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Ankara Anlaşmasõ’na ekli Katma Protokol’ün 3’üncü Maddesinin 1’inci fõkrasõnda
öngörülen fark giderici verginin tahsili usullerini tespit eden 3/72 sayõlõ ORTAKLIK
KONSEYİ KARARI

ORTAKLIK KONSEYİ,
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasõnda bir Ortaklõk yaratan Anlaşmayõ dikkate
alarak,
Anõlan Anlaşmaya ekli Geçici Protokol’ün 1’inci maddesinin 1’inci fõkrasõnda belirtilen
Katma Protokol’ü ve özellikle bu Protokol’ün 3’üncü maddesinin 1’inci fõkrasõnõ dikkate
alarak;
Söz konusu madde hükümleri uyarõnca, Türkiye’de veya Topluluk’ta elde edilen ve imallerine
ne Türkiye’de ne de Topluluk’ta serbest dolaşõmda bulunmayan üçüncü ülkeler çõkõşlõ
maddelerin girdiği mallar üzerinden fark giderici verginin tahsili usullerinin, bu konuda Üye
Devletler arasõnda 1 Temmuz 1968’den önce yürürlükte bulunan kurallar hesaba katõlarak
tespit edilmesi gerektiğini göz önünde tutarak;
Yukarõda belirtilen koşullar içinde elde edilen mallar üzerinden fark giderici vergi tahsili
konusunda Topluluk içinde kazanõlan tecrübeyi de hesaba katarak, Türkiye ile Topluluk
arasõnda alõşveriş konusu olan mallara uygulanacak fark giderici vergi için, Topluluğun tarife
birliğinin tamamlanmasõna kadar uyguladõklarõna benzer tahsil usulleri tespit etmenin doğru
olacağõnõ göz önünde tutarak;
Elde edilen mallarõn imaline giren maddelerin yararlandõklarõ gümrük vergisi muafiyetinin
bazõ hallerde ancak kõsmi oluşunu da hesaba katmak suretiyle özel hükümler öngörmenin
uygun olacağõnõ dikkate alarak,

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR :

Madde 1
Katma Protokol’ün 3’üncü maddesinde belirtilen koşullar altõnda elde edilen mallarda tahsil
edilecek fark giderici vergi, mallarõn imaline giren üçüncü ülkeler ürünlerinin, söz konusu
imalat hangi rejim altõnda yapõlmõşsa o rejime kabulleri sõrasõnda gümrük idaresince tespit
edilen cinsleri ve değerleri – veya gerektiğinde başka bir vergi temeli – üzerinde hesaplanõr.

Madde 2
Fark giderici verginin nisbetinin tespitinde göz önünde bulundurulacak tarih, yukarõda
belirtilen mallarõn ihracatõnõn sağlandõğõ tarihtir.
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Bununla birlikte, söz konusu mallar, ihraç edilmelerinden önce, ihracatçõ memlekette gümrük
deposuna konulursa, göz önünde bulundurulacak tarih bu mallarõn depoya giriş tarihidir.

Madde 3
İhracatçõ ülkede uygulanan ve gümrük vergilerinin iadesi veya ertelenmesi esaslarõnõ ihtiva
eden bir gümrük rejimi sayesinde, elde edilen mallarõn imaline giren üçüncü ülkeler
maddelerinin yararlandõğõ vergilerden muafiyetin sadece kõsmi olmasõ halinde, fark giderici
verginin, fiilen tahsis olunan ve geri verilmeyen vergiler tutarõna eşit kõsmõ tahsil olunmaz.

Madde 4
Türkiye ve Topluluk bu Kararõn aynõ biçimde uygulanmasõ amacõyla aldõklarõ tedbirler
hakkõnda karşõlõklõ olarak birbirlerine ve Ortaklõk Konseyine bilgi verirler.

Brüksel, 29 Aralõk 1972

Ortaklõk Konseyi adõna
Başkan
E. M. J. A. SASSEN
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