POSTA
HIZLI KARGO YOLUYLA GELEN EŞYA MUAFİYETİ
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Posta veya hızlı kargo eşyası için muafiyet limiti nedir?
Gönderi başına kıymeti 22 Avro’yu
geçmeyen eşyalar ile kişisel kullanıma
mahsus gönderi başına kıymeti 150 Avro’yu
geçmeyen kitaplar posta ya da hızlı kargo
taşımacılığı yoluyla muafen getirilebilir.
Bu kapsamdaki eşyanın ticari miktar ve
mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek
kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği
önem arz etmemektedir.

Posta ya da hızlı kargo yoluyla muafiyet limiti üzerinde
eşya gelirse nasıl işlem yapılır?
Değeri 1500 Avro’yu, miktarı brüt 30 kilogramı
geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari
miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya AB
ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda
%18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
tek ve maktu vergi oranı uygulanır. Eşyanın
kişisel kullanıma mahsus kitap olması
halinde ise ülke ayrımı olmaksızın vergi oranı
%8 olarak uygulanmaktadır.
Ayrıca, söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde
eşya kıymetinden 22 Avro muafiyet hakkı
mahsup edilmeyecektir. Örneğin, Çin’den hızlı
kargo ile 50 Avro değerinde bir eşya gelmesi
durumunda 50 Avro üzerinden % 20 vergi
alınacaktır.
Diğer taraftan, posta veya hızlı kargo
taşımacılığı yoluyla ülkemize gönderilen ÖTV
Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşya için ilave
%20 tek ve maktu vergi uygulanmaktadır.

Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına
kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde ne işlem yapılır?
Söz konusu eşyaya yürürlükte
olan ithalat vergilerine ilişkin
oranlar uygulanacaktır.

Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Gönderilerin takibi
Bakanlığımızca yapılmamakta
olup, kargonuzun taşımacılığı
hızlı kargo firması tarafından
yapılıyor ise ilgili firmaya,
posta ile yapılıyor ise PTT’ye
başvurmanız gerekmektedir.

PTT Gönderileriniz İçin:
http://gonderitakip.ptt.gov.tr

Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?
Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri,
ordino, terminal, vb. isimler altında
ücret talep etmesi mümkün
bulunmamaktadır. Ayrıca, bu firmalar
22 Avro altında bulunan eşya ve
numunelerde hiçbir eşyadan,
22-1500 Avro arasında bulunan eşyadan
ise gönderinin geldiğine dair bildirimin
alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün
için ardiye ücreti almamaktadırlar.

Yurtdışından gelen gönderimin vergisini ödemek için
gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu?
Gelen gönderinin kıymetinin 22-1500 Avro arasında olması ve ticari
nitelik taşımaması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin
olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup
vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde
gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.

Yukarıda kıymet limiti belirtilen eşyanın ticari nitelik taşıması veya ticari
nitelikte olan eşya kıymetinin 1500 Avro üzerinde olması durumunda ise
ithalat mevzuatı hükümleri uygulanmakta olup gümrük işlemleri için
ilgili gümrüğe müracaat gerekmektedir.

Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyaya tahakkuk
ettirilen vergiye nasıl itiraz edebilirim?
Vergi itirazlarını İstanbul Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapabilirsiniz.

Posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi yasak eşya nelerdir?
Aşağıdaki eşyaların posta/hızlı kargo taşımacılığı
yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek getirilmesi
mümkün bulunmamaktadır.

Cep Telefonu

Tütün Ürünü
Elektronik Sigara ve Kartuşu Dahil

Alkollü İçecek

Kozmetik Ürünler

Takviye Edici Gıdalar ile Sporcu Gıdaları

Rapor, Reçete veya Sertifika İbrazı Durumu Hariç

Hayvansal Ürünler

Uyuşturucu ve Uyarıcı Etkiye Haiz Maddeler ile
Silah ve Tüfek
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