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GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ

• Gıda sektörünün hammaddesini oluşturan tarımsal ürünlerde, gerek mevcut tarım politikaları, gerekse
döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle son dönemde ciddi fiyat artışları yaşanmaktadır. Girdi
maliyetlerinin ürün fiyatına yansıtılamaması gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları olumsuz
etkilemektedir.

GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile İlgili Konular
• Dahilde İşleme İzin Belgesi sürelerinin uzatılması faydalı olacaktır.
• DİİB kapamalarında ekspertiz şartının kaldırılması firmaların üzerindeki mali ve bürokratik yükün
azalmasına katkı sağlayacaktır.
• İhracat esnasında yapılan tespitle ortaya çıkan GTİP değişiklikleri, devletin hak ve menfaat kaybı olmadığı
durumlarda DİİB revizesine konu edilebilmelidir.
• DİİB’si müeyyideli kapatılan firmalara, kapama yazısına istinaden yapılan tebligatlarda, firmanın DİİB
kapsamında ithal ettiği eşyanın yerinde tespit edilmesi talep edilmektedir. Gıda türü eşyaların uzun süre
saklanması mümkün olmadığından gümrük idareleri müeyyidenin gerekçesine bağlı olarak (TEV in tahsil
edilmemesi, ithal hak edişlerinde sonradan yapılan tespite istinaden hammadde ithalatının bir kısmının
muafiyet kapsamından çıkarılması, döviz kullanım oranının aşılması vb.) stoklarda fiilen tespit
edilemeyen eşyalar için gümrüklenmiş değer üzerinden ceza kesilmesini gündeme getirmemelidir. İthal
eşyanın müeyyideye tabi kısmı için doğrudan ithalat vergilerinin 2 katı ceza uygulanması bir yöntem
olabilir.

GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Gümrükler ile İlgili Konular
• Gümrüklerde teminat mektubu çözümlerinde genelde 10-15 yıllık eski usulsüzlük cezaları gibi nedenlerle
işlemler uzamaktadır. Tek Pencere Sisteminde firmaları tüm açık cezalarını görüntülenebileceği bir düzenleme
yapılmalıdır.
• Gümrük İdarelerinin çalıştığı yetkili nakliye firmalarının fiyatları piyasa fiyatları düzeyine çekilmelidir.
• YYS’ye sahip firmalarda Götürü Teminat Hesaplama oranlarının %10 dan, DİİB’li işlemlerde olduğu gibi %1’e
indirilmesi değerlendirilmelidir.

GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Gümrükler ile İlgili Konular
• Götürü teminata konu vergiler hesaplanırken antrepo rejimi kapsamındaki eşyalar için ortaya çıkan
teminat tutarları da dikkate alınmaktadır.
Firmanın teminata konu her türlü işlemi için verdiği götürü teminat yetkisinin genel antrepoda antrepo
rejimine tabi tutulan eşya için de kullanılabilmesi YYS firmalarının ekstra teminat kullanma maliyetinin
önüne geçecektir.
Ayrıca mutemet eliyle ithalatlarda DİİB ve götürü teminat sahibi firmanın teminatının da BİLGE
sisteminde beyan edilebilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.
• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün kimyahane analizine gönderdiği ve sonrasında GTİP değişikliği doğan
işlemlere Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü de müdahil olmakta, çıkan sonuç gümrük vergisi cezasının
yanında kaçakçılık kapsamına alınabilmektedir. Yaşanan yetki karmaşasının önüne geçmek için konunun
Bakanlık bünyesinde değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Vergisel Konular
• İthalat esnasında menşe şahadetnamesinin temin edilemediği durumlarda, tescil aşamasında yükümlüden
dilekçe istenmekte, fark vergiler için teminat alınmakta ve menşe belgesinin tescil tarihinden itibaren 6 ay
içerisinde ibrazı istenmektedir.
Menşe bazlı vergilerle ilgili iade sürecinin de Gümrük Kanunu 214. Maddedeki usuller kapsamında (1 yıllık süre
içinde müracaat) değerlendirilmesi uygun olacaktır.
• Bitkisel ham yağların ithalatında KKDF oranı 08.04.2015 tarih ve 2015/7511 sayılı Kararname ile %0
seviyesine indirilmiş, margarin üretimi sürecinde ham palm yağı ile aynı süreçlerden geçen RBD palm
yağı bu kapsamda değerlendirilmemiştir.
Türk gıda sanayiinde ana hammadde girdisi olarak kullanılan ve fireleri daha düşük olan RBD palm yağının 25
tonun üzerinde dökme olarak ithalatında KKDF oranının %0’a indirilmesi talep edilmektedir. (GTİP 1511.90.19,
1511.90.99, 1513.29.19.00.29 ve 1513.29.90.00.11)
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