BREZİLYA
2011 yılında yüzde 2,7’lik büyüme oranıyla yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomik
büyüklüğe ulaşan Brezilya, dünyanın en büyük altıncı ekonomisi haline gelmiştir. Latin Amerika
bölgesinin en büyük ekonomisi olan Brezilya, dünya GSYH’sinin yaklaşık yüzde 3’üne sahip
bulunmaktadır. 2012 yılının son çeyreğinde önceki dönemlere göre büyüme oranının kısmen yukarı
yönlü olduğu değerlendirilmekle birlikte yıllık büyüme oranının yaklaşık yüzde 1’de kaldığı tahmin
edilmektedir. Dünya ülkelerine yönelik olarak IMF, Dünya Bankası ve OECD raporlarına dayanan
Kasım 2014 TC. Ekonomi Bakanlığı raporuna göre, 2013 yılı itibarıyla 20 ülke arasında Brezilya
Dünya’da kişi başına milli gelir ve Satın Alma Gücü Paritesine göre 7’nci sıradadır. Son yıllardaki
ekonomik büyümeye paralel olarak ülkedeki kişi başına milli gelir cari fiyatlarla yaklaşık 11.600 dolar
ve Satın Alma Gücü Paritesine göre yaklaşık 12.000 dolara ulaşmıştır.
Brezilya’nın Temel Göstergeleri
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Nüfus (milyon)

186,5

188,6

190,8

192,8

194,7*

196,5

Nominal GSYH (Milyar ABD$ )

1.653

1.622

2.142

2.474

2.260*

2.326

5,2

-0,3

7,5

2,7

1,0*

3,5

10.698

10.639

11.466

11.905

12.127*

12.697

İşsizlik Oranı (%)

7,9

8,1

6,7

6,0

5,3*

5,0

Tüketici Fiyatları (%)

5,9

4,3

5,9

6,5

5,8

5,5

2,34

1,74

1,67

1,88

2,04

2,08

Cari İşlemler Dengesi (Milyon ABD$)

-28.192

-24.302

-47.273

-52.473

-54.246

-81.356

Mal Ticaret Dengesi (Milyon ABD$ )

24.836

25.290

20.147

29.794

19.431

10.756

197.943

152.995

201.915

256.040

242.580

253.163

GSYH Büyüme (%)
Kişi Başına GSYH (SAGP- ABD$)

ABD Dolar Kuru (Real-Yıl sonu)

İhracat (Milyon ABD$ -FOB)
İthalat (Milyon ABD$ -FOB)

-173.107 -127.705 -181.769 -226.246 -223.149 -242.407

Dış Borç Stoku (Milyon ABD$)

262.959

281.651

352.440

404.317

428.099

474.925

Uluslararası Rezervler (Milyon ABD$)

193.784

238.539

288.575

352.010

383.303

395.614

*Tahmin - Kaynak: EIU

Brezilya, tarımsal üretim ve gıda sanayi alanlarında dünya dördüncüsüdür. Tarım, ülke
ekonomisinin en dinamik sektörünü oluşturmakta olup, toplam çalışan işgücünün yaklaşık
olarak beşte biri doğrudan tarım sektöründe çalışmaktadır. Latin Amerika’da tarımsal
araştırma ve kalkınma alanlarına en çok yatırım yapan ülkelerin başında gelen Brezilya,
kahve, soya fasulyesi, buğday, pirinç, mısır, şekerkamışı, kakao, narenciye ve et üretiminde
önemli bir seviyede bulunmaktadır. Küresel otomotiv sanayi için alternatif olan biyo yakıt
‘etanol’un şeker kamışından yapılan üretiminde dünyanın en önemli üreticisidir. Narenciye

