AB KDV kanunları 1 Temmuz 2021'den itibaren değişiyor !
Değerli Müşterilerimiz,
Avrupa Birliği 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek KDV kanunlarında önemli değişiklikler yapıyor. Bu değişikliklerden tüm
işletmeler etkilenebilir, ancak en çok da firmadan tüketiciye doğrudan satış yapanlar ve AB'deki müşterilere satış yapan çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla iş
yapanlar etkilenecektir.
Değişiklikler 3 başlık altında toplanabilir.
1-22€ değerindeki ithalat KDV muafiyetinin kaldırılması
2-İsteğe bağlı İthalat Her Şey Dahil Satın Alma (IOSS) ve tekli AB KDV iadesinin tanıtımı
3-Belirli çevrimiçi pazar yerlerinin kabul edilmiş tedarikçi ve KDV tahsilatçısı haline gelmesi

1. 22€ değerindeki ithalat KDV muafiyetinin kaldırılması

Bu ne anlama geliyor?
1 Temmuz 2021'den itibaren AB'ye ithal edilen tüm ticari ürünler için değerine bakılmaksızın KDV uygulanacaktır. 150€ veya altındaki konşimentolar için KDV,
yeni Her Şey Dahil Satın Alma (IOSS) kullanılarak satış sırasında tahsil edilebilir veya gümrük beyanını yapan kişi tarafından son müşteriden alınabilir (ASE)
İşletmemi nasıl etkileyebilir?
İşletmeniz AB dışında bulunuyorsa, artık 22€ altındaki gönderileri AB müşterilerine KDV'siz gönderemeyeceksiniz.

2. İsteğe bağlı İthalat Her Şey Dahil Satın Alma(IOSS)'nin tanıtımı

Bu ne anlama geliyor?
AB, 150€ veya altındaki e-ticaret konşimentolarında ürünleri gümrükten geçirmek için kullanımı isteğe bağlı olan İthalat Her Şey Dahil Satın Alma'yı (IOSS)
sunuyor. Bu, satıcıların veya çevrimiçi pazar yerlerinin KDV'yi satış anında tahsil etmelerini ve doğrudan yetkili makamlara havale etmelerini sağlayacak. Bu,
tüketici için süreci daha basit ve daha şeffaf hale getirebilir ve verimli gümrük prosedürleri gerçekleştiğinden emin olmasına yardımcı olabilir.
IOSS kullanılmadığında, ASE KDV'yi teslimat öncesinde müşteriden alacak ve yetkili makamlara ödeyecektir.
İşletmemi nasıl etkileyebilir?
IOSS'ye kaydolmak için, satıcıların zaten AB'de yerleşik bulunuyorlarsa bir AB üye ülkesine kaydolmaları veya değillerse, kendi adlarına KDV'yi kaydettirip beyan
etmesi için bir aracı atamaları gerekecektir. Bu durumda IOSS numaralarını gümrük beyan sahibine vermeleri gerekecektir (ASE).
AB satışları için KDV, atanan AB'ye üye devlette aylık vergi beyannamesi yoluyla gönderilecek ve daha sonra ilgili ülkelere KDV beyanı ve ödemesi iletilecektir.
Bunun sonucunda, işletmeler artık satış yaptıkları her AB ülkesinde KDV için kayıt yaptırmak zorunda olmayacaktır.

3. Belirli çevrimiçi pazar yerlerinin KDV tahsilatçısı haline gelmesi

Bu ne anlama geliyor?
Yeni AB KDV kanunları kapsamındaki pazar yerlerine örnek olarak satış işlemini sağlayan çevrimiçi platformlar verilebilir. Bu platformlar satıcıların ürünlerini
doğrudan müşterilerine satmasını sağlar.
Satıcılarından ziyade belirli pazarlar, IOSS ile kayıt yaparlarsa artık son tüketiciden ödenmesi gereken KDV'yi tahsil etmek, bildirmek ve havale yapmakla yükümlü
olacaktır. Bu tasarı 150€'ya kadar olan işlemlerde satıcılar için geçerli olacaktır.
İşletmemi nasıl etkileyebilir?
Eğer bir pazar yeri IOSS kullanmayı seçtiyse, bu pazar yeri üzerinden satış yapan işletmeler pazar yerinin IOSS numarasını kullanmalıdır ve gümrük
beyannamesinde bulunmakla sorumlu tarafa vermelidir (ASE).
Ürünlerini satmak için birden fazla pazar yeri kullanan işletmeler her biriyle gerçekleştirdikleri satışların kesin kanıtını bulundurmalıdır. Ayrıca her satış için karşılık
gelen IOSS numarasını gümrük beyan sahibine vermeleri gerekir.

NOT:
Avrupa Birliği ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç.
Lütfen AB-BK Müşterek Protokolüne göre Kuzey İrlanda'nın ürünler için AB KDV bölgesinin parçası olarak kalacağını unutmayınız. Bu, bu provizyonların dünyanın
geri kalanından Kuzey İrlanda'ya ithal edilen ürünler için geçerli olduğu anlamını taşır.

