
 

 

Gümrük beyannamesi ve gümrük engellerine ilişkin bilgiler 

Önemli bilgiler eksik olduğu için üçüncü bir ülkeden gelen posta öğenizi size iletemeye-
ceğimiz konusunda gümrük bildirimi ile bilgilendirildiniz. 
 
Sevkiyatınızın daha sonraki işlemleri için iki seçenek bulunmaktadır: 

• Sevkiyatı kabul etmek isterseniz, gümrük formalitelerini sizin adınıza hallede-
bilmemiz için lütfen gerekli belgeleri belirtilen tarihe kadar bize gönderin.  

 
• Sevkiyatı kabul etmek istemiyorsanız, lütfen bize de bildirin. 

 
Bu seçenekleri mektubun sonunda (alıcının mesajı) bulacaksınız: 

o Gümrük beyannamesi için ilgili belgeleri iletiyorum. 
Kurumsal müşteriler için EORI numarası: 

o Gönderiyi kabul etmiyorum. 
 
Her iki seçenek için de aşağıdakilerden birini kullanabilirsiniz: 
 
1. Çevrimiçi iletişim 

• Post.at/track/Sendungsnummer adresindeki talimatları izleyin (Dikkat: gönderi 
numaranızı buraya girin!). 

 
2. E-posta ile iletişim 

• Mektupta belirtilen konuyu ve eksik belgeleri, tercihen PDF formatında (sadece 
sevkiyat kabulü için), verilen e-posta adresine ek olarak bir e-posta gönderin. 

 
3. Mektupla iletişim 

• Ekteki cevap mektubunda uygun seçeneği işaretleyin ve eksik belgelerle birlikte ve-
rilen adrese gönderin.  
Kabul edilmeme durumunda, yalnızca cevap mektubunu belirtilen adrese gönderin.  

 
Sevkiyatı kabul etmemeye karar verirseniz veya zamanında yanıt verilmezse ya da kusurlu 
yanıt verilirse, sevkiyat ya göndericiye iade edilecek, ya imha edilecek ya da gümrük yetkili-
lerine teslim edilecektir. Bunun için herhangi bir belge talep etmiyoruz ve sizin için her-
hangi bir maliyet yok. 
 
Sevkiyatın şahsen teslim alınması mümkün değildir. 
 
Vergi ve harçlara ilişkin not: 
 
Aşağıdaki masraf ve ücretler, sevkiyatın kabulü üzerine size uygulanabilir ve sevkiyatın 
teslimi üzerine tahsil edilecektir: 

• İthalat ciro vergisi (EUSt) 
• Mal değeri 150 Avro'nun üzerinde olan mallar için EUSt'ye ek olarak ödenecek güm-

rük vergisi 
• Üçüncü ülke sevkiyatları için ithalat tarifesi - sevkiyatın mal değerine bağlı olarak 
• Elleçleme ve depolama ücreti - gümrük engeline bağlı olarak (bkz. gümrük engeli 

"Malların makul olmayan değeri") 
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Bireysel gümrük engellerinin ayrıntıları: 
 
Kurumsal müşteriler için EORI numarasının her zaman gerekli olduğunu lütfen unutmayın. 
 
1 - Değer kanıtının olmaması 
Gümrük beyannamesi için ya bir fatura ya da banka havalesi makbuzu (örn. PayPal ekstresi, 
kredi kartı ekstresi) içeren bir sipariş onayı gereklidir. Birden fazla ürün olması durumunda, 
ürün başına fiyata ihtiyacımız var. Çince, Kiril (...) karakterli belgelerin ve proforma fatu-
raların kabul edilemeyeceğini lütfen unutmayın. 
 
Hediyelik eşya: 
Gönderiniz bir hediye olsa bile, malların değeri ve malların içeriği hakkında bilgiye 
ihtiyacımız var. 
 
2 - Malların makul olmayan değeri 
Gönderici tarafından belirtilen değer anlaşılabilir değildir ve kontrol edilmelidir. Gümrük 
beyannamesi için ya bir fatura ya da transfer makbuzu (örn. PayPal ekstresi, kredi kartı 
ekstresi) içeren bir sipariş onayı gereklidir. Birden fazla ürün olması durumunda, ürün 
başına fiyata ihtiyacımız var. Çince, Kiril (...) karakterli belgelerin ve proforma faturaların 
kabul edilemeyeceğini lütfen unutmayın. 
 
