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SAYIN ÜYEMİZ,
İlgi

: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 29/11/2019 tarihli ve 11862 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Cezayir
Türkiye Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, 1 Kasım 2019 tarihine kadar Cezayir'e yapılan
tüm ihracatlarda teslim şeklinin CFR (Cost and Freight) olması zorunluluk iken, CKD/SKD
(Completely Knocked Down/Semi Knocked Down) olarak Cezayir'e ihraç edilen cep telefonları ve
elektrikli ev eşyalarının da (beyaz ve gri eşya) teslim şeklinin FOB (Free on Board) olması
uygulaması başlatıldığı, buna göre, bu ürünleri Cezayir'e ihraç edecek firmaların ihraç faturalarının
FOB olarak düzenlenmesi ve kesilen faturalarda navlun ve sigorta ücretinin kesinlikle
yansıtılmamasının gerektiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu değişiklik ile ihraç konusu eşyaya ilişkin navlun ve sigorta
masraflarının Cezayir'de mukim alıcı tarafından ödenmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, anılan ürünlerin (cep telefonu ve elektrikli ev eşyaları) ihracat bedelleriyle ilgili
ödemelerin 1 (bir) yılı aşmamak kaydıyla en az 9 (dokuz) ay vadeli olarak yapılmasının
öngörüldüğü, dolayısıyla, bu ürünlerin ihracat bedellerinin daha önce peşin olarak (akreditif ve
vesaik mukabili ödeme şekliyle) tahsili mümkün iken, bu değişiklik neticesinde tahsilatların bir yılı
geçmeyen vadeyle mümkün olabileceği belirtilmektedir.
Son olarak, Cezayir'e ihracatlarda teslim şeklinin FOB olması uygulamasının 31 Aralık
2019 tarihinden sonra, diğer tüm eşyalar için geçerli olacağı hususunun Cezayir Maliye Bakanlığı
tarafından Cezayir'de faaliyet gösteren bankalara duyurulduğu, söz konusu değişiklikler ile ilgili,
gümrük idareleri ve bankaların uygulamayı nasıl gerçekleştireceği hususunda tereddütlerin
yaşandığı bilinmekte olduğu bilgisi verilmektedir.
Bilgilerinizi arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
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Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme
Hizmetleri A.Ş.
- KOSDER
- UND
- Gemi Brokerleri Derneği
- UTİKAD
- WISTA Türkiye Derneği
- Gemi Sahibi Firmalar

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
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Ödeme Şekillerinde Değişiklik

İlgi :

Ticaret Bakanlığı'nın 21.11.2019 tarih ve 49673230 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiye göre, 1 Kasım 2019 tarihine kadar
Cezayir'e yapılan tüm ihracatlarda teslim şeklinin CFR (Cost and Freight) olması zorunluluk iken,
CKD/SKD (Completely Knocked Down/Semi Knocked Down) olarak Cezayir'e ihraç edilen cep
telefonları ve elektrikli ev eşyalarının da (beyaz ve gri eşya) teslim şeklinin FOB (Free on Board)
olması uygulaması başlatıldığı, buna göre, bu ürünleri Cezayir'e ihraç edecek firmaların ihraç
faturalarının FOB olarak düzenlenmesi ve kesilen faturalarda navlun ve sigorta ücretinin kesinlikle
yansıtılmamasının gerektiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu değişiklik ile ihraç konusu eşyaya ilişkin navlun ve sigorta masraflarının
Cezayir'de mukim alıcı tarafından ödenmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, anılan
ürünlerin (cep telefonu ve elektrikli ev eşyaları) ihracat bedelleriyle ilgili ödemelerin 1 (bir) yılı
aşmamak kaydıyla en az 9 (dokuz) ay vadeli olarak yapılmasının öngörüldüğü, dolayısıyla, bu
ürünlerin ihracat bedellerinin daha önce peşin olarak(akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekliyle)
tahsili mümkün iken, bu değişiklik neticesinde tahsilatların bir yılı geçmeyen vadeyle mümkün
olabileceği belirtilmektedir.
Son olarak, Cezayir'e ihracatlarda teslim şeklinin FOB olması uygulamasının 31 Aralık 2019
tarihinden sonra, diğer tüm eşyalar için geçerli olacağı hususunun Cezayir Maliye Bakanlığı tarafından
Cezayir'de faaliyet gösteren bankalara duyurulduğu, söz konusu değişiklikler ile ilgili, gümrük
idareleri ve bankaların uygulamayı nasıl gerçekleştireceği hususunda tereddütlerin yaşandığı
bilinmekte olduğu bilgisi verilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Cengiz ÖZCAN
Genel Sekreter Yardımcısı
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