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KONU: YURTDIŞI PAZARLARA GİRİŞTE ZORUNLU OLARAK ARANAN
BELGELER DESTEK KAPSAMINA ALINDI
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ nun 2014/8 sayılı kararı ile; Türkiye'de ticari ve/veya
sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik
mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan
alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile
tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların
belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ ndan karşılanmasına karar
verilmiştir.
Karar, Türkiye 'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri
alımına yönelik destekleri kapsamaktadır.
Pazara giriş belgesinin; Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte
avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporları niteliğinde olması
gerekmektedir.
Karar kapsamında şirketlerin, Uygulama Usul Esasları ile belirlenen Pazara Giriş
Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve belge başına en fazla 25.000 (yirmibeşbin)
ABD Dolarına kadar, şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına
kadar destek verilebilecektir.
Şirketlerin Pazara Giriş Belgelerine ilişkin harcamaları; bu harcamaların en az %51
ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi
durumunda da destek kapsamında değerlendirilebilecektir.
Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme;
Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından
gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında
belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini
gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuvar analizleri raporlarının
düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak
Ekonomi Bakanlığı’na intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve
belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir.
Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu suresi içinde
yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık sure İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine evrakçıkış tarihiyle baslar, şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği evrak kaydına girmesi ile biter.
Karar, 4 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

