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AB Mevzuat değişiklikleri 2021

Önümüzdeki değişiklikler nelerdir?

Import Control System (İthalat Kontrol Sistemi) 2 (ICS2)

Posta işletmecileri, malları AB gümrük bölgesine veya üzerinden geçirmeden önce İthalat Kontrol Sistemine 
giriş özet beyanları yapmak zorunda olmaktan artık muaf tutulmayacak. 15 Mart 2021 tarihi itibarı ile, ICS2 
kapsamında, doğru verilere sahip olmayan gönderilere artık izin verilmeyecektir.

15 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir

Toplu düşük değerli gümrüklemenin yürürlükten kaldırılması ve Import One Stop Shop'un (IOSS) tanıtımı

Değişiklikler, AB ve AB dışı satıcıların 150 €'ya kadar olan sevkiyatlar için satış noktasında KDV tahsil edecekleri 
anlamına geliyor. 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. Bu, satıcıların AB tüketicilerine satış yaptığı her ülkede KDV 
kaydı yükümlülüğünün yerini alacaktır.

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir

Değişiklikler e-ticaret göndericilerini nasıl etkileyecek?
Avrupa Birliği'nde (AB) yapılacak olan mevzuat değişiklikleri, toplu düşük değerli gümrük işlemlerinin  
yürürlükten kaldırılmasının yanı sıra Import One Stop Shop'un (IOSS) uygulamaya konulmasına odaklanıyor.

Tüm kargoların tam, standartlaştırılmış ve geçerli (elektronik) belgelerle (verilerle) birlikte olması gerekecektir.

TÜM (düşük değerli dahil) kargoların gümrük beyannamesi zorunlu hale gelecektir.

E-ticaret göndericilerinin uyumlu olmaları için ne yapmaları gerekiyor?
•  E-ticaret göndericilerinin tam, standartlaştırılmış ve geçerli (elektronik) belgeler (veriler) sağlaması  

gerekecektir. Geçerli elektronik belgeleri olmayan kargolar ya iade edilecek ya da elde tutulacak ve  
perakendeciye bilgi talebi gönderilecektir.

•  E-ticaret göndericilerinin, gönderilen tüm kargolar için vergi beyannamelerinin ve ödemelerinin yapıldı-
ğından emin olmaları gerekir. 150 €'ya kadar olan gönderiler için zorunlu olmasa da, KDV yükümlülüklerini 
yönetmenin en uygun yolu IOSS'ye kaydolmaktır.

•  IOSS'ye kaydolun. IOSS'ye kayıt, genellikle ticari işlemlerinizin çoğunun bulunduğu ülke olan AB üye  
ülkelerinden herhangi birinde yapılabilir.

•  E-ticaret göndericileri yine de KDV'nin alıcıdan, varış posta işletmecisi, kurye şirketi veya gümrük acentesi 
tarafından tahsil edilmesini tercih edebilir, ancak idari ücretlerin ve gecikmelerin olumsuz bir müşteri  
deneyimiyle sonuçlanması muhtemeldir.

•  E-ticaret göndericileri, yasaklanmış veya kısıtlanmış mallar için ayırma yaparken ve yine reddedilen  
taraflara gönderim yaparken de özen göstermelidir. Bunu yapmamak, giderek daha fazla para cezasına  
ve hatta hapis cezasına yol açmaktadır.
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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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Değişikliklere hazır olmama veya uyum sağlayamama riskleri nelerdir?
•  Daha karmaşık bir gümrükleme 

•  AB sınırında ciddi gecikmeler 

•  El konulan kargolar

•  Yüksek idari ücretler

•  Kalıcı suç işleyenler için cezalar ve hizmet kesintisi

•  Daha uzun taşıma süreleri

Direct Link sizin için bunu halletmeye nasıl hazır?
Teknoloji çözümlerimiz, müşterilerden sevkiyat beyannamelerinde alınan verilerin doğruluğunu en üst 
düzeye çıkarmamızı sağlar. Uygulanabildiği yerde, Direct Link'in veri geliştirme çözümü, ilgili güvenlik ve sınır 
kontrol yetkililerine raporlama süreçlerinde en yüksek düzeyde uyumu sağlamak adına geçerli veya eksik  
bilgileri güncelleyecektir. 
Bu gelişmiş veriler daha sonra, e-ticaret müşterisinin/alıcısının ikamet ettiği ülkedeki gümrük tarafından 
uygulanan harç ve vergilerin gerçek zamanlı hesaplamalarını yapmak için kullanılabilir.

Çözümler nasıl çalışır?
Veri geliştirme API'mız, 8 ve 10 basamaklı ihracat ve ithalat kodları, HS6 kodları ve ürün açıklamaları dahil 
olmak üzere verileri doğrulayarak ve atayarak, sınır ötesi gönderi ön bildirimlerinin verimli bir şekilde kontrol 
edilmesini ve tamamlanmasını sağlar. Bu veriler daha sonra, Harç ve Vergi motoru tarafından gözden geçirile-
bilir ve e-ticaret müşterisinin/alıcısının ikamet ettiği ülkedeki gümrük tarafından uygulanan harç ve vergilerin 
gerçek zamanlı hesaplamalarını yapar. Direct Link'in çözümleri, gönderilerinizin uyumlu gümrükleme  
bilgilerine sahip olmasını sağlayan, sınır ötesi ürünlerinizin büyük kısmının ithalat süreci boyunca pürüzsüz 
bir şekilde akışını sağlayan hızlı API güdümlü motorlardır.

Direct Link çözümlerinin önemli özellikleri nelerdir?
Verimlilik HS6 kodu ve ürün açıklaması kullanarak hızlı ve basit ürün eşleştirme

Doğruluk Vergi ve harçlar, posta teslimine göre hesaplanır

Esneklik  E-ticaret göndericileri, 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 
süper hızlıdır

Hizmet  Direct Link'in harç ve vergi çözümü, diğer posta çözümlerinden daha iyi performans gösterir

Tüm bunlar müşterilerimize nasıl fayda sağlar?
Direct Link, E-ticaret göndericilerinin gönderilerinin, sorunsuz sınır ötesi ticareti gerçekleştirmesi için doğru 
verilere sahip olmasını sağlamalarına yardımcı olur

Direct Link’in çözümleri, ithalat gümrüklerince el konulan veya iade edilen kargoların sayısını azaltır

Taşıma süreleri büyük ölçüde iyileştirildi

Ürünler iade edildiğinde hem E-ticaret göndericileri hem de nihai müşteriler için istenmeyen ek maliyetler 
önlenebilir

Nihai müşteri deneyimi geliştirildi ve müşteri kaybetmeme oranları önemli ölçüde arttı
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Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle  
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
www.directlink.com | info@directlink.com


