Yurt Dışından İnternet Yoluyla Yapılan
Alışverişe Vergi Düzenlemesi

Savaş ÖZDOĞAN
Gümrük Müşaviri

Özet
15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerek vergi kaybının önüne geçebilmek gerekse özellikle Türkiye'ye giriş yapan ithal ürünlerin bir kısmının ülke ve tüketiciler için çeşitli güvenlik riskleri içermesi nedeniyle yurt dışı online alışverişlerinde vergi döneminin başlaması ve değeri 22 Avro’yu geçmeyen alışverişlerde vergi muafiyetinin kaldırılmış olması bu Makalemizin konusunu teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yolcu, hediyelik eşya muafiyeti, kişisel eşya muafiyeti, tek ve maktu
vergi, yolcu beraberi haller, hızlı kargo taşımacılığı.

1. Giriş
15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar'ın bazı
madde hükümleri değiştirilmiştir. 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/15481
sayılı Karar'ın 45/1. fıkrasında, 62/1. fıkrasında, 126/1. fıkrasında ve Kararın 9 numaralı Ekinin B- Diğer Eşya başlıklı bölümünde
değişiklikler yapılmıştır.
Şimdi Kararda yapılan değişiklikleri aşağıda
sırası ile inceleyelim.

2. 2009/15481 Sayılı Karar m.
45/f.1'de Yapılan Değişiklik
4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması
Hakkındaki
2009/15481 sayılı Karar'ın “Gümrük Vergi-
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lerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller” başlıklı Bölümünün “Posta veya hızlı
kargo yoluyla gelen eşya” başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasının eski halindeki;
“Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye
posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelen, bedeli gönderi başına toplam 22
Avro’yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu
geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap
veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır”
hükmü yerine;
“Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye
posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelen, bedeli gönderi başına toplam 150
Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus
kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır”
şeklinde düzenleme getirilmiştir.
Bu değişiklik ile Posta ya da hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gelen ve değeri 22 Avro'yu
aşmayan eşya için uygulanan genel gümrük
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muafiyeti kaldırılmıştır. 22 Avro’luk muafiyet
daha önceden 75 Avro için uygulanırken
15.01.2016 tarihinden itibaren 30 Avroya
indirilmiş ve en son 11.04.2018 tarihinde 22
Avro’ya indirilmişti. 22 Avro’luk muafiyetin
kaldırılmasıyla yurtdışı sitelerinden yapılan
alışverişlere vergi uygulaması başlamıştır.
Bu değişikliğin yapılma nedeni ise; Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılında
Türkiye’ye ‘mektup’ adı altında 26 milyonu
Çin'den olmak üzere 60 milyon adet ticari
ürün girişinin olduğunu ve bunların değerinin 3 milyar Avro’yu (yaklaşık 20 milyar TL)
bulduğu şeklinde açıklanmıştı.
Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı “Bireysel İthalat” olarak tabir edilen online
yurtdışı alışveriş sisteminin hem perakende
sektörünü tehdit ettiğine hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkilediğine
dikkat çekmişti. Bu arada yurt dışındaki pek
çok online satış sitesinin satılan ürünün bedelini çok düşük göstererek ülkemize göndermekte olduğu da bilinmekteydi. Bu durumda 45. madde gereğince sadece Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya
da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen,
bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu
geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap
veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır.
Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ilk kez muafiyet tanınması
ise 11.04.2018 sayılı ve 30388 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan 2018/11510 sayılı
Karar ile yapılmıştı.
İsim yapmış yurt dışı internet sitelerinden
verilen hızlı kargo siparişlerinde iç pazarı
korumak amacıyla yapılan bedeli gönderi
başına 22 Avro’yu geçmeyen eşya için vergi muafiyetinin kaldırılmış olmasının bir
yandan da yurt dışından numune getiren
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sanayicilerin yakınmasına sebep olacağı
dile getirilmektedir.
Sektör temsilcileri Gümrük Birliği anlaşmasına aykırı olduğunu iddia ettikleri bu değişikliğin ülkeler arası e-ticareti de baltalayabileceği görüşündelerdir. Getirilen düzenlemenin ülke ihracatına da zarar vereceği
iddia edilmekte ise de bu kararın uygulanmasının doğuracağı sonuçları görmemiz iyi
olacaktır.

