AB KDV Kanunları Değişikliği
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Avrupa Birliği’ne gönderilen değeri 22 € altında olan
ürünler artık KDV’den muaf olmayacaktır. Yeni Avrupa Birliği KDV düzenlemeleri, e-ticaret prosedürlerinde
değişikliklere neden olacaktır.

1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile neler değişiyor ?
•

Avrupa Birliği’ne gönderilerin gerçek değeri 22 avroya kadar olan mallardaki KDV muafiyati
kaldırılıyor

•

IOSS ( Import One Stop Shop – Tek noktadan ithalat ) platformu, B2C işletmelerinin Avrupa
Birliği’ne göndermiş olduğu 150 avroya kadar olan malların KDV’sini ödemek için kullanılacaktır.

•

Online pazarlar, kendi platformlarında satılan değeri 150 avroya kadar olan malların Avrupa Birliği
KDV kanununa uyumunu sağlamakla yükümlü olacaktır.

Yapılan bu KDV reformunun amaçları nelerdir ?
•

Avrupa Birliğin’ de yer alan işletmeler arasında KDV açısında fırsat eşitliği sağlamak.
Mevcut düzende Avrupa Birliğine ithal edilen, değeri 22 avroya kadar olan mallar KDV’den muaftır.
Fakat Avrupa Birliği içerisinde yer alan işletmeler için böyle bir muafiyet olmaması bu işletmeleri
rekabet açısından dezavantaja sokmaktadır. Bu uygulama ile fırsat eşitliği sağlanmak istenmiştir.

•

Uluslararası e-ticareti hızlandırmak.
IOSS platformu sayesinde gümrükleme sürecindeki ürünlerin gümrüklerden daha hızlı geçirilmesi
hedefleniyor.

•

IOSS kullanmanın avantajları nelerdir?

IOSS platfomunun kullanılması, satın alma sırasında KDV dahil fiyat ödeyen müşteri için şeffaf bir
işlem sağlar. Müşteri, işlemin toplam fiyatından emindir ve mallar AB'ye ithal edildiğinde ödenecek
beklenmedik maliyetlerle karşı karşıya kalmaz.
Ayrıca, IOSS platfomunun kullanımı, malların gümrük işlemlerinin hızlıca yapılmasını ve malların
müşteriye hızlı bir şekilde teslim edilmesini amaçlar.

•

Türkiye’de faaliyet gönderen bir işletmeyim ve AB'deki müşterilere yalnızca kendi online
mağazam aracılığıyla düşük değerli ( 22 Eur altında ) ürünler satıyorum. Ne yapmam gerekir ?

1 Temmuz 2021'den itibaren Avrupa Birliğine gönderilen tüm ticari mallar KDV'ye tabi olacaktır. IOSS
sistemine kaydolmaya karar vermeniz halinde Avrupa Birliği Üye Devletlerinden biri üzerinden
kaydolarak tüm Avrupa Birliği Üye Devletlerine satış yapabileceksiniz. Bunun için bir aracı kurum
atamanız gereklidir. Kaydolduğunuz Üye Devlet tarafından verilen IOSS KDV kimlik numarası (Üye
Devlet Kimlik Numarası), tüm Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki müşterilere düşük değerli mallara
ilişkin tüm IOSS satışlarınızı beyan etmek için kullanılacaktır.
Satış anında, bu malların gönderileceği Üye Devletteki mallar için geçerli olan KDV oranını müşteriden
tahsil etmeniz gerekecektir. Malları Avrupa Birliği 'deki müşteriye gönderirken, malların Avrupa Birliği
‘de serbest dolaşım için beyanından sorumlu taşıyıcı acenteye IOSS KDV kimlik numaranızı güvenli bir
şekilde iletmeniz tavsiye edilir. Böylece mallar ithal edildiğinde Avrupa Birliği 'deki gümrüklere KDV
tekrar ödenmez.
Her ay, sizi IOSS sistemine kaydettiren aracı kurum, takip eden ayın sonuna kadar bir IOSS KDV
beyannamesi vermesi gerekir (örneğin, Eylül ayında yapılan satışlar için, IOSS KDV beyannamesi 31
Ekim'e kadar sunulmalıdır). IOSS KDV beyannamesi, satış yapılan ülkelerin KDV oranlarına göre
belirtilerek tüm AB'de ödenmesi gereken toplam KDV'yi gösterir
Eğer IOSS sistemine kaydolmazsanız, gümrüklerde düşük değerli malların ithalatında KDV tahsil
edecektir. Avrupa Birliği 'deki müşteri, malları ancak KDV ödendikten sonra alacaktır. Bu durumda
gümrük beyanını veren taşıyıcı acenteler ek bir gümrük işlem ücreti yansıtabilir. AB'deki müşteriler
KDV'yi içeren bir fiyata alıştığından, ithalat sırasında ek ücretlerin ödenmesi müşterinin paketi
reddetmesine neden olabilir.

•

Türkiye’de faaliyet gönderen bir işletmeyim ve AB'deki müşterilere yalnızca online
pazaryerleri aracılığıyla düşük değerli ( 22 Eur altında ) ürünler satıyorum. Ne yapmam gerekir ?

Avrupa Birliği 'deki müşterilere yalnızca online pazaryerleri üzerinden düşük değerli mal satışı
yapıyorsanız, IOSS platformuna kaydolmanıza gerek yoktur. Online pazaryeri IOSS KDV kimlik
numarasını size bildirecektir. Bu kimlik numarası üzerinden ürünlerinizi Avrupa Birliği’ne
sokabilirsiniz. Bu işleme istinaden online pazaryeri KDV’yi satıcından tahsil edecektir.

