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Sunumun Amacı

Mikro İhracat kapsamında, 

• Türkiye’den yapılan İhracat Gümrüğü,

• Avrupa’ya yapılan İthalat Gümrüğü,

• 1 Temmuz 2021 itibari ile gelen değişiklikler,

• İade Depo ve İade Gümrük süreçleri

hakkında sizleri bilgilendirmek ve sorularınızı 

cevaplayabilmek
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İhracat Gümrük Süreçleri

• Mikro ihracat için bu beyan; bir döküm
değildir ve elektronik ticaret gümrük
beyannamesi (ETGB) olarak adlandırılır. 

• Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi, 
karayolu veya havayolu ile posta ve hızlı kargo
taşımacılığı kapsamında giden eşyanın gümrük
işlemlerinde kullanılır, tüm işlemler elektronik
ortamda yürütülür.

• Yalnızca, E-arşiv fatura, ETGB, Bilgi formu, 
Gümrük Temsil yetkisi ve İngilizce fatura ile mikro 
ihracat yapabilirsiniz.

• Türkiye’den ihraç edilmek istenen gönderiler; 

gümrük otoritelerine sunularak onay alınmak

suretiyle Türkiye’den çıkışını

gerçekleştirebilir. 

• İhraç edilecek gönderilerin bilgilerini içeren

bir beyan ile kontrole sunulur ve ihracat

gümrük işlemleri gerçekleştirilir.

Beyanname niçin gerekli?

ETGB’yi sadece yetkilendirilmiş lojistik firmaları

düzenleyebilir. Gümrük müşaviri düzenleyemez

ve ihtiyaç yoktur. 

DSV, ETGB düzenleme yetkisine sahip sayılı

firmalardan biridir.

ETGB

(Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) 
Kimler ETGB düzenleyebilir?

ETGB Bilgi Formu Temsil YetkisiE-arşiv fatura
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Kapsam

• Brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri 15.000 Euro değeri geçmeyen eşyalar

• İthalat için değeri 1.500 Euro’yu geçmeyen ve brüt ağırlığı 30 kg’ı aşmayan, diplomatik veya yolcu 

eşyası olmamak kaydıyla serbest dolaşıma ve girişe konu olan ticari mahiyeti olmayan eşya

• Kamu kurumlarına, müzelere, kütüphanelere ya da bilimsel çalışmalar gerçekleştiren, eğitim 

veren kurumlara gönderilen basılı yayınlar

Kapsam Dışı

• Fuar ve sergi amaçlı geçici gönderiler

• Tamir amaçlı gönderilen eşyalar

• Dahilde ve hariçte işleme vb. eşyalar 

• İhracı kısıtlamaya/izne tabi eşyalar

ETGB Kapsamı
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Neden ETGB?

KDV iadesi alınabilir.

Noter onaylı vekaletname gerektirmez.

Gümrük Müşavirlik Hizmet Bedeli ödenmesine gerek yoktur.

İhracatçılar Birliği onayı ve ödemesi aranmaz.

ETGB Avantajları
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Avrupa’ya giriş yapmak üzere Türkiye’den çıkan gönderiler; Avrupa’daki herhangi bir gümrük noktasında ithalat gümrük işlemleri gerçekleştirilip, serbest dolaşıma 
girdikten sonra teslimat yapılabilir. 

İthalat Gümrük Tanımları

VAT(KDV) Ödemesi
• Avrupa’ya girmek üzere gümrüklenen bütün gönderiler için VAT ödenmelidir.

• Ödenecek VAT oranı, teslim yapılacak ülkeye göre belirlenir.

Gümrük Vergisi

• Değeri 150 Euro üstünde olan gönderilerde; gönderilen eşyanın cinsine bağlı olarak gümrük vergisi 

oluşabilir.

• Gümrük vergisi oranı sabit olmamakla birlikte ürünün gümrük kodunda göre değişkenlik gösterir.

Gümrük Birliği

• Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergiler, eş etkili vergiler ve miktar 

kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik 

olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon şekli olarak tanımlanmaktadır.

• Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği kararı 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir.

A.Tr Belgesi

• Türkiye ve Avrupa topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde 

bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen 

belgedir.

• Bu belge ile ihraç edilen gönderiler; gümrük vergisi ödemesinden muaftır.

İthalat Gümrük Süreçleri
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Birden fazla gönderi için tek bir manifesto hazırlanır.

Gümrüğün talep etmesi durumunda invoice gereklidir.

Satış; bir e-ticaret sitesi üzerinden yapıldıysa, vekalet 

kullanıcı sözleşmesi üzerinden alınır. Aksi takdirde 

vekalet imazalatılmalıdır.

EORI numarası gerekmez. Gönderi şahıs adına 

gümrüklenir.

Invoice gereklidir.

EORI numarası gereklidir.

Gümrük acentası, EORI numarası ve vekalet formu 

için alıcıyla iletişime geçer.

Genellikle DAP’tır. Vergi ve gümrük masrafları alıcıya 

aittir.