ürünleri (özellikle portakal, portakal suyu) ve üretiminde ve şekerde dünya birincisi, soya
üretiminde dünya ikincisi ve mısır üretiminde ise dünya üçüncüsüdür. Fakirlik oranının hızla
aşağı indiği ve her geçen yıl orta sınıf nüfus oranının artış gösterdiği Brezilya’da, işsizlik
oranı da aşağı yönlü seyrini istikrarlı bir şekilde devam ettirmektedir. 2012 yılı Kasım ayı
itibarıyla yüzde 4,9’e kadar gerilemiş durumdadır.
Özellikle gelişmiş ülkelerin krizden çıkış için gevşek para politikaları uygulamaları nedeniyle
realin aşırı değerlenmesinden şikayet eden ve bu anlamda uluslararası alanda kur politikaları
konusunda en aktif ülkelerin başında gelen Brezilya Hükümeti, ülke para biriminin değerini
düşürmek için kısa vadeli sermaye hareketleri üzerinde vergi koyma dahil çeşitli araçları
uygulamaya koymuştur. 2011 yılı içinde 1 ABD dolarının 1,5 Brezilya reali seviyelerini
gördüğü ülkede, döviz kurundaki değerlenme özellikle aynı yılın Ağustos ayından itibaren
tersine dönmüş ve 2012 yılı sonu itibarıyla kur 2,08 seviyesine kadar gerilemiştir. Ekonomiyi
canlı tutmak için nispeten gevşek para politikası izleyen Brezilya’da enflasyon oranı bölge
ortalamasının altında seyretmektedir. 2012 yılı sonu itibarıyla tüketici fiyatlarındaki artış
yüzde 5,8 oranında gerçekleşmiştir.
Brezilya, dış ticaret fazlası vermekle birlikte hizmet ticareti açığı ile kar transferlerine bağlı
olarak cari işlemler açığı veren bir ülkedir. Cari açık 2012 yılı itibarıyla 54 milyar dolara
ulaşmıştır. Ülke aynı yıl 35 milyar dolar faktör gelirleri açığı ve 41 milyar dolar hizmet ticaret
açığı vermiştir. Ülkede son yıllarda dış ticaret fazlası da düşme eğilimi içindedir. 2012 yılında
yaklaşık 243 milyar dolar ihracat ve 223 milyar dolar ithalat yapan Brezilya, yaklaşık 20
milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Ülkenin en önemli pazarları ABD, Çin, Arjantin ve
Almanya’dır. İthalat açısından ise Çin açık bir farla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi ABD,
Arjantin ve Hollanda izlemektedir.
Brezilya’ya doğrudan yabancı yatırım girişi, 2012 yılında yüzde 2 oranında azalarak 65,3
milyar dolara gerilemekle birlikte yüzde 28’lik payla bölgedeki ilk sırayı korumuştur. Ülkenin
toplam dış borç stoku 2012 yılı itibarıyla 428 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde döviz
rezervleri 383 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

BREZİLYA TİCARET GÖSTERGELERİ (2013)
TABLO 1- Brezilya en fazla ithal edilen 6 kalem
ve toplam ithalat rakamı / Tüm tablolarda
belirtilen tüm rakamlar Bin ABD Doları olarak
verilmiştir.

Ticari Göstergeler
GTIP/Fasıl

Ürün Adı

TOPLAM

Tüm Ürünler

'27

2013 Toplam
İthalat Hacmi

2013Ticari
Denge

2009-2013 yılları arasında senelik
büyüme hacmi ( %)

Dünya ithalatındaki
payı (%)

Dünya ithalat
Sıralamasındaki
yeri

239,620,905

2,557,149

16

1.3

22

Mineral yakıtlar, yağlar,
damıtma ürünleri, vb

45,693,755

-27,871,588

23

1.4

17

'84

Makine, nükleer reaktörler,
kazanlar,

35,757,538

-22,867,292

14

1.7

16

'85

Elektrik, elektronik cihazlar

28,274,446

-23,526,548

14

1.1

19

'87

Demiryolu, tramvay dışındaki
Araçlar

22,418,615

-8,329,330

17

1.7

14

'29

Organik Kimyasallar

10,735,824

-7,341,975

11

2.3

14

'31

Gübreler

8,885,493

-8,477,713

25

12

1

TABLO 2- Brezilya -Türkiye arasındaki Ticari veriler (İthalat ve İhracat), ve ticarete konu temel ilk 5 kalem.
2013 Brezilya - tüm ürün seviyelerinde toplam İthalat göstergeleri (2 haneli olarak alınmıştır).
Türkiye’den Brezilya’ya yapılan İthalat

GTIP/Fasıl

Ürün Adı
3013
Hacmi

TOPLAM

Tüm ürünler 1,144,898

'27

Mineral
yakıtlar,
yağlar,
damıtma
ürünleri, vb

'72

Demir ve
çelik

'87

Demiryolu,
tramvay
dışındaki

20092013,
yılları
arası
senelik
büyüme
hacmi

Brezilya’nın
İthalatındaki
payı

Türkiye’nin Dünya ülkelerine ihracatı

Türkiye’ye
uygulanan
Gümrük
vergisi
değeri

Brezilya’nın Dünya ülkelerinden yaptığı
ithalat

2009-2013
yılları
arasında
Dünya
yüzdesel
2013 hacmi
ithalatındaki
olarak
payı (%)
senelik
büyüme
değeri

2009-2013
yılları
arasında
Dünya
yüzdesel
2013 hacmi
ithalatındaki
olarak
Payı
senelik
büyüme
değeri.

