FORM.A Menşe Şahadetnamesi
Form.A Menşe Şahadetnamesi Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ile
Ukrayna'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize sağladıkları tavizli gümrük
oranlarına konu mallar için söz konusu ülkelere yapılacak ihracatta aranan belgedir.
ABD ile Avustralya GTS uygulamakla birlikte Form.A Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu
değildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için Form A talep etmekle birlikte, resmi
tasdik istememektedir. Form.A Menşe Şahadetnamesinin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir.
Japonya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna ise "Resmi Tasdik" istemekte olup, söz konusu resmi tasdik
işlemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yetkilendirilen 57 Odadan herhangi birinde yaptırılabilir.
Odamız bu konuda yetkilendirilmiş Odalardandır.
FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER
1. Kanada*
6. Kazakistan
2. Yeni Zelanda*
7. ABD**
3. Japonya
8. Avustralya**
4. Rusya Federasyonu
9. Beyaz Rusya(Belarus)
5. Ukrayna
* Kanada ve Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir.Belgenin ihracatçı tarafından doldurulması
yeterlidir.
** ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi doldurulması zorunlu değildir.
FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DOLDURULMASI
Form.A belgeleri yalnızca İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir. Rusya Federasyonu için
Rusça düzenlenebilir. Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.
1 no.lu hane ihracatçı firmanın(göndericinin) adresi;
2 no.lu hane ithalatçı firmanın(alıcının) adresi;
3 no.lu hane İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği( kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa
rotası belirtilecektir.
4 no.lu hane malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş
bırakılacaktır.
5 no.lu hane söz konusu menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra
numarası yazılacaktır.
6 no.lu hane ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır.
7 no.lu hane malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır.
8 no.lu hane malın tamamıyla Türk Menşeli(%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P"
harfi yazılacaktır. 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%). Japonya için "W" harfi ile malın GTİP no.sunun ilk dört rakamı birlikte

yazılacaktır. (Örnek: "W"96.18) Kanada için "F" harfi yazılacaktır. Yeni Zelanda için 8. Kutunun
doldurulması zorunlu değildir.
9 no.lu hane ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır.
10 no.lu hane ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.
11 no.lu hane tasdik işlemi yapılacaktır.
12 no.lu hane üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı
yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma
formun düzenlenme tarihi ve yeri (şehir/ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.
Form.A Menşe Şahadetnamelerinin mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonra da düzenlenmesi
mümkündür.
FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER
-Dilekçe
-İhracat firmasının Türkçe ticari faturası.
-Çeki Listesi
İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİ
Form.A Menşe Şahadetnamesi’nin çalınması,kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.
-Duplicate Dilekçesi
- İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan Form.A Menşe Şahadetnamesinin bir kopyası
- Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi
- İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır.

