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Konu: 3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi                       Tarih:15.01.2020 

uygulamasına ilişkin Karar hk. 

               60677869 / 15.01.2020 

    

T.C.  

TİCARET BAKANLIĞI 

İthalat Genel Müdürlüğü’ne 
 

 Bilindiği üzere, 31.12.2020 tarih 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3351 sayılı 

İthalatta İlave Gümrük Vergisi uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanarak 01.01.2021 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararın Ek-1 listesinde 6 adet dipnot kaydı bulunmaktadır. Dipnot 

kayıtları aşağıdaki gibidir.  

 

İthalat Rejimini Kararı II sayılı listede yer alan (a) ve (b) dipnotları bu liste kapsamı eşyalar için de 

İGV muafiyeti sağlar.  

(1)  60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş m² ağırlığı 70gr geçmeyen boyanmamış, boyalı 

iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için İGV %0 olarak 

uygulanır. 

(4) Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan 

olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde İGV’nin %60’ı tahsil edilir. 

(5) 1500 tur/mt üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmiş m² ağırlığı 70gr geçmeyen, boyanmamış, 

boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için İGV %0 

olarak uygulanır. 

 

Daha önceki uygulamada 5407 61 GTİP pozisyonu tarifenin tüm alt pozisyonlarının İGV ile ilgili 

yukarıda belirtilen (4) no.lu dipnot uygulaması yapılırken işbu kararla 5407 61 10 10 00 GTİP için (5) no.lu 

dipnot hükmü uygulamaya konulmuş önceki uygulama kaldırılmış, söz konusu (4) no.lu dipnot uygulaması 

5407 61 30 GTİP’in alt pozisyonlarına eklenmiştir. Söz konusu 5407 61 10 10 00 GTİP’deki mensucat’ın 

boyalı olmaması ve herhangi bir kimyasal işlem görmemesi halinde İGV uygulamasında dipnot (4)’te yer 

alan uygulamanın yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. 

 

Saygılarımızla,          

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

Hüseyin SARIDAĞ 

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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