31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ
T caret Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2021/7)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, 3 üncü maddede yer alan karayolu taşıt araçlarının thalatının
düzenlenmes d r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n
445 nc maddes le 31/12/2020 tar hl ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rej m
Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Sanay ve Teknoloj Bakanlığının Uygunluk Yazısına tab eşya
MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tar fe poz syonları (GTP) ve tanımları bel rt len eşyanın Serbest Dolaşıma
G r ş Rej m ne tab tutulması hal nde, gümrük beyannameler n n tesc l nde gümrük dareler nce, Sanay ve Teknoloj
Bakanlığınca veya yetk verd ğ kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere st naden f z ksel veya elektron k olarak
düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.
GTP
8701.20
8701.91.10; 8701.92.10;
8701.93.10; 8701.94.10;
8701.95.10
87.02

87.03
87.04

87.05
87.11

87.16

Eşyanın Tanımı
Yarı römorkler ç n çek c ler
Tekerlekl z ra traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekl traktörler
10 veya daha fazla k ş taşımaya mahsus (sürücü dah l) motorlu taşıtlar
B nek otomob ller ve esas t bar yle nsan taşımak üzere mal ed lm ş d ğer
motorlu taşıtlar (87.02 poz syonuna g renler har ç) (go-kart araçları har ç)
(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dah l)
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
Özel amaçlı motorlu taşıtlar ( nsan veya eşya taşımak üzere özel olarak
yapılmış olanlar har ç) (örneğ n; kurtarıcılar, v nçl taşıtlar, tfa ye taşıtları,
beton karıştırıcı le mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,
püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloj ün teler )
Motos kletler (mopedler dah l) ve b r yardımcı motoru bulunan tekerlekl
taşıtlar (sepetl olsun olmasın), sepetler.
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ett r c tert batı bulunmayan d ğer
taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80; 8716.90
har ç)

Yürürlükten kaldırılan tebl ğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tar hl ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıt Araçlarının İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/7) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tar hl ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıt Araçlarının İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/7)’e yapılan atıflar bu Tebl ğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n T caret Bakanı yürütür.

