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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı : 30171052-724.01.01
Konu : Ukrayna'ya Mal Girişinde Ön

Bildirim Zorunluluğu

DAĞITIM YERLERİNE

Kiev Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, 13.08.2020 tarihli ve 502 sayılı
ekte aslı ve tercümesi yer alan Ukrayna Maliye Bakanlığı Kararı'na istinaden (Adalet
Bakanlığı'na kayıt tarihi 19/10/2020; Resmi Gazetede yayımlanma tarihi 28/10/2020) 07
Kasım 2020 tarihinden itibaren Ukrayna’da “Genel Varış Beyannamesi” uygulanmaya
başlanacağı ifade edilmekte olup söz konusu Kararın tercümesi aşağıda yer almaktadır.

"Genel Varış Beyannamesi (bundan böyle - GVB olarak anılacaktır), transit geçişler
de dahil olmak üzere malların Ukrayna'ya ithalatı için zorunlu olacaktır.

GVB'nin uygulanması, uluslararası anlaşmalarla öngörülmüş olup, Ukrayna Devlet
Gümrük Servisi uzmanları tarafından ön risk analizi için kullanılacaktır.

7 Kasım 2020 tarihinden itibaren GVB Ukrayna'nın kontrol noktalarından taşınan
malların geçişi için zorunlu olup, Ukrayna Devlet Gümrük Servisine sunulacaktır.

GVB'nin Ukrayna’da uygulanmaya başlanması, Ukrayna'da uluslararası gümrük
kontrol normlarının ve standartlarının uygulanmasına yönelik bir adımdır. Söz konusu
sistemin kullanılması, Gümrük Prosedürlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi), Dünya Gümrük Örgütü Dünya Ticaretinin
Güvenliği ve Kolaylaştırılmasına İlişkin Standartları ve Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki
Ortaklık Anlaşmasıyla öngörülmektedir.

GVB, taşımacı tarafından (veya onun adına hareket eden başka bir kişi tarafından)
oluşturulan ve bir elektronik dosya biçiminde gümrük idaresine gönderilen bir elektronik
mesajdır. Ukrayna Devlet Gümrük Servisi’nin web sitesinde oluşturulan kullanıcı hesabı
üzerinde GVB'yi doğrudan doldurmak da mümkündür.

Genel Varış Beyannamesi sunarken, Ukrayna’ya ithal edilen veya diğer ülkelere transit
olarak taşınan malların nakliyesi hakkında bir ön analiz (Ukrayna gümrük sınırındaki kontrol
noktasına varmadan önce) yapılır. Yeni olan bu uygulamanın amacı, mal tedarik zincirinin
güvenliğini ve güvenilirliğini organize etmek ve tehlikeli malların Ukrayna’ya giriş risklerini
azaltmaktır.

Halihazırda GVB'nin uygulama süreci için gereken hazırlıklar devam etmektedir.
Ukrayna’nın Tek Devlet Bilgi Web-Portalında "Uluslararası Ticaret için Tek Pencere" isimli

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ticaret.gov.tr/ adresinden 7d9eef1b-e217-407c-8453-47a1409b5901 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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Bölümünde GVB’nin deneme başvuru yapma imkanı mevcuttur. GVB'nin deneme başvurusu
sadece KEİ (kayıtlı elektronik imza) imzası olan kişiler tarafından yapılabilmektedir.(Sadece
Ukrayna vatandaşları*)

Genel Varış Beyannamesi aşağıdaki malların getirilmesinde uygunlanmayacaktır:

 Ukrayna sınırlarını geçerken, limanlarda veya havaalanlarında duraklamayan deniz,
nehir ve hava yollarıyla taşınan mallar;

 boru hattı ve elektrik hatları ile taşınan mallar;
 mektuplar, kartpostallar ve sekogramlar (körler alfabesiyle yazılan posta bildirimleri);
 Dünya Posta Birliği kurallarına uygun olarak taşınan mallar;
 Ukrayna Gümrük Kanunu’nun 252. maddesinde belirtilen askeri teçhizat ve diğer

mallar;
 Ukrayna Gümrük Kanun’un 383. – 386., 388., 389., 391. ve 392. maddelerinde

öngörülen gümrük muafiyetleri olan kişiler tarafından Ukrayna’ya ithal edilen mallar;
 ATA karnesi ile taşınan mallar;
 özel kişiler tarafından kişisel, ailevi ve ticari faaliyetlerle ilgili olmayan diğer

ihtiyaçlar için el bagajında veyaberaberindeki bagajda taşınan mallar;
 Resmi spor müsabakalarına katılanlar tarafından spor amacıyla ithal edilen ürünler;
 Ukrayna gümrük sınırına varan taşıtlarda bulunan ikmal malzemeleri;
 kişisel kullnıma mahsus taşıtlar;
 doğal afetlerin, kazaların, felaketlerin ve salgın hastalıkların sonuçlarıyla mücadele

edilmesi için gereken mallar;
 transplantasyon için insan organları ve diğer anatomik malzemeler."

*Ticaret Müşavirliği notu

Bu çerçevede, bilgileri ile taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın
konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
EMEL EMİRLİOĞLU

Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: UKR_Karar ve Tercümesi

Dağıtım:
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine (Lojistik Konseyi)
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (Lojistik İş Konseyi)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (Utikad)

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ticaret.gov.tr/ adresinden 7d9eef1b-e217-407c-8453-47a1409b5901 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.