151,868,551

11

0.8

239,620,905

16

1.3

28

0.5

220,739

185

0.5

0.3

6,464,663

16

0.2

45,693,755

23

1.4

194,820

21

6

11.3

9,934,043

8

2.5

3,248,328

6

0.8

184,284

17

0.8

27.1

16,868,527

7

1.3

22,418,615

17

1.7

Araçlar

'55

Yapay Elyaf

80,013

17

8.9

18.4

1,061,902

2

2.8

894,071

8

2.3

'84

Makine,
nükleer
reaktörler,
kazanlar, vb

78,337

33

0.2

11.8

12,997,571

13

0.6

35,757,538

14

1.7

Brezilya Dış Ticaret Mevzuatı
Dış Ticaret:
Dış ticaret politikaları federal hükümet tarafından belirlenir ve ithalat MERCOSUR kuralları
ve Ortak Dış Tarife (Common External Tariffs-CET) tabi olup, Mercosur Ortak
Nomenklatorü (NCM) kapsamında gerçekleşir.
Bahsekonu nomenklatör - Dünya Gümrük Birliği kuralları gereği- ilk 6 hanesi itibarıyla diğer
tüm ülkelerle aynı olup, 7 ve 8. haneler Mercosur’a uyumlaştırılmıştır. (Ülkemizde 7 ve 8.
hanelerin Gümrük Birliği kapsamında AB’ye uyarlanması gibi)
Gümrük vergileri birçok ürün için %0 ile %35 arasında değişmekte olup, CIF üzerinden
hesaplanmakta ve aynı mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi kaydıyla hükümete ortalaması
%14 oranında olacak şekilde gümrük vergilerini düşürme yetkisi tanınmaktadır.
Hükümetin ihracatı teşvik politikaları kapsamında birçok üründe ihraç vergisi bulunmazken
bazı ürünlerde %35 oranında belirlenen ihracat vergisi uygulanmakta ve hükümete bu
vergileri %150 oranında artırma veya azaltma yetkisi tanınmaktadır.
İthalat Vergileri:
Gümrük Vergileri:
1980’lerden itibaren Brezilya ticareti teşvik amacıyla ithalat vergilerini önemli ölçüde
düşürmüştür. 1990’lı yıllarda %37 olarak uygulanan ortalama gümrük vergisi oranı 2000’li
yıllarda ortalama %18’lere düşmüştür.
MERCOSUR ülkelerinin uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi- Common External Tarif- (CET)
kapsamında ithalat, ithal malın cinsine bağlı olarak ortalama %14-20 oranında CET’e tabidir.
CET’de yer alan oranlar ad valorem’dir ve gümrük vergisi CET % * Gümrük Değeri
üzerinden hesaplanır.
CET’de uygulanan oranlar bazı bölümler itibarıyla aşağıdaki gibidir:


Gıda Sanayii Müstahzarları; Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke; Tütün Veya Tütün
Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler (Fasıl 16-24): %10-%20 arasında, ortalama:%14,77



Kimya Sanayii ve Buna Bağlı Sanayii Ürünleri (Fasıl: 28-38): %2-%18 arasında,
ortalama: %6,80



Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri (Fasıl: 39-40): %2-%18 arasında,
ortalama: %11,35



Ağaç ve Ahşap Eşya (Fasıl: 44-46): %2-14 arasında, ortalama: %8,29



Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya (Fasıl: 50-63): %2-%35
arasında ortalama: %25,52



Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik
Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya (Fasıl: 68-70): %2-20 arasında, ortalama: %10,64



Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya (Fasıl:72-83): %2-18 arasında, ortalama:
%11,93



