
Yaşanan Güçlükler
Brezilya’nın 12 aylık bir süre içinde tarife 
cetvelini 250 defadan çok güncellemekle 
tanındığını biliyor muydunuz? Veya Avrupa 
Birliği içinde her üye devletin temel olarak 
TARIC cetvelini kullandığını ve sonra her 
ülkenin kendi Uyumlaştırılmış Cetvelini (HS) 
oluşturmak üzere ithalatlar ve ihracatlar için 
farklı vergiler ve denetimler uyguladığını? Her 
ülkenin ithalat ve ihracat yapmak için gereken 
özel belgeleri olduğunu? Sadece tek bir ülkenin 
dahi global mevzuat ticaret verilerini yönetmek 
tam zamanlı bir iştir. Şirketinizin iş yaptığı her 
ülke için aynı verileri yönetmek adına gereken 
harcanan süre oldukça fazla zaman almaktadır.

Çözüm
Tüm dünyadan gümrük verilerini 
düzenlemek ve muhafaza etmek için 
otomatik bir sistem kullanmak önemlidir. 
Bu verileri güncel durumda tutmak ve 
bunları konumu veya dili ne olursa olsun 
tüm kullanıcılara sağlamak zorunludur. 
ONESOURCE Dış Ticaret İçeriği çözümü 
bunların her ikisini ve daha fazlasını yapar.

ONESOURCE Dış Ticaret İçeriği sayesinde 
mevcut en güncel mevzuat bilgilerine 

erişirsiniz. İthalatçılara ve ihracatçılara web, 
web hizmetleri veya özet vasıtası ile erişilebilen 
merkezi bir depolama yerinden güncel 
mevzuat ticaret verileri sağlayarak ticaretin 
kolaylaştırılması ONESOURCE Dış Ticaret 
İçeriğinin temelidir.

Yararları
ONESOURCE Dış Ticaret İçeriği şirketlere 
tüm dünyadaki ticaret yönetmeliklerine 
7/24 erişim sağlar.

ONESOURCE Dış Ticaret İçeriği

ONESOURCE™ Dış Ticaret İçeriği çözümü tüm dünyadan güncel mevzuat bilgileri kullanmak 
amacı ile ithalatçılar ve ihracatçılar için merkezi bir depolama yeri sağlar.

ONESOURCE Dış Ticaret 
İçeriği şirketlere 210’dan 
fazla ülkeden ve bölgeden 
verilere erişim sağlayan 
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) 
teknolojisi kullanılarak 
oluşturulmuştur.
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Özellik Faaliyet

Tarife cetvelleri için 
merkezi veri tabanı

Merkezi bir veri tabanında İngilizce ve o ülkenin ana dilinde 210’dan 
fazla tarife cetveline erişin

İlave tarife cetveli 
bilgileri

Anti-damping Vergileri, Bağlayıcı Hükümler , Kontroller, İlave Kodlar, 
WCO Açıklamaları, Belgeler gibi bir tarife cetveli ile ilgili tüm ilave 
bilgileri ve daha fazlasını inceleyin

Ticari Menşe  
Kuralları Anlaşması

Söz konusu tarife cetveli için uygun vergi oranları ile bütünleşmiş 
şekilde 450’den fazla Ticari Menşe Kuralları Anlaşmasına erişin

İthalat/ihracat 
kontrolleri

Bir ürünün ticaretini etkileyebilecek vergi oranları dışındaki diğer tüm 
unsurları bilmek için ithalat ve ihracat denetimlerinden (OGA/PGA) 
haberdar olun

İhracat Sınıflandırmaları 
ve Lisans Gerekliliklerini 
Belirleme

60’tan fazla İhracat Kontrol Listesi için İhracat Sınıflandırmalarına 
(ECN/ML/ECCN) ve Lisans Gereksinimleri bilgisine erişin

Kısıtlı taraf  
ve ürün verileri

İhracat öncesi her sevkiyatı taramak için ambargo/yaptırım uygulanan 
ülkeler, kısıtlanmış firmalar/şahıslar ve kısıtlanmış ürünler  
listelerinden yararlanın

Bağlanma olanağı Dış Ticaret İçeriğini bir SaaS çözümünün parçası halinde kullanın ya da 
özetlerden veya web hizmetlerinden yararlanarak onu sistemleriniz ile 
entegre edin

Analiz Ürünü
ONESOURCE Dış Ticaret İçeriğinin temel işlevselliğine dayanan Dış Ticaret Analizleri ürünümüz 
potansiyel ticaret rotalarınız içinde ithalat ve ihracat bakımından şirkete özgü veriler üzerinde analiz 
yapmanızı sağlar. Dış Ticaret Analiz Ürünü kendi içerisinde üç farklı ONESOURCE ürününü içerir – 
Ticaret Rotası Analizleri, Gümrük vergileri Analizleri ve Tarife Analizleri. Vergi oranlarını araştırmak, 
gümrük vergisi ve diğer vergilerin maliyetini öngörmek , birden çok ticaret rotası için “böyle olsa 
ne olur” senaryolarını görselleştirmek ve yeni ithalat/ihracat stratejileri planlamak için bu araçları 
kullanabilirsiniz. Bu analiz ürünlerinin temeli ONESOURCE Dış Ticaret İçeriği veri tabanıdır.

Global olarak gelişin. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize 
güvenerek rekabet edin.
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Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com

tax.tr.com/globaltrade

tax.tr.com/globaltrade
http://tax.tr.com/globaltrade

