İHRACATÇILAR DİKKAT
YURT DIŞI FUARCILIĞINDA TUZAĞA DÜŞMEYİN!!!
Bilindiği üzere DTM’nin 2007 yılında almış olduğu kararlar gereği, yurt dışı fuarlarına katılacak olan firmalar devlet
desteğinden faydalanabilmek için, fuarların ödemelerini organizatör firmaya devlet desteği müracaatı öncesinde ödemek
zorundadırlar. Bir başka deyişle; önce ödemenin yapılması sonrasında devlet desteğinin alınması gerekiyor. Bu bağlamda;
ödemelerini gerçekleştirmeyen firmalar devlet desteğinden faydalanamazlar.
Aynı kurallar çerçevesinde, organizatör firma için devlet desteğine başvuru süresi fuarın bitiminden sonra 90 gün ile sınırlıdır.
Bu süre geçilecek olursa o fuara katılan firmalar devlet desteğinden faydalanamazlar.
Hal böyle iken sektörümüzde bazı organizatörler kanun dışı satışlar yapmaktadırlar. Bu satışlar neticesinde, işini düzgün
yapmaya çalışan organizatörler ciddi bir haksız rekabetle, bu durumun farkında olmayan katılımcılar ise büyük ceza-i müeyyide
riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birlikleri bu konuda son derece hassas davranmakta olup, ‘ancak hırsıza kilit
dayanmaz’ özdeyişini çağrıştıracak şekilde bunu yapan firmalar faaliyetlerine devam etmekte.
Aşağıdaki tabloda bu satış şekillerini ve katılımcıların ne tür risklerle karşı karşıya kaldıklarını anlatmaya çalışacağız.

1. Prefinansman Yöntemi
2. Bedava Yöntem

PREFİNANSMAN YÖNTEMİ
Örneğimizi 10.000 $’lık bir kontrat üzerinden verelim.

AVANTAJLARI
1. Katılımcı firma %60 Ödeme yapmıyor.
(6.000 $)
2. Katılımcı 6.000 $’ı 8 aylığına kasasında tutmak istiyor,
banka faizi dolar için yıllık %10 kabul edilecek olursa,
KAZANÇ SADECE : 400 $

DEZAVANTAJLARI
1. Bu şekilde katılan bir firma şayet yakalanacak olursa; 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun hükümlerine
göre, ana parayı faiziyle birlikte geri ödüyor. Diyelim ki; devlet 8
ay sonra haksız ödeme yapıldığını tespit ederse, %4,5’luk aylık
faizle hesaplandığında; 2.160$ Faiz + 6.000$ Ana Para=8.160$
kaybediyor.
OLASI KAYIP : 8.160 $
2. Bu konuda davalar devam ediyor, dava sonuçlanınca
bu davada yargılanan firmaların alacağı cezaları hep birlikte
göreceğiz.
3. Yurt Dışı Fuar Organizatörleri Derneği’nin dernek üyelerinin
aldığı kararlar gereği konu ile alakalı olarak taahhütleri ve
imzaları var. Bu tarz satışların haksız rekabet olduğunu,
yapmadıklarını, yapmayacaklarını ve bunu yapanların takipçisi
olacaklarını söylüyorlar. En yakın takipçisi biziz.
4. Fuarlara bu şekilde katılan firmalar yakalanacak olurlarsa,
paranın yanı sıra aynı zamanda çok ciddi ticari itibar kaybına
uğrayacaklardır.
5. Bu şekilde hüküm giyen bir firma, yurt dışı fuarlarında teşvik
alamadığı gibi, diğer konulardaki devlet yardımlarından da
istifade etme hakkını da kaybetmiş olur.

BEDAVA VERİP DEVLET DESTEĞİ ALINIYORSA
Yine örneğimizi 10.000 $’lık bir kontrat üzerinden verelim
AVANTAJLARI
1. Firma sıfır maliyetle fuara katılıyor.
2. Büyük stand alıyor.
3. Firmanın kazancı 4.400 $

DEZAVANTAJLARI
1. Parayı faizi ile geri ödüyor. KAYIP 8.160 $
2. Tamamen kanunsuzluk ve devleti hortumlama söz konusu.
3. Bu örnekte; hem organizatöre hem de katılımcıya nitelikli
dolandırıcılık davası açılır. Ağır Ceza Mahkemesinde konuyla
ilgili devam eden davalar var. Bu davalar karar aşamasına
gelmek üzere davalar neticelendiğinde ne tür cezalar çıktığını
hep birlikte göreceğiz.
4. Bu uygulama aynı zamanda vergi hukuku açısından
da problemler yaratmaktadır. Gerçekte olmayan bir
harcamayı masraf göstererek vergiden düşmek bir suçtur.
Tespiti halinde, yüklü vergi cezaları ortaya çıkacağı gibi, ayrıca
V.U.K. Madde 359’a göre “naylon fatura düzenlemek ve
kullanmak” suçundan yargılanmayı gerektirir.
5. Yurt Dışı Fuar Organizatörleri Derneği’nin dernek üyelerinin
aldığı kararlar gereği konu ile alakalı olarak taahhütleri ve
imzaları var. Bu tarz satışların haksız rekabet olduğunu,
yapmadıklarını, yapmayacaklarını ve bunu yapanların takipçisi
olacaklarını söylüyorlar. En yakın takipçisi biziz.
6. Fuarlara bu şekilde katılan firmalar yakalanacak olurlarsa,
paranın yanı sıra aynı zamanda çok ciddi ticari itibar kaybına
uğrayacaklar ve hapis cezası ile karşı karşıya
kalacaklardır.
7. Bu şekilde hüküm giyen bir firma, yurt dışı fuarlarında teşvik
alamadığı gibi, diğer konulardaki devlet yardımlarından da
istifade etme hakkını da kaybetmiş olur.

SONUÇ
Organizatör firmalar katılımcılara size yukarıda örneklendirerek verdiğimiz bilgileri
vermiyorlar. Sizlere bunu çok masumane bir olaymış gibi anlatıp risklerinden söz etmiyorlar.
Kazanımlar ve olası kayıplar incelendiğinde, sizin gibi ciddi iş adamlarımızın bu riskleri göze
almayacağı çok açık ortada. Bu yüzden sizleri bilgilendirme gereği hissettik.
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