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SİRKÜLER 2019 – 64

3 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 2019/2 Tebliğ ile 26.12.2018 tarihli ve 512
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat
çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi belirlenmiştir.
Aşağıda ki tabloda GTP ve tanımlamaları belirtilen eşyanın ithalatında artakalan tarife
kontenjanın dağıtımı talep toplama yöntemi ile yapılacak olup, söz konusu eşyayı üretiminde
hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikli olarak dikkate
alınacaktır.
No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük
Vergisi %

1

2811.19.80.90.19

*Ağırlıkça %98, 5 veya daha fazla saflıkta
fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

1.500

0

2

2903.22

Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

Ton

5.000

0

3

2915.21

Ton

59.995

0

4

3804.00

Ton

1.800

0

5

3806.10

Ton

20.478,80

0

6

3815.90.10.00.00
veya
3815.90.90.00.00
8529.90.92.00.00
veya
9405.40.39.00.00

*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik
asit (CAS RN 64-19-7)
*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha
fazla sodium lügnosülfonat içeren sodiuın
lügnosülfonat sulu çözeltisi
*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde
edilen reçine asitleri
*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit
içeren katalizör

Ton

250

0

*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı:
Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya
da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış
olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki
ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline
mahsus (a).

Adet

40.000.000

0

7

(a) Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanımına ilişkin hükümlerine tabidir.
*Bu GTP’larında sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı
düşürülmüştür.
Bu kapsamda düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2020 tarihine kadar geçerli olacak ve
başvurular elektronik olarak yapılacaktır.
Tebliğ içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)
Saygılarımızla

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. BOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ AŞ’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Sorularınız olması halinde Cemal Ergül veya bgiletisim@borusan.com adresine mail gönderebilir ya da (216) 571 50 57 numaralı telefondan bize
ulaşabilirsiniz.
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