3. 2009/15481 Sayılı Karar m.
62/f.1'de Yapılan Değişiklik
2009/15481 sayılı Karar'ın “Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta
yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
serbest dolaşıma sokulacak eşya” başlıklı
62/1. maddesinde;
“Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla,
posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelen eşya için 45. ve yolcu beraberinde
gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;
a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan
gelmesi durumunda %18, b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, c) Kitap veya
benzeri basılı yayın için %8, ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya
olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave
%20,
Oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.”
Hükmü yer almakta iken 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla aynı madde fıkrasında
aşağıdaki şekilde değişikliğe gidilmiştir.
“Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla,
posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma
mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için
45. maddede ve yolcu beraberinde gelen
eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden; a) Avrupa
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Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, b) Diğer ülkelerden gelmesi
durumunda %20, c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %0, ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli
(IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tekve maktu bir vergi tahsil edilir.”
2009/15481 sayılı Karar'ın 62/1. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda;
Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi
başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan vergi alınmayacağı gibi kıymeti 1500
Avro’yu geçmemek şartıyla kitap veya benzeri basılı yayın için daha önceden uygulanan %8’lik tek ve maktu vergi kaldırılarak
%0 ‘a indirilmiştir.
Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla,
posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen
ve Kararın 59. maddesinde belirtilen limitleri
aşan eşyaların değeri üzerinden tek ve
maktu vergi alınacaktır.
Yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre, 150 ve 430
Avro değerindeki eşya için geçerlidir.
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül
eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım
için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi
uygulanacaktır.
Bu arada 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 52.
maddesi gereğince gümrük vergisinin maktu olarak alındığı hallerde tek ve maktu tarife ithalde alınacak KDV de dahil edilmek
suretiyle tespit olunur.
Bu nedenle 1500 Avro’nun altındaki yurt
dışından yapılan siparişlerde gümrük mev-
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zuatı ve KDV Kanunu gereğince KDV uygulanmayacaktır.
Eşyalardan tahsil edilecek vergi oranı ise;
 Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan
gelmesi durumunda %18,
 Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
olacaktır.
Bu eşyaların Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan (kozmetik
ürünleri, kürkler ve kürkten giyim eşyası,
manikür ve pedikür takım ve aletleri, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, mikrofon, hoparlör, kulaklık, amplifikatörler, ses kayıt ve
çalma cihazları, televizyon, projektör, kamera, ses ve görüntü cihazları, kristal avizeler vb.) eşya olması durumunda ise yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve
maktu bir vergi tahsil edilecektir.
Uygulamada gümrük idaresinin gelen ürünün ÖTV ye tabi olup olmadığını tespit için
paketi açarak incelemesi söz konusu olabilecektir.
Vergi oranı gönderinin geldiği bölge ve ülkeye göre %18 ila %20 arasında değişmektedir. AB ülkelerinden gelen siparişler
için yüzde 18, Çin ve Amerika gibi diğer
ülkelerden gelen siparişler içinse %20 vergi
alınacaktır.
62. maddenin 2. fıkrası gereğince 62/1. fıkrada sözü edilen limitler dahilinde getirilen
eşyanın; Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, Yolcu beraberinde ya da yabancı
bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı
kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt
30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.
Kararın 63. maddesinin 2. fıkrası hükmü
uyarınca; 62. madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin
1500 Avro'yu aşması halinde, söz konusu
eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine
ilişkin oranlar uygulanır.
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Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti;
Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek
kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için
uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti
nasıl belirlenir?
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti,
ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya
bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre
belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi
veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin
düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti
gümrük idaresince belirlenir.
Yolcu beraberi eşyanın neler olduğu ve
miktarı 4548 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki
2009/15481 sayılı Karar'ın Eki Ek-9'da ilan
edilmiştir.
Ek-9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen
eşya sadece yolcu beraberinde (B) bölümünde belirtilen eşya ise yolcu beraberinde
yada yolcunun gelişinden bir ay önce veya
bir ay sonra getirilebilir.
Ek-9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen
eşya ile (B) bölümünde belirtilen eşyalar
aşağıda gösterilmektedir.

