
 
 

 

ABD-ÇİN’İN KARŞILIKLI GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRIMLARINA İLİŞKİN DUYURU 

ABD Ticaret Ofisi Çin’in teknoloji transferi ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemelerine 
yönelik olarak, Çin’e karşı toplam 550 milyar dolar değerinde ithalatı kapsayan dört farklı ürün listesi 
kapsamında ilave gümrük vergisi uygulamaları başlatmıştır. Diğer taraftan, ABD’nin Çin’den ithalata 
yönelik gümrük vergisi artırımına karşılık Çin de ABD’den ithal edilen toplam 185 milyar dolar 
değerinde ithalatı kapsayan dört farklı ürün listesi yayınlayarak ilave gümrük vergilerini uygulamaya 
koymuştur.  

ABD’nin söz konusu listelerine ilişkin duyuruların yer aldığı resmi internet adresleri, listelerin 
yürürlük tarihleri ve ek vergi oranları aşağıda sunulmaktadır: 

1. ABD’nin 34 milyar dolarlık listesi (Yürürlük Tarihi: 6 Temmuz 2018): İlave Gümrük Vergisi (İGV) 
%25; 15 Ekim 2019 itibarıyla İGV %25’ten %30’a çıkacaktır. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-issues-tariffs-chinese-products  

2. ABD’nin 16 milyar dolarlık listesi (Yürürlük Tarihi: 23 Ağustos 2018): İGV %25; 15 Ekim 2019 
itibarıyla İGV %25’ten %30’a çıkacaktır. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/august/ustr-finalizes-second-tranche 

3. ABD’nin 200 milyar dolarlık listesi (Yürürlük Tarihi: 24 Eylül 2018): İGV %10; 1 Haziran 2019 

itibarıyla İGV %10’dan %25’e çıkacaktır. 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-finalizes-tariffs-200  

4. ABD’nin 300 milyar dolarlık listesi (4-A & 4-B) (Yürürlük Tarihi: 4-A Listesi için 1 Eylül 2019 &     
4-B Listesi için 15 Aralık 2019): İGV: %15 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/august/ustr-announces-next-steps-proposed 

Not 1: ABD Ticaret Ofisi, Çin’e karşı başlatmış olduğu ek vergi uygulamalarına ilişkin listelerden bazı ürünlerin çıkarılmasına yönelik 

süreçler yürütmekte ve listeleri dinamik olarak güncelleyebilmekte olup, söz konusu ürün çıkarma süreçlerine ilişkin bilgilere 

“https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/tariff-actions” linkinden ulaşılabilmektedir.  

Çin’in söz konusu listelerine ilişkin duyuruların yer aldığı resmi internet adresleri, listelerin 
yürürlük tarihleri ve ek vergi oranları aşağıda sunulmaktadır: 

1. Çin’in 34 milyar dolarlık listesi (Yürürlük Tarihi: 6 Temmuz 2018): İGV %25 
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201806/t20180616_2930325.html 

2. Çin’in 16 milyar dolarlık listesi (Yürürlük Tarihi: 23 Ağustos 2018): İGV %25 
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201808/t20180808_2983770.html 

3. Çin’in 60 milyar dolarlık listesi (Yürürlük Tarihi: 24 Eylül 2018): İGV %5 ve %10; 1 Haziran 2019 
itibarıyla bazı ürünlerde İGV %10 ile %25 arasında değişen oranlara yükseltilmiştir. 

http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201808/t20180803_2980950.html 

4. Çin’in 75 milyar dolarlık listesi (4-1 & 4-2) (Yürürlük Tarihi: 4-1 Listesi için 1 Eylül 2019 &                   
4-2 Listesi için 15 Aralık 2019): İGV: %5 ve %10 

http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201908/t20190823_3372928.html 

Not 2: Çin Vergilendirme Komitesi 11 Eylül 2019 tarihinde (2019; No:6) aşağıda yer alan GTIP kodlarında ABD’den ithalata uygulanan 

ek gümrük vergisi oranlarını 1 yıl süreyle askıya aldığını duyurmuş olup askıya alınan ürünlere ilişkin bilgilere 

“http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201909/t20190911_3384638.html” linkinden ulaşılabilmektedir. 
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