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DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
Dahilde İşleme Rejimini , firmaya karlılık getirecek şekilde kullanmanın
avantajlarını , yanlış kullanımı ile birlikte firmaya getirecek mali yükü,
Dahilde İşleme İzin Belgesinin bütün süreçleri ,belge kapsamında
yapılacak olan ithalat ve ihracat arasında kurulması gereken miktarsal ve
parasal dengeleri ve bunun yanı sıra Dahilde İşleme Rejiminin özünde yer
alan ve çok kritik bir yeri olan Telafi Edici Verginin hangi nedenlerle ne
şekilde doğduğu , takip süreci ve en doğru ve en pratik bir şekilde nasıl
yönetileceği ve firmaya ne şekilde pozitif yönde sonuç getirmesinin
sağlanacağı hakkında tamamen uygulamalı , örneklerle mevzuat destekli
bir anlatımla bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Eğitim sonucunda katılımcılar Dahilde İşleme Rejimi eğitim programının
getireceği:

Dahilde İşleme Rejimi Nedir Ve Genel Özellikleri Nelerdir?;
Dahilde İşleme Rejimi İle İlgili Birimler;
Dahilde İşleme İzin Belgesi;
DİR Otomasyon Ekranının Kullanımı
Telafi Edici Vergi

gibi konularda detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

Eğitim Koordinatörleri:
Leyla Dikici

Eğitimci:
Bahar KARALAR (Danışman, Eğitmen,Yönetici)
www.turkkariyer.com

TÜRKKARĠYER Eğitim Programları DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
Eğitim Metodolojisi

Ajanda
1.Gün
Dahilde işleme rejimi nedir ve genel özellikleri nelerdir?
Dahilde işleme rejimi ile ilgili birimler
Dahilde işleme izin belgesi
Dahilde İşleme Rejimi Tedbirleri
2005/9 Tebliğ’e geçiş Elektronik İmza ve Elektronik İmza
Sertifikası
2005/1 ve 2005/9 dahilde işleme rejimi uygulama farklılıkları ve
getirileri

2.Gün
DİR Otomasyon Ekranının Kullanımı

DİİB Satır Kodu Değişikliği (2008/10 Genelge) ve Uygulanışı
DİİB kapsamında Geri gelen Eşya
Telafi Edici Vergi
Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması

EĞİTMEN
İktisat bölümü mezunu Bahar KARALAR 1989 senesi itibarı ile iş
hayatına girmiş.1998-2005 seneleri arasında bir fiil İthalat-İhracatKambiyo-Gümrük ve İhracatı Teşvik (Dahilde İşleme İzin Belgesi) konuları
üzerinde profesyonel anlamda uzman - müdür yrd.- müdür -sorumlu
pozisyonlarında görev almış ve son beş senedir özellikle Dahilde İşleme
Rejimi konusunda uzmanlaşmıştır.
.

Eğitim tebliğler ve mevzuatlar
anlatılarak değil , bu kavramlardan
destek alarak tamamı ile pratikte
nasıl uygulanıldığına yönelik, gerekli
formlar, ekler ve bilgisayara ve
Elektronik ortamda belge girişi ve
telafi edici vergi formları ve
tablolarının hazırlanışına kadar
örneklerle anlatılacaktır.
Kimler Katılmalı?
ithalat-ihracat-Gümrük uygulamalar
ile birlikte pratik anlamda mevzuatta
yer alan şekli ile harmanlayarak ,
sadece bire bir tebliğde ne şekilde
yer aldığını anlamak,öğrenmek hatta
aklımızda tutmak zorunda
olduğumuzu düşünmeden örneklerle
, uygulamaları ile en kolay şekilde
öğrenmek ve bunları hakiki anlamda
yönetme ve kontrol etme yeteneğine
kavuşmak isteyen, operasyon
işlemlerini ve süreçlerini en etkin
şekilde kısaltmak isteyen veya
yönetecek olan kişilere yol
göstermek isteyen çeşitli
kademelerde yer alan personeller.
Eğitim Süresi
Proje Finansmanı eğitimi toplam 12
saatten oluşmakta ve 2 günde
gerçekleştirilmektedir.
Eğitim Zamanı
Bu eğitim bankalara ve finans
kurumlarına özgü olarak
verilmektedir. Eğitim zamanı
banka yönetimi ile birlikte
kararlaştırılmaktadır.
Eğitim Dokümanları
Tüm katılımcılara eğitim süre
since yapılan sunumları ve
bilgi kitapçıklarını içeren eğitim
dosyaları verilmektedir.
Katılım Belgesi
Katılımcılara eğitim programı
sonunda TURKKARİYER onaylı
Katılım Belgesi verilmektedir.
Eğitim ücreti
Eğitim ücreti katılacak çalışan
sayısına göre değişmektedir.
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