FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir?
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı
olarak ülkemizden yaptıkları ithalatta sistem kapsamına giren eşya için gümrük
vergisi indirimi uygulamaktadır. Sistemin tercihli menşe ispat belgesi olarak FORM A
Özel Menşe Şahadetnameleri kullanılmaktadır.
FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
Söz konusu sistem kapsamı eşyanın ülkemizden aşağıda belirtilen ülkelere
ihracında gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmektedir









ABD
Kanada
Yeni Zelanda
Japonya
Ukrayna
Kazakistan
Beyaz Rusya
Rusya Federasyonu

ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi doldurulması zorunlu
değildir. Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir. Belgenin ihracatçı tarafından
doldurulması yeterlidir.
Genel Koşullar
Tercihli sistemden yararlanacak eşyanın aşağıdaki genel koşulları karşılaması
gerekmektedir





Eşyanın, ithalatçı ülkenin GTS kapsamında taviz uyguladığı ürünler arasında
yer alması ve bu durumun kolaylıkla tespit edilebilmesi amacı ile bir FORM A
belgesi muhteviyatında yer alan eşya kalemlerinin 7 numaralı mal tanımlama
bölümünde açıklıkla ve detaylı olarak tanımlanması
Belge muhteviyatı eşyanın her bir kaleminin, İthalatçı ülkenin GTS
kapsamında uyguladığı tercihli menşe kurallarına göre Türkiye Menşeli
sayılacak şekilde elde edilmiş veya üretilmiş olması
İthalatçı ülkenin sevkiyat kurallarının karşılanması gerekmektedir. Genel
olarak doğrudan sevkiyat kuralı geçerli olmakla birlikte, belirli kurallara
uyulması koşulu ile birçok ithalatçı ülke aktarma yolu ile sevkiyat şeklini de
kabul edilebilmektedir. (Avustralya için doğrudan sevkiyat şartı
bulunmamaktadır)

8 Numaralı “Origin Criterion” Bölümünde Yapılacak Girişler
Belge muhtaviyatı her eşya kalemi için



Eşyanın tamamı ile Türk Menşeli (%100 Türk malı) olması durumunda tüm
ülkeler için "P" harfi
Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi
ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki
yüzde payı ile birlikte yazılacaktır (Örnek: "Y"20%). Amerika Birleşik Devletleri
için “Y” harfi ile yerli katkının eşyanın fabrika çıkış fiyatı içerisindeki yüzdesi
(Örnek: “Y” 35%).Japonya için "W" harfi ile malın GTİP no.sunun ilk dört
rakamı birlikte yazılacaktır(Örnek: "W"96.18). Kanada için "F" harfi
yazılacaktır. Avustralya ve Yeni Zelanda için bu bölüme giriş zorunluluğu
bulunmamaktadır.
“Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce ve ya Fransızca olarak
düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler
dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

