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Ilgi : a) l5,05.2020 tarihli ve 438J sayllü yaztmlz
b) Ticaret Bakajıllğt'ndan alınan 21.05.2020 ıarihli ve E-0005449t707 sayllı yazl,

İlgi(a)'da kaylt|t yazımızda, Irak'ta ilgili kurum, kııruluş ve makamlardan izin alınrnış olması kaydlyla ka.rnu

yattnmlarü, stratejik veya önemli pİoje|er vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak iizere ithal edilen ürünlere
uygulanan gümaük vergisi muafiyetlerinin yerel iİnalat sanayini korumak ve geliştiamek üzer€
durdurulducunun açıklandlğl belirıiImişıir,

Yaz|mfll.^, söz konusu kaİarün 2t Nisan 20|9 tarihinden itibaren lrak (Irak Kün Böl8esel Yönetimi-
lKBY)'da üretim sürecinde ku|lanülacak her tiiİlü hammadde/ara mamül|er için uygulanan gümrük
vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde
yaylnlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olıırsa olsun mevcut bütun muafiyetlerin yürtlrlüğiinün
düıldurulmaslna kamr verildiği vurgulanmışır,

Bu defa, Erbil Giimrük Ataşeliği'nin Ticaret Bakaİhğü'na muhatap ilgi(b)'de kayıılı ekli yazlsında son

gelişmeleİ hakklnda bilgi verilmekıedir

Bu itibarla. odanız üyesi ilgili lırmala nün bilgilendiriImesini rica ederiın,
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lrak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri

DAĞITIM YERLERiNE

Ilgi | 04,05,2020 tarihli ve ve 54|75278 Saylh yaz|mn.

ilgi'de kayütll yazlmız ile Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alnan y^zrya atfen, lrak'ta
ilgili kurum, kııruluş ve makamlardan izin almmış olmast kaydüyla kamu yatııümla.ı, stratejik
veya önemli projeler vb, kapsamdaki faaliyetlerde kullanllmak üzefe ithal edilen ürünleİ ile
yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren lrak
(Irak Kürt BöIgesel Yönetimi-IKBY)'de üretim sürecinde L:ullanllacak heİ türlü
hammadde/ara mamüll€r için uygulanan gümrük ve.gisinden muafiyet uygulamalarlnln.
IKBY Ekonomi vc Maliye Bakanlığünca 23 Nisan 2020 tarihli talimat ile amacl, dayanağl ve
gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar
verildiği; IKBY Bakanlar Kurulu'nca yeni bir düzenleme yapılacağı; bazı işadamlarının,
lK3Y Yatlrüm Kurulu'nun geçici çözüm olarak sunduğu öneri çerçevesinde, sünürda bekleyen
sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat sürecinde tahakkuk edilecek vergileri
teminat olarak yatürması yoluyla türlaIün geçişine izin veİildiği bilgisi iletilmiştir.

Bu defa, E.bil Gümrük Ataşeliğimizden alınan yazıda,

-Konu hakkında müteaddit defalar yapıIan görüşmelerde yetkilileİce; karafın lKBY
Başbakanı talimatı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlüğt'nca yürürlüğe konulduğu, yeniden

diizenleme amacıyla bir komisyon marifetiyle çalışmaların devam ettiğt, benzer yijnde bi.
kalar çıkacağlnın tahmin edildiği, ancak yeni kara.ln eskisi gibi her tiirlü ürünü değil selektif
olarak bazı ü.ünleri kapsayacağınln ifade edildiği. ancak btıgü.e kadar yeni bir diizenlemenin
yürüflüğe konulduğu yönünde bilgi alünamadığl.

JKBY Gümrükler cenel Müdürlüğü yetkilileri ve İbıahim Halil Gümrük Müdü.ü ile
yaPllan 8örüşmelerde, henüz genel bir düzenleme yapllmadüğı. ancak karaİ öncesi
uygulamalaİ kapsarnında muafiyct imkanündan faydalanan kişi/işletrneleİin caİi dönemde de

muafiyetlerden istifade edebileceklerinin anlaşıldığı; bunun için talep sahibinin daha önce
muafiyet istihsal ettiği kuruma başvurması gerektiğinin ifade edildiği: ilgili kurumun söz
konusu kiŞinin talebini uygun görerek 1KBY Bakanlar Kurulu'na sevk etmcsi ve buradan taIeP
yönünde bir kara. çıka.tması halinde muafiyetler mekanizmasınln işlemeye devam edeceğinin
belirtildiği; kararın istihsalini müteakjp ilgili giimrük idaresine bildirilmesi için Bakanlaİ
KurıJlu'nca Ekonomi ve Maliye Bakanllğü'na iletildiği Ye sürecin halihazlrda bu şekilde

s6ıOt6zi, Mah 2l?6 s6L No 6], s6ğoto2ıI Ajİm
T.l03l2 2M9050
Brgilçin AYslN ERsoY Tlc .t Un,.l

LPofu .İsyaj"@.lorcdi gov ı,

T.C.
TiCARİT BAKANLIĞI

Uluslararısı Anlaşmalar ve Avrupa Biİliği Gen€l Müdüİlüğü



işlediği bilgisi alındığı,

-Diğeİ taIaftan, 24 Nisan'dan sonra yeni kararııı/mekanizrnanın uygulamaya
konulmasına kadarki süreçte, geçici çözüm o]arak, muafiyet belgesi sahiplerine "gümrük
vergilerini teminat göstererek işlemlerini ikmal etme" imkanü sunulduğu ve istekli firmalaİİ)
bu durumdan faydalandınldığı, ancak bahsi geçen mezkuİ görüşmelerde zikredilen
yerkililerce ifade edildiğine göre; söz konusu süİeçte geçici çözüm olarak 8ümrük ver8ilerini
teminat göstereİek ithalat gerçeklcşti.miş firmaların 24 Mayıs 2020 taİihine kadar yukanda
bahsedilen şekilde ilgili kurum vasltaslyla Bakanlar Kurulu'ndan bir muafiyet istihsal
edememeleri durumunda teminata alınan vergilerinin kesin tahsilata çevrilerek irat
kaydedileceğiıin anlaşıldığı kaydedilrnektedir,

BiIgilerini İica edeİim

e-imzalrdrr
Adem YAZlCl

Bakan a.

Dair€ Başkanr

Dağütım:

Dış Ekonomik Ilişkiler Kuruluna
Türkiye oda|ar ve Bonalar Birliğine
Tü.kiye Müteahhitler Bir|iğine

s68rığzl Msh 2176 so* No 6], söl{töd, Antğa

Bll8jlçın AYSIN ERsoY Ticğa tjh

2,l2


