapılan görüşme çerçeyesinde;

l )KaldIrılan muafiyetl€rin, imalat sanayini desıekl€me kapsamtndaki aaa mamü[/hammaddelere veril€nler ile
her tiirlü p.oje. yatınm. teşvik kapsamındakile. dahil istisnasız tüm muafiyetl€ri kapsadlğı,

2)Söz konııstl uygulamantn lİak Merkezi Hükümeti (lMH) kurumlanndan a|ınmlş muafiyet|eİe de teşmil
ediIdiği ve bunlann da IKBY'deki gümrükleIde dufdurulduğunun öğrenildiği,

3)lMH alanlnda devam eden projeler baklmından ilgili Merkezi Hükümet kırrumlarından alınan muafiyetlerin
durdurulmasrnln anlaşllmaz ve haksız olduğu ve Böl8esel Yönetimin yetkisi dlşlnda olduğunun b€lirtildiği,

4)Muhataplarca, IMH ile anlaşmalaİı bulunduğhüln ve bu konuda uygulama yctkile.inin olduğunun ve
halihazııda acil muafiyer talebi olanların IKBY Bakanlar Kurulu'na müracaat edilerek karar çıkartması
durumunda muafiyetten istifade edebileceğinin vurgı.ılandlğı: bununla biİlikte, karaİ olmadan kurumlann
muafiyel uyguIamayacağınln, diğer laraftan, muafiyet u)/8ulamaslntn geçici olarak duİdurulduğunun,
Ekonomi ve Maliye Bakanllğl kooadinasyonunda muafiyet tantnacak ürünler ve durumlar ile ilgili bir
çalışmanın sürdürüldüğünün açıklandlğt; ayrıca. Bakanlar Kurulu'nda konunun tekrar değerlendirileceğinin,
Gümrük, Ticaret ve Maliye bürokatlar| oIaaak muafiyetlerin tamamen kaldlİülmaması yöniinde f'ikiİ beyan
edildiğinin, ancak nihai kararın BakanIar Kurulu görüşm€le.i sontastnda ortaya çıkacağmın ifade edildiği.

belinilmiştif
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Evl.ıl Do..ul.m.ı lcn: hllp]//belsedo8luI. tobb olgt./do!r!la aipr?V=sEAsuz9H
oumlup,nar 8u lvan No 2 52 (tsk8.hir Yol! 9 (m ) 06530 /AN unA

'.|: 
+901312)2ı820 m (P6X). F.ıı: +90 (:l1z]219 a0 90.9ı.92

t_ron.: ü.fo@tobb o.ar. . w.b: M lobb ora tr. İEP: tobb@h302 İep t.
Atn.r|İ bi|aı içinI xubllay şiMşExT.l:0312 218 22 34

ai^eEİv? sAırAİ ooAi

i----,]--

İ

ODALAR VE BORSALAR
BiRLiĞi

I

to7llllol 01 ı@3/ı/14 11 2013

Gelen Tarih Sayı: 20/05/2020 - 560



Yazıda, bazı işadamlarünün IKBY'deki Yaıırım Kurulu'na müracaat ederek daha önce yasal olarak ilgili
kurumlarca verilmiş muafiyctlere itibar edilmcsini ve mağduİiyetin giderilmesini talep ettiği
kaydedilmiştir Muafiyeılerin iptal edilmesi nedeniyle lırlart bekleyen ve fabrika/tesislerine hammadde, ara

mamul ve malzeme ulaşmadığl için üretim süreçleri kesintıye ugrayan bazü işadamlarIna yardımcü olmak için
IKBY yetkilileri taratlndan gcçici bir çözüm önerildiği vuİgırlanmlştür.

Yazıda devamla. bu kapsamda uhdesindcki muafiyete istinaden lıak'a scvkiyat yapm|ş olan söz konusu

işadamlannca. scvkiyat kapsamü ürüne/malzemeye normal itha]at sürecinde üahakkuk edilecek vergileİin
teminat olarak yal!İılmasl hallnde tlIlarlnln geçişine izin verlleceğine dair bilginin bahse konu Ataşelikten
Ticareı Bakanlığl'na iletildiği if ade edilmiştir

Bazt işadamlannln söz konusu ara çözümü kabul etliği ve teminat yatürmak suretiyle bekleyen araçlar|n bir
kısmının Irak'a girişinin sağtandığü bilgisi anılan Araşelikten Ticaret Bakanlığlna bildjrildiği ifade edilerek
ilgili lrak makamları nezdinde Bakanlıklarl girişimlerinin devam ettiği belirtilmiştiİ

Bu itibarla, odan|z üyesi iltili firmaların konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederim

Saygılanmla.
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Mustafa sARAÇoZ
Genel seketer
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Tarih,23 04 2020

Gümrukler Genel MıJdurluğunden

Ta]m Müdüllükl€.e

GümrOk Mahkemeleri Xuruluna

GaYrircsmi TerCüme

Konu, Ve.8i MuafiYetlen

tkonomive Maliye 8akanlnln talimatl üzere, ithal ürünlere uy8ulanmakta olan tüm güm.ük

muafiyetlerinin bütün mallal bak,mlndan (h€rhan8i bir amaç, kurul kararl veya yer jçin han8i kuralv€
kararla çlkalllmlş olu.5a olsun)yururlüğ0 durdu.ulmuştur Bu çe.çevede i5tisna5lı tüm ürünle. için ithal

aşama5lnda helhangl bir muafiYet uygulanmaYacak ve gaJmruk v€rgileri tah5il edildikten 50nra bö18eYe

(KlBY} g,rmeslne müsaade edilecektir

Karar 24 04 2020'ten ltlbaren uy8ulanacaktlr

samal Abdu lrahma n Aziz

Gümrük Genel Müdürü


