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transit beyannamesl vqrllmeslne irıtıyaç xaımamakta bu suretle gümrük formaliteleri ve

maliyetler azalmaktad ıç.

Eşyanın gümrük beyanı, bu sistem için özel olarak o|uşturulan basitleştirilmiş'elektronik

gümrük beyannamesi ile yapılabilmektedir'

Eşyaya isabet eden gümrük vergileri allşveriş esnasında alıcıdan tahiıı edilmekte ve

ödenecekvergilerhususundaşeffaflıksağlanmaktadır,
t.r.

işletmenizı ıoss sistemine kayıt etmek için ne yapmanız gerekmektedir? t

işletmeniz için AB,de.yerleşik bir üye ülkede temsilcilik açmanlz veya işletmenizi KDV

mükellefiyeti ile alakalı hususlarda temsil edecek ve KDV yükümlülüklerini sizin adınıza

gerçekleştirecek AB'de yerleşik bir aracl (EU-established intermediary) atamanız

ğerekmektedir, AB,de yerleşik temsilciliğiniz veya araclnlz tarafından loSS portalına kayıt

işleminin gerçekleştirilmesi halinde sistem tarafından atanan loSs KDV numarası ile

işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz' . :

;OSS sistemine kiyıt olduktan sonra yapmanız gerekenler nelerdir?

. internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda siparişin Son aşamasında AB'de yerleşik

alıcı için ödemesi gereken KDV tutarını göstermen'iz ve alışveriş tutarı ile birlikte KDV

tutarını da alıcıdan tahsil etmeniz gerekmektedir'

ı Yapmış olduğunuz satışın değerinin 150 Avro'yu geçmesi halinde loSS sistemini

kullanamazslnlz,
ı Mümkün olduğu ölçüde alıcı tarafından ödenen tutarı faturada Avro cinsinden

göstermeye çalışınız.
. IoSS sistemine kayıtlı olduğunuz AB üyesi ülkenin loSS po(alı üzerinden aylık olarak

KDV beyannamesi (ithalatı gerçekleştirilen eşya listesi ile birlikte) vermelisiniz.

. loSS portalı üzerinden beyan edilen KDV tutarını aylık olarak kayıtlı olduğunuz AB

üyesi ülkeye ödemelisiniz'
ı Eşyanızı AB,ye taşıyacak olan ve sizin adınıza eşyan|zın gümrük beyanını yapacak

olantaşıyıcıfirmayaloSSKDVkimliknumaraSlnliletmelisiniz./
. loSS KDV kimlik numarasl ile yaptığınız tüm satışlara ait bilgi ve belgeleri 10 yıl

boyunca saklamalısınız'
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AB üyesİ ülkeler nezdinde görevli Ticaret Müşavirlerimiz ile
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irtibata geçmek için;

Broşürde. belirtilen hususlar, Avrupa
(loSS) hakkında özet bilgi içdrmekte
hakkında detaylı bilgiy* ulaşmak için
incelenmesi tavsiye edilir.

Birliği tarafından uygulamaya geçilen lmport one Stop Shop
olup herhangi bir yasa{ bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Sistem
ilgi|i mevzuatın ve AB tarafından hazırlanan açıklayıcı notun
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