AB Mevzuat değişiklikleri 2021

Direct Link Harç ve
Vergi Hesaplayıcısı
2021'de çeşitli mevzuat değişiklikleri, sınır ötesi e-ticareti etkileyerek harç ve vergilerin hesaplanmasını her zamankinden daha uygun hale getirecek. Direct Link, bu hesaplamaları olabildiğince
kolaylaştırmak adına, gönderen veya alan ülkenin para biriminde harç oranını, vergi oranını,
ödenmesi gereken harcı ve ödenmesi gereken vergiyi hızlı ve doğru bir şekilde hesaplayan bir
API çözümü sunar. Alıcının ikamet ettiği ülkede gümrük tarafından uygulanan hem harç hem
de vergilerin gerçek zamanlı hesaplamalarını gerçekleştirir.
Harç ve vergi oranları, ithalat sırasında ürünlere uygulanmakta ve ülkeden ülkeye değişmektedir.
Ek olarak, her ülkenin kendi, de minimis (ıvır zıvır) seviyesi vardır; ithal edilen malların harç ve
vergiye tabi olduğu değer. Hesaplayıcı tüm bunları, basit ve verimli bir şekilde yönetmenize
yardımcı olur!
Mevzuat değişiklikleri
Önümüzdeki değişiklikler, AB ve AB dışı satıcıların 150 €'ya kadar olan sevkiyatlar için satış
noktasında KDV tahsil edecekleri anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nde (AB) Temmuz 2021'den
itibaren geçerli olan yeni mevzuat değişiklikleri aşağıdakilere odaklanmaktadır:
• toplu düşük değerli gümrüklemenin yürürlükten kaldırılması
• Import One Stop Shop'ta (IOSS) ayrıntılı/gelişmiş KDV raporlamasının sunulması
Import One Stop Shop (IOSS), satış noktasında tahsil edilen KDV'nin raporlanmasına yardımcı
olmak için sunuluyor ve perakendeciyi, web mağazasını veya pazar yerini, KDV'nin varış ülkesine
beyanı ve ödenmesi konusunda sorumlu kılıyor. IOSS, satıcıların AB tüketicilerine satış yaptığı her
ülkede KDV için kayıt olmak zorunda kalmadan AB dışı satıcıların, KDV'yi muhasebeleştirmesi ve
üstesinden gelmesi için basitleştirilmiş bir yolu kolaylaştıracak.
Müşteri olarak sizin ne yapmanız gerek?
Mal satan herkesin IOSS'ye kayıt olması gerekir. IOSS'ye kayıt, genellikle ticari işlemlerinizin
çoğunun bulunduğu ülke olan AB üye ülkelerinden herhangi birinde yapılabilir.
Mal açıklamalarının, HS kodlarının (Dünya Gümrük Örgütü'nün Uyumlaştırılmış Sistem kodları) ve
gümrük amaçlarına yönelik değerlemelerin doğru beyanının sağlanması, birçok durumda, IOSS'nin
kullanılması için geçerli harçlar ve vergiler de dahil olmak üzere, esas olacaktır.
Neden Direct Link'in Harç ve Vergi Hesaplayıcısını kullanmalısınız?
• İthal mallarda e-perakendecinin/alıcının beklenmedik maliyetlerden kaynaklanan baş ağrısı
risklerini ortadan kaldırırsınız
• API'yi kullanmak hızlı ve kolaydır, API tarafından tek bir çağrı isteği yalnızca 100 ila 500 milisaniye
sürer
• Alıcılara, en başından çıkışa kadar tam şeffaflık sağlarsınız (Harç ve Vergi Hesaplama ekleyerek).
• Hassas para birimi dönüştürme işlemini, kolaylaştırır

˿
Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
www.directlink.com | info@directlink.com
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Önemli avantajlar ve özellikler:
• Verimlilik
HS6 kodu ve ürün açıklaması kullanarak hızlı ve basit ürün eşleştirme
• Doğruluk

Vergi ve harçlar, posta teslimine göre hesaplanır

• Esneklik	Müşteriler, piyasa standardına bağlı olarak farklı ağırlık veya hacim birimleri
kullanabilirler
• Hız	API çağrıları, saniyede 640 veya günde 55 milyon işlemde test edilen bir aktarım
verimliliği ile hızlıdır
• Hizmet

Direct Link'in harç ve vergi çözümü teslimat sürelerini kısaltır

Vergi ve Harçların hesaplanmasında size yardım edelim – yaptığımız işte iyiyiz!
Daha fazlasını öğrenmek için - yerel Direct Link temsilcinizle görüşün.

Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
www.directlink.com | info@directlink.com