Genellikle DDP’dir. Gümrük, alıcıdan vergi ve 

herhangi masraf talep etmez.
Alıcı tarafından KDV iadesi alınabilir.

B2C ( Business to Consumer) B2B (Business to Business)

B2C ve B2B
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IOSS, satıcıların ihraç ürünlerinin e-ticaret 

yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri 

elektronik bir portaldır.

AB ülkelerine satış yapan işletmeler ya da 

bireysel satıcılar, IOSS’i kullanarak satışlarına 

ait KDV’yi bildirir. Ardından ödemeyi yapabilirler. 

AB üye devletleri de, bu ödemeleri ilgili ülkeye 

direkt olarak aktarılacaktır.

Gümrük işlemlerinin tamamlanması için KDV 

ödemesi beklenmez. Sadece IOSS numarası 

kontrol edilir.

Bu numara satıcılara gümrük işlemlerinde 

kolaylık sağlamaktadır. Satıcılar tek bir 

merkezden gümrükleme yapacakları için daha 

az zaman kaybına uğrayacaklardır.

IOSS numarası kullanmak için bazı şartların 

oluşması gerekmektedir.

• Öncelikle satışa esas tuta 150 Euro ve altında 

olmalıdır.

• Satışa konu ürünler özel tüketim vergisine 

tabi ürünler olmamalıdır.

• Satış mutlaka elektronik ortamda 

gerçekleşmelidir.

• Satışın AB ülkeleri dışındaki ülkelerden 

yapılması gerekmektedir.

IOSS kullanmak için gerekli tek şey bir vergi 

kimlik numarasına sahip olmak

Bu numarayı, e- ticaret siteleri, pazaryerleri ve 

AB’de yer almayan işletmelerin aracı hizmet 

sağlayıcı kuruluşları alabilir.

En önemli değişiklik olarak 22 Euro’ya kadar 

ürünlerin vergi muafiyeti, AB içinde yer alan 

işletmelere karşı haksız rekabete sebep olduğu 

düşünüldüğü için kaldırılmıştır. 

Bunun dışında;

• E-ticaret yapanlar, teslimat fiyatlarını

tüketicilerin kolaylıkla karşılaştırma

yapabilmesi için net bir şekilde açıklayacak. 

Böylece tüketiciler daha rahat seçim

yapabilecek.

• e ticaret pazaryeri platformları tüketicilerine

hangi satıcıdan ürün aldıkları konusunda net 

bilgi verecek. Böylece tüketici ürünün asıl

satıcısının kim olduğu bilecek.

• e ticaret yasal mevzuatın odaklandığı bir

diğer konu ise gönderi masrafları. Ülkeler her 

yıl paketleri teslim eden kargo şirketlerinden

bilgi alarak tarifeleri inceleyecek. Böylece

tarifelerin yüksek olduğu yerler

değerlendirmeye alınacak.

IOSS (Import One Stop Shop) 

nedir?
IOSS nasıl kullanılır? 1 Temmuz’da ne oldu?

IOSS ve 1 Temmuz 2021 E-ticaret Yönetmeliği
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• Avrupa’ya ihraç edilen e-ticaret gönderilerinin
yaklaşık %20’si iade edilmektedir.

• Çoğu ihracatçı tarafından göz ardı edilse de; 
kabaca yapılan işin %20’sini iadeler
oluşturmaktadır.

• DSV, Horoz Lojistik ortaklığında; iade
süreçlerinizi de göz ardı etmedik. Avrupa’da
anlaşmalı olduğumuz iade depolarında
süreçlerinizi yönetiyor; tekrar satış, imha ve
Türkiye’ye dönüş talimatlarınızı yerine getiriyoruz.

• Türkiye’ye dönüşte iade gümrük işlemlerini
adınıza yapıyor, uçtan uca çözüm sunuyoruz.

İade Süreçleri
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İade müşterisi

İhracatçı Deposu Avrupa Gümrük Acentası

Antrepo
Türkiye DSV 

Deposu

Avrupa İade 

Deposu

İade edilecek ürün iade deposuna 

teslim edilir.

Türkiye’ye dönüş talimatı alan 

gönderiler, bir tır dolunca iade 

depodan iade gümrük işlemleri 

yapılmak üzere yola çıkar.

İade gümrüğü yapılan gönderiler DSV 

deposuna teslim edilir..

DSV depodan göndericiye 

teslim edilir

İade Türkiye’ye Dönüş süreci
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• İhraç edilmiş eşyanın tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ETGB
üzerinden yürütülür.

• İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat
nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük idaresine ibrazı gerekir. Bu 
belge epeydir (10.01.2018) TPS sistemi üzerinden hızlı ve öncelikli olarak temin edilebilmektedir. Böylece, hızlı kargo
sisteminin kağıtsız ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır.  

• İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın katma değer
vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir. 

• Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine; mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye
gitmesine izin verilir.
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İade Türkiye’ye Giriş Gümrüğü


