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Muste~arhglmlza intikal eden olaylardan, ithal e~yasmm satm almmasmm finansmam
amaclyla "kar payl" sistemi ile r;ah~an finans kurumlanna odenen kar paylannm Gumriik
Kanununun 28 inci maddesinin (c) bendi r;err;evesinde degerlendirilip degerlendirilemeyecegi
konusunda tereddut olu~tugu anla~l1ml~hr.
Konu ile ilgili olarak yapl1an incelemelerden, bu tur i~lemlerde;
ithalatr;l/ahcl/lehdar ve finansor kurum arasmda, belirli miktarda e~yanm finansor
kurum tarafmdan satm ahnarak lehtara (ahcl/ithalatr;l) karma satl1masml ongoren bir "ithalat
Ticaret Finansman Anla~masl" yaplldlgl,
Bu anla~ma ile finansorlin soz konusu e~yaYI satmayl, lehdarm da almayl taahhut
Yine bu anla~ma ile finansorUn lehdan kendi (finansor) adma onaylanan miktara
(limite) kadar temsilcisi olarak tedarikr;ilerle akit yapmaya ve e~ya ahml ir;in sozle~me
yapmaya yetkilendirmeyi kabul ettigi,
Finansore odenecek e~ya bedelinin, yliklemenin top lam bedeli ve bir kar paymdan
olu~tugu (kar paYI oram, omegin "12 ayhk libor + 3" ~eklinde ifade edilebilir),
Lehtar tarafmdan e~ya be de linin odenmesinin finansor tarafmdan yapl1an odemeden
belirli bir sure soma yapl1masmm kararla~tmldlgl (omegin 13 ay),
Mal ahml ile ilgili olarak, ithalatr;l ile yurt dl~mda bulunan tedarikr;i arasmda bir
anla~ma yapl1dlgl,
Mal faturasmm keza sahCI tarafmdan lehdar/ithalat91/ahclya
i~lemlerinin de bu ahcI tarafmdan gerr;ekle~tirildigi anla~l1ml~hr.

kesildigi

ve ithalat

"ithal e~yasmm fiilen odenen veya odenecek fiyatmdan ayudedilebilmeleri
a~agldaki giderler gumruk klymetine dahil edilmez:

ko~uluyla

Bilindigi uzere, 4458 saylh Gumriik Kanununun 28 inci maddesi;

c) ithal e~yasmm satl~lyla ilgili olarak bir finansman
tarafmdan ustlenilen faiz giderleri;

anla~masl uyannca

ahcI

(c) bendinde belirtilen hallerde, finansmanm sahCI veya bir ba~ka ki~i tarafmdan
saglanml~ olmasma bakl1maz. Ancak, finansman anla~masmm yazl11 olarak yapllml~ olmasl
ve gerektiginde ~h~~
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- E~yanm, fiilen odenen veya odenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan satl1dlgml,
- Soz konusu faiz oranmm, finansmanm saglandlgl iilkede 0 tarihte bu tOr bir i~lem
i9in gegerli olan faiz oram seviyesini a~madlgml,
Kanltlamasl ~arttu."
GUmrtik Yonetmeliginin 37/h maddesinin 2 nci paragrafl;
"Mal bedelinin pe~in odenmemesi nedeniyle satlclya ya da satlci yararma her ne ad
altmda olursa olsun yapllan odemelerden 44 fulcii maddenin birinci flkrasmm (c) bendindeki
ve ikinci flkrasmdaki hiikiimlere uymayanlar fiilen odenen ya da odenecek fiyatm i9indedir."
Hiikmfulii amirdir.

/iMQ

Giimrtik Kanununun mezkur hiikmii ile ilgili Giimrtik Klymeti Komitesinin "Faiz
giderlerinin ithal e~yasmm giimrtik klymeti kar~lsmdaki durumu" ba~hkh 3.1 saylh kararmda
da "Bu karar, finansman saglaylcmm satlcI, banka veya bir ba~ka gergek veya tiizel ki~i
olmasma bakI1makslzm uygulamr." denilmektedir.
Bu gergevede, ithalat i~lemleri nedeniyle ozel finans kurumlanna odenen kar paymm
da, Giimrtik Kanununun 28/c maddesine uygun olarak, ithal e~yasmm satl~l/satm alInmasmm
finansmam nedeniyle iistlenildigi sonucuna varI1maktadu.
Bu itibarla, Giimrtik Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen ko~ullann yanl sua,
yukanda bahsi gegen her iki sozle~menin omeklerinin giimrtik idaresine sunulmasl (aym
anla~ma kapsammda birden 90k ithalat olmasl halinde, ithalatm aym anla~ma kapsammda
bulundugunun beyan edilmesi ve anla~I1masl ~artlyla ilk ithalatta sunulmaSI yeterlidir)
ko~uluyla, bu kapsamdaki giderlerin de Giimriik Kanununun 28/c maddesi kapsammda
degerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.

