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Sayın üyemiz,  

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye 

İhracatçılar Meclisinden alınan 06/07/2021 tarih 131-1910 sayılı yazıda: 

 

Avrupa Birliği’nin (AB), sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri 

bertaraf etmek ve Katma Değer Vergisinin (KDV) tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini 

sağlamak amacıyla işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni 

KDV kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu ve AB’ye 

yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda da geçerli olacak 

yeni sistem kapsamında, hâlihazırda 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV 

muafiyetinin tamamen kaldırılarak alternatifli beyan ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği 

bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, AB Komisyon temsilcilerinin, gümrük işlemlerine ilişkin 

olarak ticari numunelerin ithalatında iki seçeneğin mümkün olduğunu, gerekli koşulların 

sağlanması kaydıyla uygulanacak gümrük vergisi ve KDV istisnasının uygulandığı ilk 

seçenekte resmi bir elektronik gümrük beyannamesinin ibrazının gerekeceği ve sadece 

gümrük vergisi istisnasının uygulandığı ikinci seçenekte ise standart gümrük beyannamesine 

göre çok daha az bilgi gerektiren özel ve basitleştirilmiş bir gümrük beyannamesinin yeterli 

görüleceğinin bildirildiği ifade edilmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgiler ilişik 

bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter T. 

 

 

Ek: E-Ticaret KDV Paketine İlişkin E-Posta (2 Sayfa) 
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Dear Talip, 
 
Thank you for your kind interest for the implementation of the new VAT e-commerce rules and your 
arrangements to ensure that Turkish suppliers and e-commerce value chain actors are also well 
prepared for the upcoming changes. Please accept our apologies for the belated reply. 
 
Concerning your question on the importation of commercial samples, I would like to inform you about 
the following two options. 
 

1. Commercial samples can be imported into the EU subject to customs duty relief (in accordance 
with Article 86 of Council Regulation (EC) 1186/2009) and VAT exemption (in accordance with 
Article 63 of Council Directive 2009/132/EC) under the conditions defined in those Articles. 

Such conditions are identical for the customs duty relief and the VAT exemption purposes and are 
cumulative as follows:  

(i)  
(ii) they can only be used in view of soliciting orders;  
(iii) the soliciting of orders must be with a view of importing in the European Union the kind 

of goods that these samples represent. 
 
If the samples meet the above conditions, they qualify for customs duty and VAT exemption. However, 
in this situation, the UCC does not provide for the possibility to benefit from a facilitated customs 
clearance such as an oral declaration or declaration by any other act for the release for free circulation, 
but a formal, electronic customs declaration has to be submitted in respect of the goods. 
 

2. The other possibility is to import the commercial samples subject to customs duty relief in 
accordance with Article 23 of Council Regulation (EC) 1186/2009, provided that all the 
respective conditions are fulfilled (e.g. direct dispatch, total intrinsic value of the consignment 

Regulation. Nevertheless, in that case the goods must be subject to VAT payment (until 30 
June, the goods can still benefit from the VAT exemption if their value does not exceed EUR 
10/22). 

 
In this situation, the goods can be declared by a specific customs declaration for low value consignments 
provided for in Article 143a of the UCC Delegated Act, that contains three times less data than a 
standard customs declaration under the conditions provided for in that Article. Should the samples 
arrive as postal consignments, until 1 October, they may also be declared for release for free circulation 
by any other act, on the basis of the CN22/CN23 forms. 
 

in the context of Article 23 of Council Regulation (EC) 1186/2009, but not for Article 86 (i.e. for the duty 
relief rules of commercial samples).  Customs authorities must therefore ascertain, on a case by case 
basis and in relation to the type of goods concerned, if the value of the goods imported as samples for 
trade promotion purposes is to be consi  
 
Kind regards, 
 
Agnes 
------------------------- 
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Ágnes NAGY 
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