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Konu

Koronavirüs Tedbirleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 02.03.2020 tarihli yazınız.
Çin'in Yuhan kentinde başlayarak tÜin Dünyayı tehdit etmeye devam eden Coronavirüs
salgınına karşı ülkemiz ile vatandaşlanmızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlannca çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bakanlığımızca da
gınnrük idarelerinde birtakım tedbirler halihazırda alınmıştır. Bu kapsamda, ilgide kayıtlı
yazınızda yer alan COVID-19 hastalığına ilişkin tedbir önerilerinize ilişkin
değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.
Risk kriterlerinin yeniden değerlendirilmesiyle, salgın hastalıkla ile ilgili öngörülebilir
bir süre için canlı ve cansız varlıklarla teması mümkün oldukça ortadan kaldırmak amacıyla
sarı ve kırmızı hat kriterinin en düşük seviyeye çekilmesi, gümrük işlemlerinin beyana göre
elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi,
GÜinrÜk idarelerinde fiziki kontrol oranları, her yıl Bakanlığımız politikaları göz
önünde bulundurularak: merkezi ve yerel düzeyde yapılan risk analizi çalışmalan kapsamında
belirlenmekte olup, oranlar periyodik olarak takip edilmekte ve risk analizlerindeki seçici]jği
sağlayacak şekilde belirli bir seviyede tutulmaktadır. Bu kapsamda beyannamelerin san battan
kırmızı batta sevkinde gerekli özenin ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği konusunda gerekli
idari tedbirlerin alınması hususlannda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
talimatlandınlmıştır.
Gümrük vergisi, Ek Mali Yükümlülük, anti damping gibi gümrük vergilerinin yukarıda
bahsedilen dolaşım belgeleri ve menşe şahadetnamesinin ibraz edilememesinden kaynaklı
olarak ödenecek vergilerin karşılanamaz rakamlara ulaştığı, global salgın nedeni ile
oluşabilecek ek maliyetlerin dış ticaret firmalarımıza ve tüketici fiyatlarının gereksiz artışı
doğrultusunda halkımıza getireceği negatif etkileri dikkate alınarak; eşyanın menşeine ilişkin
beyan edilenin aksine bir durumun tespiti halinde vergilerin ve cezanın derhal itiraz
edilmeden ödeneceğine dair bir taahhütname verilmek ve 6 ay içinde de menşe şahadetnamesi
ve diğer dolaşım belgelerinin ibraz edilmek koşuluyla, bu belgeler ve Gümrük Yönetmeliğinin
38/2 maddesine istinaden teminat aranılmadan işlem yapılmasına izin verilmesi,
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