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Konu : Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi

Kapsamında Bazı Ürünlerin İthalatında
Geçici Gümrük Vergisi Muafiyeti

DAĞITIM YERLERİNE

Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Meksika'da bir yıldan uzun süredir Merkez
Bankası tarafından hedeflenen %3 +/- 1 yüzde puanı hedefinin dışında ve Nisan ayının ilk yarısında yıllık
%7,72 seviyesinde gerçekleşen enflasyon ile mücadele önlemleri kapsamında, Meksika Maliye ve Kamu
Kredisi Bakanlığı (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) tarafından 04/05/2022 tarihinde
Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi (Paquete Contra la Inflación y la Carestía, PACIC)'nin açıklandığı
belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Federal Tüketici Koruma Ofisi (Procuraduría Federal del Consumidor,
PROFECO) tarafından belirlenen ve Mart ayına kadar ülkede kaydedilen gıda enflasyonunun %46’sını
oluşturan temel sepetteki 24 adet ürüne (kanola veya mısır yağı, pirinç, konserve ton balığı, esmer şeker,
sığır bifteği, soğan, jalapeno biberi, domuz pirzolası, fasulye, beyaz tavuk yumurtası, tuvalet sabunu,
saladatte tipi domates, süt, limon, elma, portakal, kutu ekmek, patates, tuvalet kağıdı, çorbalık
makarna-şehriye, bütün tavuk, konserve sardalya, mısırlı tortilla, havuç) 6 ay boyunca fiyat garantisi
verileceği duyurulmuştur.

Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık %1,4'ünü temsil eden Enflasyon ve Kıtlıkla
Mücadele Paketi; yüksek enflasyonla mücadele için üretim, dağıtım ve dış ticaret alanlarında muhtelif
önlemleri içermektedir. Mezkur önlemler; benzin ve motorin fiyatlarının sabitlenmesi, LPG ve elektriğe
referans fiyat uygulanması; ücretsiz gübre dağıtım planının kapsamının 5 eyaletten 9 eyalete
genişletilmesi ve organik gübre üretim programı uygulanması; amonyum sülfat ithalatında uygulanan
telafi edici kotanın 1 yıllığına askıya alınması; mısır, fasulye ve pirinç gibi temel tahılların üretiminin
artırılması; yiyecek ve malzeme hırsızlığının önlenmesi için otoyol güvenliği stratejilerinin
güçlendirilmesi; CAPUFE ve FONADIN otoyol geçiş ücretlerinin 2022 yılında artırılmaması; gıda, gübre
ve hidrokarbonların taşınmasında demiryolu ve ara bağlantı ücretlerinin 6 ay boyunca artırılmaması;
temel ürün ve girdilerde “Carta Porte” düzenlemesinden 01/10/2022 tarihine kadar muafiyet sağlanması;
gümrükleme maliyetlerinin ve süresinin azaltılması; limanlarda hızlı kargo sevkiyatı gerçekleştirilmesi;
temel sepetteki 24 üründen 21'i ve 5 stratejik girdi için gümrük tarifesi muafiyeti sağlanması; stratejik bir
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