4. 2009/15481 Sayılı Karar'ın Eki Ek9’un “B- Diğer Eşya” Başlıklı
Bölümünün “B-Elektronik/Dijital
Eşya” Kısmının 8. Sırasında
Yapılan Değişiklik
Yapılan bu değişikliği daha iyi anlayabilmek
adına bazı tanımlara bakmamız uygun olur:
Yolcu; Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret,
tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla
kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye
Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede
oturan Türkler ve yabancılar ile herhangi bir
amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin
veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan
Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı
amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye
giden benzeri Türk ve yabancılar yolcu tanımına girmektedir.
Yolcu beraberi eşya; Yolcunun beraberinde
getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyadır.
Yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti;
2009/15481 sayılı Karar'ın "Kişisel eşya"
başlıklı 58. maddesi ile Karar eki Ek-9 liste
kapsamı eşyaya muafiyet tanınmıştır.

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
A) TÜKETİM MADDELERİ
a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
1- Sigaralar

400 adet +200 adet

2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)

100 adet

3- Puro

50 adet

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)

250 gr.

5- Pipo tütünü

250 gr.

b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
1- Alkol derecesi %22'yi geçen alkol ve alkollü içkiler

1 lt.

2- Alkol derecesi %22'yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler

2 lt.
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c) KOZMETİK ÜRÜNLER
600 ml'yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü
ve makyaj malzemesi
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay

1 kg.

2- Çözülebilir hazır kahve

1 kg.

3- Kahve

1 kg.

4- Çikolata

1 kg.
2011/39 sayılı Genelge
ile çikolata ve/veya
şekerden mamul
yiyecekten toplam 2 kg
alınması mümkündür.

5- Şekerden mamul yiyecek

1 kg.
2011/39 sayılı Genelge
ile çikolata ve/veya
şekerden mamul
yiyecekten toplam 2 kg
alınması mümkündür.

B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK/DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet
filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10
adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu
(yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak
şartıyla üç takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
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2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus
diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve
cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve
veteriner kontrolü kaydıyla)

Kararın eki Ek-9'un B-Diğer Eşya başlıklı
bölümünün 8. sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ 8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme
özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere
GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere ,yolcunun kimlik
numarasına kayıtlı hatlarla kullanmak şartıyla
üç takvim yılında 1 adet)”
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Buna göre eskiden yolcu beraberinde iki
takvim yılında 1 adet getirilebilen cep telefonu, yeni uygulama ile üç takvim yılında 1
adet getirilebilecektir.
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek
yurt içinde kullanılacak cep telefonlarının
120 gün içerisinde 618.60 TL harç (IMEI
kayıt ücreti) ödenerek kullanılmasındaki 2
yıllık süre de 3 yıla çıkarılmış oldu.
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Buradaki amaç cep telefonlarında yurt dışına olan talebi kısmak veya azaltmaktır.
Ek-9'daki liste kapsamı eşya için muafiyet
yukarıdaki tabloda yazılı miktar ile sınırlı
olarak uygulanmaktadır.

