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Faaliyetleri dünya ticaret hacminin 
% 97’sine tekabül eden ve 153 katılımcı 
ülkeden oluşan Dünya Ticaret Örgütu 
(DTÖ), dünyanın, uluslararası ticaret 
düzenlenmeleriyle ilgilenen en önemli 
kuruluşudur.

Rusya’nın DTÖ’ye katılım süreci ile ilgili 
görüşmeler 1993 yılında başlamış ve 18 
yıl boyunca devam etmiştir. Sonunda, 
kabul şartları konusunda mutabakata, 
2011 Aralık ayında varılmış ve Rusya’nın 
DTÖ’ye girişi resmi olarak onaylanmıştır. 

Bundan böyle Rusya DTÖ üyeliği için 
gerekli belgeleri kabul ve tasdik etmek 
ve bunu diğer üyelere de bildirmekle 
yükümlüdür. Rusya’nın 2012 Temmuz 
ayında DTÖ’ye resmi olarak katılması 
beklenmektedir. Rusya’nın DTÖ’ye 
kabulüyle beraber meydana gelecek 
genel değişiklikler şu şekilde olacaktır:

• Gümrük vergilerinin ortalama oranı 
düşecektir;

• Rusya, şu ana kadar yönetimsel 
engellerin ve tarife dışı ticaret 
uygulamalarının, Rus ve yabancı 
üreticiler/tedarikçiler arasındaki rekabete 

engel olduğu yerel pazarlarına yabancı 
firmaların girişine olanak sağlayacaktır;

• Rusya endüstriyel sübvansiyon 
programlarını ortadan kaldıracak ya da 
ürünlerin  ihraç edilmesi şartına veya 
sadece iç piyasada kullanılması şartına 
bağlı olarak sağladığı sübvansiyon 
programlarında değişikliğe gidecektir.

Rusya’nın Katılım Taahhüdü

Rusya, çok sayıda malın gümrük 
vergisini aşamalı olarak düşürmekle 
yükümlüdür (Ortalama oran %10’dan 
%7,8’e düşürülecektir). Örneğin;

• Endüstriyel mallar: %9,5’ten %2,3’e

• Kimyasallar: %6,5’ten %5,2’ye

• Otomobiller: %15,5’ten %12’ye

• Elektrikli makineler: %8,4’ten %6,2’ye
Rusya ayrıca tarife dışı ticaret 
yönetmeliklerini (sertifikasyon ve ruhsat 
verme) DTÖ kurallarıyla uyumlu hale 
getireceğini taahhüt etmiştir. Örneğin; 
şifreleme teknolojisi ürünlerinin 
ithalatına lisans verilmeyecektir. 

DTÖ hükümlerine göre 
gerekçelendirilmeyen kotalar, izinler, 
yasaklar, ön izin gereksinimleri, 
lisanslama mevzuatları ve diğer 
zorunluluklar gibi kantitatif kısıtlamalar 
ortadan kaldırılacak ve tekrar 
uygulamaya konmayacaktır.

Rusya’nın yerine getirmesi 
gereken diğer bir zorunluluk 
da dış ticaret yönetmeliklerinin 
şeffaflık düzeyinin geliştirilmesidir. 
Fikri mülkiyet hakları, mal ve 
hizmetlerin ticaretini etkileyen 
tüm yasalar DTÖ’nün getirdiği 
zorunluluklarla uygun olarak hızlı 
bir şekilde yürürlüğe konulacaktır. 
Rusya, web siteleri de dahil 
olmak üzere resmi yayınlarını 
düzenli olarak güncelleyecek ve 
bu düzenlemeleri anında DTÖ 
üyeleri, bireyler ve işletmeler ile 
paylaşacaktır.

Rusya’nın Dünya 
Ticaret Örgütü’ne 
Katılımı
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Katılım şartları uyarınca, şu konularda 
kontrolün artırılması gerekmektedir:

• Fikri mülkiyet içeren malların yürürlüğü,

• Telif hakkı ve ilgili haklarla korunan 
içeriklerin yasadışı yollarla (internet 
aracılığıyla) yayımı 

Rusya özellikle, telif hakları olan 
içerikleri internet üzerinden (Rusya 
sunucuları ile) yasadışı olarak yayan 
firmalar hakkındaki soruşturma ve 
kovuşturma mekanizmasını geliştirmek 
zorunda kalacaktır. Mevcut mahkeme 
uygulamaları mahkemelerin, haklarını 
koruma konusunda ticari marka 
sahiplerini destelemeye hazır olduklarını 
göstermektedir: Fikri mülkiyet içeren 
malların, yetki sahibi olmayan ithalatçılar 
tarafından ithaline karşı başlatılan çok 
sayıda davada, ticari marka sahiplerinin 
lehine karar alınmıştır.

Rusya’nın DTÖ’ye Katılmasının  
Diğer Sonuçları

DTÖ’ye katılımın, yabancı firmaların 
faydalanabileceği birtakım avantajlar 
getirmesi beklenmektedir. Özellikle, 
vergi daireleri arasındaki sınır ötesi bilgi 
alışverişi basitleştirilecek ve bunun 
sonucunda gümrük kontrolü prosedürleri 
kolaylaşacaktır.