Hediyelik eşyalar: 
Gönderiniz bir hediye olsa bile, malların değeri ve malların içeriği hakkında bilgiye 
ihtiyacımız var. 
 
Değer beyanının sağlanan belgelerle teyit edilmesi halinde, taşıma ve depolama ücretinden 
feragat edilir. 
 
3 - İthalat izninin olmaması Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası 
Gümrük beyannamesi, 2011 Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası kapsamında bir ithalat lisansı 
gerektirmektedir. 
zaman zaman değiştirildiği şekliyle gereklidir. 
 
4 - Eksik iade sertifikası 
İade edilen malların gümrük beyannamesi için, 1.000 Euro'nun altındaki mallar için Hava 
Konşimentosu (AWB) veya posta irsaliyesinin bir kopyası veya 1.000 Euro'nun üzerindeki 
mallar için bir e-gümrük çıkış onayı gereklidir. 
 
5 - Silah ithal izni olmaması 
Gümrük beyannamesi için silah kartı, silah bulundurma kartı, değiştirilmiş şekliyle 1996 ta-
rihli Silah Yasası uyarınca ateşli silah bulundurma izni veya değiştirilmiş şekliyle 1994 ta-
rihli Ticaret, Ticaret ve Sanayi Düzenleme Yasası uyarınca silah ticareti için ticaret ruhsatı 
gereklidir. 
 
6 - Tıbbi ürünler için eksik ithalat sertifikası 
Tıbbi ürünlerin gümrük beyannamesi için, zaman zaman değiştirilen Avusturya Tıbbi Ürün-
ler İthalat Yasası 2010 uyarınca ilgili bir ithalat sertifikası gereklidir. Avusturya Tıbbi 
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Ürünler İthalat Yasası 2010'a göre istisnai bir durum söz konusu olmadığı sürece, zaman 
zaman değiştirilen Avusturya Tıbbi Ürünler İthalat Yasası 2010'a göre ithalat sertifikası ge-
reklidir. 
 
Daha fazla bilgi için lütfen https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/arzneiwaren-ein-
und-ausfuhr/faq-arzneiwareneinfuhr adresini ziyaret edin. 
 
7 - İthalat ayrıcalıklarına ilişkin teyit eksikliği 
Gümrük beyannamesi için, Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından ithalat ayrıcalıklarına 
ilişkin bir onay (İthalat Ayrıcalıkları Beyanı) mektupla orijinal olarak gereklidir. 
 
8 - İthalat izni eksikliği Türlerin korunması 
Değiştirilmiş şekliyle 2009 Tür Ticareti Yasasına tabi olan malların gümrük beyannamesi 
için yetkili federal bakanlıktan ithalat izni alınması gerekmektedir. 
 
İthalat izninin süresi içinde ibraz edilmemesi halinde, sevkiyat gümrük gözetimine teslim 
edilir. 
 
9 - Tütün ürünleri için ticaret ruhsatının olmaması 
Değiştirilmiş şekliyle 1996 tarihli Tütün Tekeli Yasası kapsamındaki tütün ürünlerinin yanı 
sıra, değiştirilmiş şekliyle Tütün ve Sigara İçmeyenleri Koruma Yasası (TNRSG) kapsamınd-
aki tütün ürünleri ve ilgili ürünlerin, örneğin e-sigaraların ve bunların likitlerinin gümrük 
beyannamesi için, değiştirilmiş şekliyle 1994 tarihli Ticaret Düzenleme Yasası uyarınca tica-
ret ve ticari aracı için bir ticaret ruhsatı gereklidir. 
 
Değiştirilmiş şekliyle TNRSG anlamında bir tütün ürünü ve ilgili ürün, tamamen veya kısmen 
tütünden oluşması koşuluyla içilmesi, koklanması, emilmesi veya çiğnenmesi amaçlanan 
herhangi bir ürün ve ayrıca herhangi bir yeni tütün ürünü, bitkisel sigara ürünü, elektronik 
sigara ve bunların likitleridir. 
 
Bu tütün ürünlerinin ithalatına yalnızca yukarıda belirtilen ticaret lisansına sahip alıcılar ta-
rafından izin verilmektedir. 
 
10 - Bildirime göre engel nedeni 
Mektupta belirtilen belgeler gümrük beyannamesi için gereklidir. 

 