5. Sonuç

30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
2009/15481 sayılı Karar'ın 45/1. fıkrasında,
62/1. fıkrasında, 126/1. fıkrasında ve Kararın 9 numaralı ekinin B- Diğer Eşya başlıklı
bölümünde değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklik ile posta ya da hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gelen değeri 22 Avro'yu
aşmayan eşya için uygulanan genel gümrük
muafiyeti kaldırılmıştır.
Vergi kaybının önüne geçebilmek gerekse
özellikle Türkiye'ye giriş yapan ithal ürünlerin bir kısmının ülke ve tüketiciler için çeşitli
güvenlik riskleri içermesi nedeniyle yurt dışı
online alışverişlerinde vergi döneminin başlatılmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılında
Türkiye’ye ‘mektup’ adı altında 26 milyonu
Çin'den olmak üzere 60 milyon adet ticari
ürün girişinin olduğunu ve bunların değerinin 3 milyar Avro’yu (yaklaşık 20 milyarı TL)
bulduğunu, “Bireysel İthalat’” olarak tabir
edilen online yurtdışı alışveriş sisteminin
hem perakende sektörünü tehdit ettiğine
hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkilediğine dikkat çekmişti.
Yurt dışındaki pek çok online satış sitesinin
satılan ürünün bedelini çok düşük göstererek ülkemize göndermekte olduğunun bilinmesi de bu Kararın yayımında rol oynamıştır.
22 Avro’yu geçmeyen eşya için vergi muafiyetinin kaldırılmış olmasının bir yandan da
yurt dışından numune getiren sanayicilerin
yakınmasına sebep olacağı dile getirilmektedir.
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Kararın belki de en önemli hükmü; kişisel
kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı
yayınlar ile ilgili olan hükmüdür.
Buna göre Türkiye'deki bir kişiye posta ya
da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli
gönderi başına 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı
yayınlardan vergi alınmayacağı gibi kıymeti
1500 Avro’yu geçmemek şartıyla kitap veya
benzeri basılı yayın için daha önceden uygulanan %8’lik tek ve maktu vergi kaldırılarak %0'a indirilmiştir.
Başka bir deyişle İnternet üzerinden alınan
kişisel kullanıma mahsus olan ve değeri
150 Avro'yu geçmeyen kitap ve benzeri basılı yayınlardan ise gümrük vergisi yine
alınmayacak. Kararda yeni uygulama ise
bedeli 1.500 Avro’yu ağırlığı da 30 kiloyu
geçmeyen kitaplar için geldi. Bu değer ve
ağırlıktaki kitaplardan alınan yüzde 8 vergi
de sıfırlandı.
Öte yandan; kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen ve Kararın 59. maddesinde
belirtilen limitleri aşan eşyaların değeri üzerinden tek ve maktu vergi alınacaktır.
1500 Avro’nun altındaki yurt dışından yapılan siparişlerde gümrük mevzuatı ve KDV
Kanunu gereğince KDV uygulanmayacaktır.
Karara göre Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel
kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı
yayın için 45. maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen
limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi
durumunda %18 ve diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 tek ve maktu vergi
alınacaktır.
Diğer taraftan; bu eşyaların Özel Tüketim
Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer
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LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ
alan eşyalar olması durumunda ise yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve
maktu bir vergi tahsil edilecektir.
Uygulamada gümrük idaresinin gelen ürünün ÖTV'ye tabi olup olmadığını tespit için
paketi açarak incelemesi söz konusu olabilecektir.
Kararda cep telefonlarında yurt dışına olan
talebi kısmak veya azaltmak amacıyla değişiklik yapılmıştır.
Yolcu beraberinde iki takvim yılında 1 adet
getirilebilen cep telefonu, yeni uygulama ile
üç takvim yılında 1 adet getirilebilecektir.

Sonuç olarak; getirilen düzenlemenin ülke
ihracatına zarar vereceği iddia edilmekte
ise de yurt dışından internet yoluyla yapılan
alışverişte değeri 22 Avro’yu aşmayan eşyaya uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılması uygulamasına geçisin nedeninin; iç
pazarı korumanın ve değerinin altında giren
ürünlere engel olmanın yanında online yurtdışı alışveriş sisteminin perakende sektörünü tehdit etmesinin, vergi kaybının önlenmesi ve cari açık olarak ekonomiyi etkilemesinin önüne geçmek olduğu anlaşılmaktadır.
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