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YURTDIŞINA YAPILAN ÖDEMELER GÜMRÜK – MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ
Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır.
-

Kıymet

-

Tarife

-

Menşe

Bahse konu 3 unsurda meydana gelen herhangi bir aşınma veya saptırma vergi matrahına ve/veya
tahakkuk eden vergiye doğrudan tesir etmek suretiyle hazinenin gelirlerini
etkilemektedir. Açıktır ki, sık sık değişen ve çok farklı düzenlemelerle etkileşim
içinde olan dış ticaret mevzuatının tüm ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olunması
oldukça zor bir durumdur.
Bu zorluk, dışarıdan sağlanan hizmetlerin de çeşitlenmesine gümrük ve
dış ticaret alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren şirketlerin doğmasına
neden olmaktadır. Böyle bir ihtiyacın varlığına karşılık vermek maksadıyla
“Yurtdışına Yapılan Ödemeler Gümrük – Mali Mevzuat” eğitimi Sezai KAYA
tarafından organize edilmektedir.
AMAÇ
Yurtdışına yapılan ödemelerin gümrük mevzuatı ve vergi mevzuatı karşısındaki durumların ele
alınacağı eğitimde bu tür ödemeleri yapan gerçek veya tüzel kişilerin mevzuat karşısındaki sorumlulukları
ele alınacaktır.
KAPSAM
Eğitim kapsamında değinilecek konulara aşağıda yer verilmiştir.
HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;
-

Mali işler müdürleri

-

Dış ticaret müdürleri

-

Denetim birimi amirleri

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmaktadır.
REFERANSLAR
Bugüne kadar bu eğitim gerek otelde toplu olarak gerekse de firmaya gitmek suretiyle çok sayıda
firma temsilcisine verilmiş bulunmaktadır. Gerekli irtibat kurulması halinde firma isimleri ayrıca
bildirilebilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
- Royalti ve Lisans
- Management Fees
- Kar Payları
- Distribütörlük Hakkı Ödemeleri
- Çoğaltma Hakkı Ödemeleri
- Garanti Masrafları
- Gözetim ve Nezaret Giderleri
- Tüp – Özel Düzenek Kira Bedelleri
- Demuraj Ödemeleri
- Satın Alma Komisyonları
- Faiz Giderleri
- Fiyat Farkları
- Montaj Bakım veya Teknik Yardım Giderleri
- Program - Şifre - Aktivasyon - Güncelleme Ödemeleri
- Test Bedelleri
- Geçici İthal Edilen Eşya İçin Ödenen Kira Bedelleri
- Yurtdışında Tamirat
- Kırdırma Bedelleri