İthalat harçlarının düşürülmesi ve 
tarife dışı uygulamaların birleştirilmesi 
sayesinde Rus pazarları yeni katılımcılara 
daha açık hale gelecektir. Çok 
sayıda yönetimsel engel kaldırılarak 
yabancı bankalar, sigorta şirketleri, 
telekomünikasyon şirketleri ve 
benzerlerinin yerel pazara daha kolay 
girmesine izin verilecektir. Pazarda artan 
rekabetin sonucunda, birçok mal ve 
hizmet türünde toptan ve perakende 
fiyatlar düşecektir. Güçlü batılı bankaların 
pazara girişi muhtemelen, kredilere 
daha düşük faiz uygulanmasına ve 
bu bankaların daha çok kişi ve kurum 
üzerindeki varlıklarını teminat altına 
almalarına yol açacaktır.

Ancak, Rusya’nın DTÖ’ye katılması, 
şirketler ve tüketicilerin göz önünde 

bulundurmaları gereken başka sonuçlar 
da doğuracaktır. Örneğin, satış vergisinin 
ileride KDV ile yer değiştirmesi konusu 
görüşülmektedir. Korsana karşı alınacak 
önlemler nedeniyle, lisanslı ürünlerin 
(filmler, müzik, bilgisayar programları) 
fiyatları artacaktır. 

Teknik alanda patent ve fikri mülkiyet 
hakları tescil sistemi ve ücretleri büyük 
bir olasılıkla değişecektir. Bazı ürün 
kategorilerindeki (özellikle sanayi ve tarım 
ürünleri) KDV indirimleri kaldırılacaktır. 
Rus hükümetinin yerel pazarı dış 
rekabetten koruma gücü; ihracat gümrük 
tarifesi, anti-damping, koruyucu ve 
eşitleyici gümrük tarifesi olmak üzere 
dört madde ile sınırlandırılacaktır. Bu 
nedenle, Rus firmaların yabancı firmalar 
ile rekabeti sürdürmemesi halinde, işsizlik 
bazı sektörlerde aniden yükselecektir. 

Diğer ülkeler Rus mallarının adil piyasa 
değerinin altında satıldığını görürlerse 
anti damping prosedür ve kurallarını 
uygulamaya başlayabilirler.

Kısaca özetlemek gerekirse DTÖ 
kurallarının, şirketlerin operasyon, 
bütçelenen maliyet, iş planları ve 
Rusya’ya yatırım stratejileri üzerinde 
son derece önemli bir etki bırakması 
beklenmektedir.

Rusya ve çevre ülkelerde yatırım,iş kurma 
ve vergi konularında tüm sorularınız ve 
detaylı bilgi için KPMG Rusya masası 
sorumlusu İbrahim Özer’le 
iozer@kpmg.com adresinden irtibata 
geçebilirsiniz.

KPMG Global Alman Masası’nın
Son Dönem Faaliyetleri

KPMG Denetim bölümü ortaklarından 
ve KPMG Global Alman Masası 
Başkanı Ergün Kış, 29 Mart’ta 
Almanya’da bulunan Kreissparkasse 
Bankası’nın düzenlediği panelde 
konuşmacı oldu. Ergün Kış burada 
Türkiye’ye Yatırım Fırsatları ve 
Türkiye’deki ekonomik gelişmeler 
konusunda katılımcılara sunum yaptı.   
 
KPMG Türkiye ortaklarından, 
Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı 
Abdulkadir Kahraman ile Alman 
Masası sorumlularından ve Risk 
Danışmanlığı Kıdemli Müdürü 
Orhan Tezsoy da, 5 Mart 2012 
tarihinde Frankfurt’ta gerçekleşen 
ve Alman Makine Üreticileri Birliği 
tarafından organize edilen bir 
panelde konuşmacı oldular. 60’tan 
fazla firma temsilcisinin katıldığı 
panelde Türkiye’ye yatırım yapmak 
isteyen veya Türkiye’de iştirakleri olan 
Alman şirketlerine Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, çifte  vergilendirme, Alman 
ve Türk Muhasebe Standartlarının 
karşılaştırlıması ve expatlar için 
Türkiye’deki vergi uygulamaları gibi 
konularda sunumlar yapıldı.

Detaylı bilgi için Alman masası 
sorumlusu Mustafa Nerkis’e 
mnerkis@kpmg.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Japon Masası Çalışmaları
Devam Ediyor

KPMG Türkiye Japon Masası Lideri 
Yuji Komiya’nın 27 Ocak 2012 
tarihinde katıldığı ve Yeni Türk Ticaret 
Kanunu konusunda bilgi verdiği 
Japanese Association toplantısından 
sonra Japon masası çalışmaları 
konferansların Japonya ayağı ile 
devam etti. Nagoya (13 Şubat), Osaka 
(14 Şubat) ve Tokyo’da (20 Şubat) 
yapılan konferanslar ile Türkiye’de 
yatırım yapmak isteyen Japon 
firmalarına hem Türkiye’deki yatırım 
fırsatları hem de Yeni Türk Ticaret 
Kanunu anlatıldı.

Detaylı bilgi için Japon masası 
sorumlusu Yeliz Sarıkaya’ya 
ysarikaya@kpmg.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:

Sami Şener
Vergi Bölümü, Şirket Ortağı,
Rus Masası Lideri
T: +90 216 681 90 21
M:+90 533 962 56 50 
E: ssener@kpmg.com

Ekaterina Kuznetsova
Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür,
KPMG Rusya
E: ekuznetsova@kpmg.ru

KPMG Rusya ofisi 2011 yılında Expert Rating Agency tarafından Rusya’nın 
1 numaralı profesyonel hizmet şirketi seçildi.
 
KPMG Türkiye Rus Masası’nın geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşen 
etkinliğinde, KPMG Rusya ofisi liderleri Türk yatırımcılara Rusya ve çevre 
ülkelerdeki iş dünyası hakkında bilgi aktarımında bulundu.