Makineler, Mekanik Cihazlar (Fasıl: 84-85): %2-20 arasında, ortalama: %11,83



Nakil Vasıtaları (Fasıl: 86-89): %2-35 arasında, ortalama: %17,70



Optik Alet ve Cihazlar (Fasıl: 90-92): %2-20 arasında, ortalama: 12,61

Öte yandan ürün kapsamında en yüksek CET oranlarının %35 ile motorlu taşıtlara, %20 ile
kasetçalarlara, oyuncaklara, motosiklet ve bisikletlere, elektrikli ısıtma ve ev aletlerine,
buzdolaplarına, %18 ile araç yedek parçalarına, mutfak aletlerine, jeneratör ve distribütörlere,
saatlere, müzik aletlerine uygulandığı görülmektedir.
Brezilya hükümeti bu tarife altında bilgisayar, telekomünikasyon gereçleri ve bazı yatırım
mallarını CET’den muaf tutmaktadır.
İthalatta uygulanan vergiler sadece gümrük vergileri ile sınırlı kalmayıp, ithalat işlemlerini
güçleştiren karmaşık birkaç önemli vergide mevcuttur. Kural olarak bu vergiler yurtiçi
piyasada da geçerli olan vergiler olup, sadece yurtiçinde faaliyet gösteren işletmelerin
üretimlerinin vergilendirilmesini değil, ithal yoluyla ülkeye giren ürünlerinde
vergilendirilmesini esas alır. Bu vergiler KDV uygulamalarına benzer şekilde kümülatif
olmayan vergilerdir.
Bu vergilerin bazılarının hesaplanması Brezilya Gelişme, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı,
Dış Ticaret Ofisi (SECEX) tarafından kontrol edilen bilgisayar destekli ticaret
dokümantasyon sistemi (SISCOMEX) tarafından ürün kodu ve gümrük değerinin girilmesi
halinde otomatik olarak hesaplanabilmektedir.
Brezilyada ithal ürünlere iki önemli vergi uygulamaktadır. Bunlar Sanayi Ürünleri Vergisi
(IPI) ve Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi (ICMS)’dir.
Sanayi Ürünleri Vergisi- Tax on Industrialized Products- (IPI): IPI yerli ve ithal sanayi
ürünlerine konulan bir vergidir. Yurtiçinde satış vergisi olarak malın fabrika çıkış fiyatı
üzerinden malın sınıflandırılmasına göre değişen oranlarda uygulanır. İthalatta
uygulanmasının amacı yerel piyasada üretilen ürünler ile ithal edilen ürünler arasında bir
maliyet dengesi sağlamaktır.
IPI, ithal edilen malın temel (gereksinim duyulan) bir mal olup olmadığına göre oranı
değişmektedir. Ad valerom bir vergidir.
IPI hesaplamasında IPI tablosu (TIPI) kullanılmaktadır. IPI= TIPI (%) x (Gümrük Değeri +
Gümrük Vergisi)
IPI genelde %15’e kadar çıkabilmekte, kozmetik, alkollü içecek ve sigaralarda ise %365’lere
varan oranlara kadar uygulanabilmektedir.
İhraç ürünlerine IPI uygulanmamaktadır.

Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi- Tax on the Distribution of Goods and Services- (ICMS):
ICMS dolaysız bir eyalet vergisi olup, malların dolaşımını içerir işlemler (imalat, pazarlama
ve ithalatı kapsayacak şekilde) ile eyaletler ve belediyeler arasındaki nakliyeden ve iletişim
hizmetlerinden alınır. Yerli ve yabancı ürünler arasında farklılaşmayı engellemek için ithalatta
da uygulanır. İhraç ürünlerine uygulanmamaktadır.
Malın üreticisinden nihai kullanıcısına ulaşıncaya kadarki bütün aşamaları kapsar. Her eyalet
kendi ICMS’ni belirlemekte serbesttir. Genellikle eyalet içi işlemlerde %17 ile %19 oranında
eyaletler arası işlemlerde %7 ile %12 arasında uygulanır.
http://www.fiscontex.com.br/legislacao/ICMS/aliquotainternaicms.htm web adresinden ICMS
oranlarını öğrenme imkanı bulunmaktadır.
ICMS = ICMS oranı (%) x (Gümrük Değeri + Gümrük Vergisi + IPI + ICMS + Diğer
Vergiler + Gümrük Masrafları)
ICMS vergisinin hesaplamasında baz alınan değer içerisine gümrük vergisi, ICMS vergisinin
kendisi ve diğer vergilerin dahil edilmesi nedeniyle, basit oran olarak %18 olarak görünen
ICMS vergisi, diğer vergilerin dahil edilmesi sonucunda %30’a kadar çıkabilmektedir.
Dikkate alınması gereken diğer vergiler ise gerek ithalatta gerekse mal ve hizmetlerin
dolaşıma girmesiyle yurtiçi satışından kaynaklanan ve brüt gelir üzerinden alınan Sosyal
Entegrasyon Vergisi (PIS) ve Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı Vergisi
(COFINS)’dir.
İthalatta PIS ve COFINS oranları vergileri de içerecek şekilde malın gümrük değeri üzerinden
hesaplanır ve oranlar genelde PIS için %1,65; COFINS için %7,6’dır.
PIS ve COFINS vergi oranlarının hesaplamasında baz alınan değer içerisine gümrük vergisi,
ICMS vergisi ve diğer vergilerin dahil edilmesi nedeniyle, basit oran olarak PIS için %1,65;
COFINS için %7,6 görünmesine rağmen, diğer vergilerin dahil edilmesi sonucunda PIS için
%2,4; COFINS için %10,8’e karşılık gelmektedir.
Malların dolaşıma girmesiyle birlikte, firmaların aylık brüt gelirleri üzerinden yasada belirtiler
şartlar dahilinde, verginin kümülatif yada kümülatif olmayan şekilde uygulanmasına göre PIS
için % 0,65 ve %1,65; COFINS için %3 ve %7,6 oranlarında vergi alınır. İhraç ürünleri
PIS’den muaftır.
Diğer bir vergi ise Ticari Limanların Yenilenmesi Amacıyla Deniz Nakliye Masrafları
Üzerinden Alınan Ek Vergi- Additional Tax on Freight Charges for the Renovation of
the Merchant Marine (AFRMM)-’dir. Yerli ve uluslararası deniz nakliyesine uygulanır.
Federal hükümet tarafından alınan ve sosyal katkı payı olarak tanımlanan vergi, federal
hükümetin ticari limanlar ve gemi taşımacılığını geliştirmek için gerçekleştirdiği harcamalara
katkı sağlama amacı taşır.
Verginin İthal Bildiriminden önce Ulaştırma Bakanlığı Ticari Liman Fonu Başkanlığı’na
(Merchant Marine Funding Department of the Ministry of Transportation) ödenmesi
gerekmektedir.

Vergi, konşimentoda gözüken yükleme maliyetleri ve diğer masraflar üzerinden hesaplanır.
Oranlar nakliyenin şekline göre değişmekte olup, uzun mesafeli taşımacılıkta % 25, milli
karasularda %10 ve göl ve nehir taşımacılığında %40’dır
Bu vergi, Mercosur
uygulanmamaktadır.
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Ülkede tüm ihracat ve ithalat işlemleri Gelişme, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret
Ofisi (SECEX) tarafından bilgisayar destekli ticaret dokümantasyon sistemi (SISCOMEX)
aracılığı ile kontrol edilmektedir.
Gelir Vergisi (IR): Gelir vergisi net kar üzerinden %15 oranında veya toplam gelir üzerinden
%1,2 oranında uygulanabilmektedir. Yıllık geliri 48 milyon Real’in altında olan şirketler, net
kar üzerinden veya toplam gelir üzerinden vergilendirmeyi seçme hakkına sahiptirler. 48
milyon Real’in üzerinde geliri olan şirketler net kar üzerinden vergilendirilmektedirler.
Toplam gelir üzerinden vergilendirme seçeneğinde Maliye Bakanlığı şirketin %8 oranında kar
ettiğini varsaymaktadır. Toplam gelir * %8 * %15 = %1,2(toplam gelir üzerinden vergi oranı)
Brezilya’ya ithal edilen ürünlerin gelir vergisine tabi olduğu aşamaya gelinceye kadar satış
rakamlarının içerisine gümrük vergisi ve diğer tüm vergiler ile kar oranı da dahil edilmesi
nedeniyle, ithalat değeri üzeriden hesaplandığında yaklaşık %3 oranında gelir vergisi
ödenmesi anlamında gelmektedir.
Sosyal Katkı Vergisi (CSL): Sosyal katkı vergisi net kar üzerinden %9 oranında veya toplam
gelir üzerinden %1,08 oranında uygulanabilmektedir. Yıllık geliri 48 milyon Real’in altında
olan şirketler, net kar üzerinden veya toplam gelir üzerinden vergilendirmeyi seçme hakkına
sahiptirler. 48 milyon Real’in üzerinde geliri olan şirketler net kar üzerinden
vergilendirilmektedirler.
Toplam gelir üzerinden vergilendirme seçeneğinde Maliye Bakanlığı şirketin %12 oranında
kar ettiğini varsaymaktadır. Toplam gelir * %12 * %9 = %1,08(toplam gelir üzerinden vergi
oranı)
Gelir vergisi ve Sosyal katkı vergisi federal nitelikte vergiler olup, tüm Brezilya’da aynı
oranda uygulanmaktadır.
Brezilya’ya ithal edilen ürünlerin sosyal katkı vergisine tabi olduğu aşamaya gelinceye kadar
satış rakamlarının içerisine gümrük vergisi ve diğer tüm vergiler ile kar oranı da dahil
edilmesi nedeniyle, ithalat değeri üzeriden hesaplandığında yaklaşık %2.8 oranında sosyal
katkı vergisi ödenmesi anlamında gelmektedir.
Diğer masraflar:
SISCOMEX: Dış Ticaret Sistemi için konteyner başına 30 $ civarından ücret alınmaktadır.
Sendika Harcı: Konteyner başına 300 $ civarında sendika harcı tahsil edilmektedir.
Gümrükleme Masrafları: İşlem başına 1.5 asgari ücret tutarında gümrükleme masrafı
doğmaktadır. Yaklaşık 500 $ civarında tutmaktadır.

