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POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ 2020/25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMIŞTIR. 

 

  

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli E-00060117886 sayılı yazısı ile  
“Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı” hakkında 2020/28 sayılı Genelge yayımlamıştır. 
 
Yayımlanan bu genelge ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir; 
 

 2020/25 sayılı Genelgenin 20 nci maddesinde geçen “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 
gelen eşyanın” ifadesi, “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen 
eşyanın” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 Aynı Genelgenin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “TC kimlik numarası/vergi 
numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmez.” ifadesi çıkarılarak, aynı fıkraya 
“Eşyanın alıcısına ait TC kimlik numarası bilgisinin beyanı esas olmakla birlikte, herhangi bir 
nedenle eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait TC kimlik numarasının tespit 
edilememesi durumunda, eşyayı teslim alan kişinin TC kimlik numarası tamamlayıcı beyanda 
beyan edilir.” cümlesi eklenmiştir. 

 
 Aynı Genelgenin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (İhracatta ETGB’de gümrük tarife istatistik 

pozisyonunun beyanı)  (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

o b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat 
eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına 
asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerektiği ve bu kodlu ETGB’lerin KDV iade 
taleplerinde kullanılamayacağı, TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında 
da brüt 300 kilogram miktar ve 15.000 Avro değer limitlerine uyulması zorunlu hale 
gelmişitir. 

o c) Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılacağı, bu 
durumda ilgili eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. NUM 
muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi olmadığı 
belirtilmektedir. 

 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 
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