Değerli Müşterimiz,
15 Mayıs 2019 tarihli 30775 sayili resmi gazetede yayinlanan 1111 numaralı Cumhurbaşkanı kararına
istinaden 30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Posta ya da Hızlı Kargo taşımacılığı yoluyla gelen;
Bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırılacaktır.
Bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar
muafiyet kapsamında değerlendirilmeye devam edecektir. Ek olarak; Kıymeti 150 avro üzeri ve 1.500
avroyu geçmeyen bu kişisel gönderiler, gümrük vergisine tabi olmayacak ancak; gümrük işlemine tabi
olacaklardır.
22 Avro limitinin kalkması dolayısıyla ,
ŞAHISLAR adına gelen gönderiler için;
22 Avro altı gönderiler de vergili işleme tabi olacaktır .
DHL, 30 kg altı ve 0 -1500 avro arası değere sahip, kısıtlı ve yasaklı olmayan şahıs
gönderilerinin ,basitleştirilmiş usul ile çekimlerini yapmaya devam edecektir.

o
o

FİRMALAR adına gelen gönderiler için;
o

o

o
o

Firmalara, yani tüzel kişilere gelen 22 Avro altı gönderiler için detaylı beyan ile vergili işlem
yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak; gönderiler için vergi beraberinde, ardiye ,gümrük
hizmet bedeli gibi servis bedelleri oluşacaktır.Değeri 22 avro altında olan ticari gönderiler için
gümrük müşaviri ile çekim işlemi yapılması gerekecektir.
Firma adına gelen , firmanın iştigal alanina uygun içeriklere sahip ve gönderici tarafından
konşimento ve fatura üzerinde ‘’ numune amaçlı’ gönderildiği beyan edilen gönderiler gümrük
denetimi sonucuna göre muaf kapsamda değerlendirilebilecektir.(Gönderinin evrakları üzerinde
‘numune amaçlı’ gönderildiğinin gönderi içeriğinden ayrı olarak beyan edilmesi önem arz
etmektedir)
Firmalar adına gelen gönderilerin vergili çekim işlemleri için ,tarafımızdan Bakanlık ile görüşme
yapılmıştır ,ilave bir mevzuat çıkar ise, sizlerle paylaşılacaktır.
Hızlı kargo yetkisi dahilinde 1000 ve 1040 rejim kodlu ihracat rejimine konu eşya için miktar veya
değer limitlerini Bakanlığın arttırma yetkisi beş katından on katına çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak;
Bakanlık’a numune ve mikro ihracat kapsamında çıkış yapacak gönderiler için, ağırlık ve değer
limitlerinin 300 kg ve 15.000 Avro’ya kadar yükseltilmesi yetkisi verilmiştir. Tanınan bu yetkiye
istinaden, bakanlık tarafından henüz bir arttırma kararı alınmamıştır.

Buna bağlı olarak; lütfen göndericilerinizden aşağıdaki gerekliliklerin, konşimento ve fatura üzerinde belirtilmesi
konusuna dikkat etmelerini talep ediniz;
• Uygun / detaylı içerik
• HS kodu (uyumlaştırılmış gümrük emtia kodu) en az 8 basamaklı.
• 10 haneli vergi numarası (şirketler için), 11 haneli kimlik numarası (bireyler için)
• Türkiye’deki firmaya numune amaçlı (satış amaçlı olmayan) gönderilen eşyalar için ; ‘NUMUNE
AMAÇLI’ gönderildiğine dair bilgi konşimento ve fatura üzerinde belirtilmelidir

Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili karar yazısını aşağıda bulabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
DHL Express - Excellence. Simply delivered.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Valued Customer,
According to the decision of the President of the Republic of Turkey which issued in number 30775 official gazette
on May 15,2019 , via Post or Express Cargo transport;
•

Customs exemption will be removed for the shipments below 22 eur.

•

The books or similar printed publications for personal use which are not exceeding 150 Euros per
shipment, will be considered as exempted. In addition, these individual shipments which
are above 150 euros and below 1,500 euros must be subjected to the customs although duty is
reduced to zero.

Due to the removal of de-minimis ‘’ 22 Euros’’;
For shipments on behalf of PERSONS;
o The shipments below 22 Euro will be subjected to tax.
o DHL will clear non-restricted, non-prohibited, personal use shipments to private
individuals from 0 value to 1500 eur value up to 30 kg by paying tax .
For shipments on behalf of the COMPANIES;
o For the companies (legal entities); It is expected to be followed up the formal customs
clearance process. Consequently, there will be duty & tax, customs service’s fees like
brokerage and bonded warehouse fees, etc. Broker clearance required for commercial
shipments even the value is below 22 eur.
o The shipments which are sending to the companies, the reason of export is declared as
‘ SAMPLE PURPOSES ' on the air waybill and invoice, also compatible to the business
field
area, may have exemption according to the inspection of Customs authorities .
o We have interviewed with the customs ministry for the shipments which subjected to
the formal customs clearance . If there is an additional legislation, it will be shared with
you.
o

Within the authority of express cargo transportation, the amount or value limits for the
goods subject to the regime of export with the regime-coded export regime of 1000 and
1040 has been increased from 5 fold to 10 fold. Consequently; The Customs Ministry is
authorized to increase the weight and value limits up to 300 kg and 15.000 Euro for the
shipments to be made within the scope of sample and micro export. According to this
authority, no increase decision has been taken by the ministry. We will inform you when
the Customs Ministry increases the limits due to it will effect our outbound operation
process.

As a result of this , please advise customers to pay attention to the following are available on the shipments awb
and invoice;
•
The acceptable / detailed content
•
HS code (harmonized customs commodity code) with minimum 8 digit.
•
Cnee tax number is containing 10 digit ( for companies ) and identification number is containing
11 digit (for individuals).
•
If the content is sample (not for resale) to the companies in TR; ‘SAMPLE PURPOSES’ Statement
on the invoice and AWB.

You can find the following article in the Official Gazette.
For your information,
Best Regards,