Türkiye-Brezilya Nakliye: 40’lık konteyner navlun ücreti 2.000-3.500 $ arasında
değişmektedir.
Brezilya İçi Nakliye: Santos – Sao Paulo arası bir konteyner nakliyesi yaklaşık olarak 1.000 $
civarında tutmaktadır.
İthalat Prosedürleri, Lisans Uygulamaları:
Brezilya’ya sorunsuz bir şekilde ihracat yapmak için ihracatçılardan, idari uygulamalar,
gümrük ve kambiyo kurallarına uyması beklenmektedir.
Lisanstan muaf ithalatta idari uygulamalar, NCM sınıflandırması ve SISCOMEX’e kayıt
yapılmasını, idari değerlendirmeleri, Gümrük Beyannamesinin yayımlanması ve gümrüklere
sevkini içerir.
Lisansa tabi idari uygulamalar ise idari değerlendirmenin ardından ithalat lisansı
yayınlanması, ilgili kurumun yetkilendirilmesini ve bu kurumun vereceği kararın ardından
(olumlu yönde karar verilmesi halinde malların nakliyesi gerçekleştirilebilir) gümrük
beyannamesinin düzenlenip, gümrüklere sevkini içerir.
İthalatçıların Brezilya Dış Ticaret Ofisi’ne (SECEX) kaydolma zorunluluğu bulunmakta ve
genelde ithalat lisansı alması gerekmektedir.
Brezilya bilgisayar destekli ticaret dokümantasyon sistemine sahiptir. SISCOMEX adıyla
bilinen bu sistemde elektronik bilgi akışı vasıtasıyla dış ticarette kayıt, gözetim ve denetim
mekanizmaları bütünleşmiş haldedir.
Kayıtlı kullanıcı olan ithalatçılara ve gümrükçülere bir proforma faturanın üzerinden sisteme
girme ve ithal edilen ürünün özelliğine göre mevcutsa mevzuat ve sınırlamalara ilişkin
(örneğin silah, radyoaktive materyaller, tıbbı malzemeler ve gıda konularında) ek bilgilere
ulaşma imkânı tanır.
Gümrük işlemleri: Yüklemeye ilişkin belgelerin ithal lisansından önce olması halinde
ithalata müsaade edilmemektedir. İlaç ve kozmetik ürünlerin ithalatında olduğu gibi talep
edilen sertifikaların olmaması, ihracat ve ithalat belgelerinin uyuşmaması, ithalat lisansının
bulunmaması, GTİP uyuşmazlığı durumunda (yanlışlığın ciddiyetine göre ayrıca malın
gümrük değerinin en az %1’i oranında ceza ödenir) ithalat gerçekleştirilemez.
Dış ticarete ilişkin ödeme şekli: Malın yüklenmesinin ardından yabancı banka evrakı
gönderir. Brezilyalı banka ithalatçıyı evrakın geldiğini tebliğ eder. İthalatta dövizle ödemeler
malın teslim edilmesinin ardından yapılır. Eğer uzun dönemleri kapsayan bir ödeme şekli
mevcutsa bu aşamada karar verilir. Brezilyalı banka evrakları ithalatçıya sevk eder. Brezilya
Merkez Bankası döviz ödemelerini/işlemlerini takip eder.

