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Bilindiği üzere, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 28 inci maddesinin (c) bendi ve Gümrük
Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; ithal eşyasının satışıyla
ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri, ithal
eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırdedilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine
dahil edilmeyecektir.
Bu gibi hallerde, finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına
bakılmayacaktır. Ancak, finansman anlaşmasının yazılı olarak yapılmış olması ve gerektiğinde
alıcının; eşyanın, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan satıldığını ve söz
konusu faiz oranının, finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan faiz
oranı seviyesini aşmadığını kanıtlaması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin (h) bendinin ikinci paragrafı uyarınca,
mal bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle satıcıya ya da satıcı yararına her ne ad altında olursa
olsun yapılan ödemelerden 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde ve ikinci fıkrasında
yer alan hükümlere uymayanların fiilen ödenen ya da ödenecek fiyatın içinde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Gümrük Kanununun 28/c maddesi hükmünden de anlaşılacağı üzere finansman anlaşmasının yazılı
olarak yapılması ve söz konusu faiz tutarının ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek
fiyatından ayırt edilebilmesi koşulu temel şart olarak öngörülmüş ve bunu ispat yükümlülüğü
alıcıya bırakılmıştır.
Bir şekil şartı olmamakla birlikte iki tarafın bulunduğu finansman anlaşmalarının genel olarak;
anlaşmanın yapıldığı tarihi (finansman anlaşmalarının akreditifin açıldığı tarih veya daha önceki
bir tarihte düzenlenmesi gerekir), geçerli olduğu süreyi, uygulanacak olan faiz oranını, söz konusu
faiz oranının malın birim fiyatını etkilemediği hususunu ihtiva etmesi ve finansmanı sağlayan ile
alan taraflarca müştereken imza altına alınması söz konusudur.
Bu çerçevede, finansman anlaşmalarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 28/c maddesi
kapsamında değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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