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Fas Taıafndaı Sıcak Haddeleım§ Sao
ilhrlAtııa kaı k6iJı konırıma Önlemi

a) 25, t0.20l9 sayllr ve l0700 sayü yaamız,
b) Tic.İet BakAnLğı'ndsn aluıan l3.05.2020 ıaıihli ve E-0005436l

l58 sayıll yazl

İlg(8)da k8yf!ı yazrnızd\ Fas tarafindü "sıcak t{add.Ienmiş sac" ile itgili 22 Ekim 2019 taİihinden
itibarcn 20o giın boyuıcı % 25 ek vergi uyeıılanacağ! bildinhi$i,
Bu def4 Ticarct Bsk nlığhdan atınarı ve ekte biİ örncği suDulan yazıda, Fas 1aİa6ndan sıc2k haddelenmiş
sac iüsla§ için söz koaıısu önlcmin./r5,1ik ek vcrgi ş.klilde kesiD önleme dönü$iiİiildü$i, ilgili önıemin ]
yıl bo).ıınc. uygulaiıa.ağı, ilİ Ftdan §o.İ. '/o 25'lik ek vğginin her yll % l oranında dijştiİü|ne§ine karaj
vğildiği b€lirtilme|aedi!,
Bu itibaıla, konu hakhnd. Od.Dız üyesi ilgili fıoAlara duyuu yapılrıaın rica ederim
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Fa§ Taİ.fından sıcak Hiddelenİniş

Sac lthalağıa Karşt Kesin Koruıma
Onleıni

DAĞITtru YERLERiNE

iıgi

: 24.10.20l9 taİih ve 4E806642

sayılı yazımız.

llgi'de kayıdl y8zrfizd4 Fas taİaİndan "sıc€k Haddelenmiş sac" ile ilgili korunma
önlemi soİuş§ıİmasına başlanüğı ve 22 Ekİn 20 l 9 taİihinden itibaİ€n 200 gün bo},llnce % 25
ekveıgi uygulanacdı bildirilrnigi.
Bu def4 Rabat Ticarct Müşavi.Iiğimizce yapllaı bilgilendirmede, Fas taraİinda.rı
ülkemiz dahil birkaç ülkeden iüalatı gerçekleştirilen "Srcal Haddelenmiş sac" iüalaİna ka.şı
22 Ekiİ\ 2019 urihinden geçeıli olmak üzere % 25 ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici
ko.üiJna önlemi üygularunaslna kal verildiği hahrlatllarak bu defa, Fas sanayi, Ticaİet,
Yeşil ve saylsal Ekonomi Bakanlüğıntn inttmet siıesinde yaylmlanaı 0t Mayıs 2020 tarih ve
30/20 sayıh örneği ekli kamuoyu duyurusu ile 72,08i12.1l 13,72.1l.|4;72.|l.|9;72.25 30.
1?-25.40: 72.26.20.00.1l; 12.26.20.00.2|: 7226,20.00.30: 72.26.20 00,40; 72,2620 00 5|:
7226,20.0o.52; ']2.26.2o.o0.59i 72.26.9|; 72.26.99.90.9l; 72.26.99 90,99 kodlu srcak
haddelenmiŞ sac ürünleri için gcçici önlemiJı % 25'|ik ek veEi şeklinde kesin önleme
dönüştür0ldüğü, sö2 konı]su önlemin 3 yll boyunça uygulanacağl, ilk ylldaıı sonra % 25'lik ek
verginin her yll 7o l oranında dl§ii-rüilmesine k İar veİitdi$nin ilan edildiği biIdiİilnekedir
Bitgileri ile mczkuı duı,ıunun aDrlan s€lİörde faaliyet gög€ren ihİacatçl üyelerinize
duülrulması husu$!ıda 8ereğini rica ederim.
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