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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının
ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de
yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yayımlanan Konsey Tüzükleri
kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye
(B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One
Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulmuştur.

Bahse konu sistemin işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan broşür
üyelerinizin bilgilendirilmesini teminen ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.

Genel Müdür V.
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IMPORT ONE STOP SHOP 
AVRUPA BİRLİĞİNİN YENİ KDV SİSTEMİ  
Avrupa Birliği tarafından 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan 
KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda 
kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda 
geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir 
KDV sistemi kurulmuştur. 22 Avro’ya kadar olan satışlarda KDV 
istisnası kaldırılarak 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli 
sevkiyatlarda her AB üyesi ülke tarafından belirlenmiş oranda 
KDV tahsil edilmesi uygulamasına geçilmiştir. IOSS sistemine 
dahil edilebilecek eşya için iki temel kural bulunmaktadır: 

 İşletmeden tüketiciye yapılan satışa konu, kıymeti 150 
Avro’nun altında bir eşya olmalıdır. 

 ÖTV’ye tabi olan eşya IOSS kapsamında beyan 
edilemez. 

Bu sistemde, AB'ye sınır  ötesi e-ticaret kapsamında ihracat 
yapmak isteyen tüm tedarikçi ve alışveriş platformlarının kendi 
temsilciliğini kurarak AB'ye üye bir ülkede KDV mükellefiyeti tesis 
etmesi veya kendisine AB'de yerleşik bir temsilci (EU-
established intermediary) ataması istenmektedir. Söz konusu 
sisteme kayıt olmak zorunlu değildir. Bu durumda, eşyanın 
gümrük vergileri eşyanın serbest dolaşıma girdiği AB gümrük 
idaresinde tahsil edilmeye devam edecektir. 

IOSS sistemine kayıt olduktan sonra sistem tarafından 12 haneli 
IOSS KDV kimlik numarası (IOSS VAT Identification Number)  
verilmektedir. IOSS sisteminde sağlanan kolaylıklardan 
faydalanabilmek için IOSS KDV kimlik numarasını, IOSS sistemi 
için oluşturulan azaltılmış ve basitleştirilmiş gümrük 
beyannamesinde muafiyet kodu ile (F48) beyan etmek 
gerekmektedir. 

IOSS sistemine kayıt olmanın avantajı nelerdir? 

Eşyanızın gümrük işlemleri eşyanın AB’ye giriş yaptığı ülkede 
tamamlanır. Tüketicinin yerleşik bulunduğu diğer bir AB ülkesine 
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transit beyannamesi verilmesine ihtiyaç kalmamakta bu suretle gümrük formaliteleri ve 
maliyetler azalmaktadır. 

Eşyanın gümrük beyanı, bu sistem için özel olarak oluşturulan basitleştirilmiş elektronik 
gümrük beyannamesi ile yapılabilmektedir. 

Eşyaya isabet eden gümrük vergileri alışveriş esnasında alıcıdan tahsil edilmekte ve 
ödenecek vergiler hususunda şeffaflık sağlanmaktadır. 

İşletmenizi IOSS sistemine kayıt etmek için ne yapmanız gerekmektedir? 

İşletmeniz için AB’de yerleşik bir üye ülkede temsilcilik açmanız veya işletmenizi KDV 
mükellefiyeti ile alakalı hususlarda temsil edecek ve KDV yükümlülüklerini sizin adınıza 
gerçekleştirecek AB’de yerleşik bir aracı (EU-established intermediary) atamanız 
gerekmektedir. AB’de yerleşik temsilciliğiniz veya aracınız tarafından IOSS portalına kayıt 
işleminin gerçekleştirilmesi halinde sistem tarafından atanan IOSS KDV numarası ile 
işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. 

IOSS sistemine kayıt olduktan sonra yapmanız gerekenler nelerdir? 

 İnternet sitesi üzerinden yapılan satışlarda siparişin son aşamasında AB’de yerleşik 
alıcı için ödemesi gereken KDV tutarını göstermeniz ve alışveriş tutarı ile birlikte KDV 
tutarını da alıcıdan tahsil etmeniz gerekmektedir. 

 Yapmış olduğunuz satışın değerinin 150 Avro’yu geçmesi halinde IOSS sistemini 
kullanamazsınız. 

 Mümkün olduğu ölçüde alıcı tarafından ödenen tutarı faturada Avro cinsinden 
göstermeye çalışınız. 

 IOSS sistemine kayıtlı olduğunuz AB üyesi ülkenin IOSS portalı üzerinden aylık olarak 
KDV beyannamesi (ithalatı gerçekleştirilen eşya listesi ile birlikte) vermelisiniz. 

 IOSS portalı üzerinden beyan edilen KDV tutarını aylık olarak kayıtlı olduğunuz AB 
üyesi ülkeye ödemelisiniz. 

 Eşyanızı AB’ye taşıyacak olan ve sizin adınıza eşyanızın gümrük beyanını yapacak 
olan taşıyıcı firmaya IOSS KDV kimlik numarasını iletmelisiniz. 

 IOSS KDV kimlik numarası ile yaptığınız tüm satışlara ait bilgi ve belgeleri 10 yıl 
boyunca saklamalısınız. 
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Daha fazla bilgi için; 

https://ec.europa.eu/vat-ecommerce  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ioss_en  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/vatecommerceexplanatory_281020
20_en.pdf  

AB üyesi ülkeler nezdinde görevli Ticaret Müşavirlerimiz ile irtibata geçmek için; 

https://ticaret.gov.tr/iletisim/bakanlik-yurtdisi-teskilati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broşürde belirtilen hususlar, Avrupa Birliği tarafından uygulamaya geçilen Import One Stop Shop 
(IOSS) hakkında özet bilgi içermekte olup herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Sistem 
hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili mevzuatın ve AB tarafından hazırlanan açıklayıcı notun 
incelenmesi tavsiye edilir. 


