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Wish ve vergiler:  
Satıcıların bilmesi gerekenler 
hakkında bir rehber
Vergiler karmaşık olabilir. Wish size yardım etmeye hazır.¹

Wish pazar yeri ve vergi yükümlülükleriniz
Wish satıcıları, tek bir hesap üzerinden dünya genelindeki müşterilere satış 
yapabilir. Wish'te satış yaparken çeşitli bölgesel vergi gerekliliklerine ve 
yükümlülüklerine tabi olabilirsiniz. Ayrıca belirli bölgelerdeki kanuni 
gerekliliklerden dolayı, sizden vergi kayıt numarası gibi bilgileri sağlamanız 
istenebilir.

Wish, vergi deneyiminizi kolaylaştırmak üzere bir sistem geliştirdi. Ancak vergi 
beyanı yükümlülüklerini doğru bir şekilde belirlemek, satış vergisi ve KDV uyum 
yükümlülüklerini yerine getirmek ve doğru vergi beyanında bulunmak satıcıların 
sorumluluğundadır.  
Daha fazla bilgi için mutlaka vergi danışmanınızla ve/veya vergi dairesiyle görüşün.

Wish'in vergi hesaplama yöntemi
Wish, standart vergi oranlarını belirlemek için, saygın üçüncü taraf servisler ile iş 
birliği yapar. Otomatik sistemimiz, müşteri ödeme yaparken vergi oranlarını doğru 
bir şekilde hesaplar.

Pazar Yeri Sağlayıcı olarak Wish  
Pazar Yeri Sağlayıcı kurallarının uygulandığı bir bölgede bulunan bir müşteriye 
satış yapıyorsanız çoğu durumda Wish, Online Pazar Yeri Operatörü (OMP) olarak 
satış vergilerini, KDV'yi ve benzeri vergileri otomatik olarak ücrete ekler, tahsil eder 
ve öder. Bu senaryoda genel olarak sizin satış vergilerini toplayıp ödemeniz 
istenmez*. Vergi Ayarları kontrol panelimizde Pazar Yeri Sağlayıcı uygulamasının 
geçerli olduğu bölgeleri görebilirsiniz. 

Vergi tanımları ve hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi alın

Wish'te karşılaşabileceğiniz vergiler
KDV (Katma Değer Vergisi)

Mal ve Hizmetler Vergisi (GST)

Satış ve Kullanım Vergisi

Bunlar, bazı bölgelerde müşteriler tarafından ödenen ürün ücretleri 
üzerinden alınan en yaygın vergi türleridir. Şirket faaliyetlerinize göre, 
ödemekle yükümlü olduğunuz başka vergiler de olabilir.

Avrupa Birliği'ndeki KDV gerekliliklerine göz atın

Vergi tanımları ve hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi alın

*Belirli istisnalar geçerlidir. Wish'in  sayfasındaki tüm ilgili bilgileri okuyup 
anladığınızdan emin olun.

Satıcı Vergi Politikası 

https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360020810773-Tax-Definitions-and-Calculations-FAQ
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/4402351430043-EU-VAT-2021-Overview
http://Read more about tax definitions and calculations
https://merchant.wish.com/tax/policy


Wish'in Vergi Ayarları
Vergilerin karmaşık olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle Wish, Vergi Ayarları 
özelliği sunarak vergi yönetimini satıcılar için kolaylaştırmayı hedefliyor.  

Wish'in Vergi Ayarlarını kullandığınızda Wish'in vergi tahsil etmesini istediğiniz 
bölgeleri belirleyebilirsiniz. Bunun ardından Wish, bu bölgelerdeki satış vergisini, 
KDV'yi ve diğer benzer vergileri ücrete ekleyip tahsil ederek size gönderir. Böylece 
siz de bu vergileri yerel vergi dairenize ödeyebilirsiniz.

Satıcı olarak KDV veya benzeri vergilere ilişkin yükümlülükleriniz, işletme 
faaliyetlerinize göre değişir. Göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri 
tedarik zincirinizdir. Burada özellikle gönderilerinizin menşe ülkesi/bölgesi ve/veya 
gönderinin çıkış/varış ülkesinde/bölgesinde ikamet edip etmediğiniz önem taşır.

Sağ taraftaki kutuda listelenen ülkeler Wish'in Pazar Yeri Kolaylaştırıcısı olduğu 
ülkeler olsa da bu yargı bölgelerindeki vergi yükümlülükleri hakkında işletme 
faaliyetlerinize (her faaliyet farklıdır) göre bilgi sahibi olmanız önem taşır.  

Vergi Raporları Hakkında
Wish Vergi Ayarlarını kullanıyorsanız Vergi Raporları özelliğimiz, Wish tarafından 
tahsil edilerek size gönderilen vergi tutarlarını özetlemek için kullanılabilir. Vergi 
Raporları, Wish Satıcı Kontrol Panelinizdeki  sayfasından indirilebilir. 
Bu raporlar tarih aralığına ve/veya müşterinin ülkesine göre filtrelenebilir ve 
ardından kolay görüntüleme için dışa aktarılabilir.

Vergi Ayarları

Wish Vergi Raporlarını indirme hakkında daha fazla bilgi alın

Wish siparişlerinin vergi ayrıntılarının 
görüntülenmesi
Satıcılar, Wish Satıcı Kontrol Paneli'ndeki  sayfasında Sipariş 
Ayrıntılarını görebilir. Sipariş numarasına tıklanmasının ardından daha fazla ayrıntı 
içeren bir sayfa açılır. "Vergi yükümlülüğü" alanında siparişe ilişkin vergilerin Wish 
tarafından mı ödendiğini, yoksa bu vergileri ödeme yükümlülüğünün size mi ait 
olduğunu görebilirsiniz. Satıcılar vergi ödemekle yükümlü oldukları işlemlerde, 

'ndeki ödeme ayrıntıları sayfasına giderek vergi tutarlarını görebilir 
veya  sayfasında bir  oluşturabilir.

Siparişler > Geçmiş

Ödeme Geçmişi
Vergi Ayarları Vergi Raporu

¹ Bu belgedekiler dâhil Wish tarafından sunulan rehberlik, içerik, bilgi ve vergi sistemi/motorunun sadece bilgi amaçlı olduğunu, genel bir 
nitelik taşıdığını ve belirli bir sorun veya fiilî bir durum için yasal görüş ya da yasal tavsiye teşkil etmediğini ve bu doğrultuda 
kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Bu belgedeki bilgiler, en güncel hukuki veya diğer bilgileri içermiyor olabilir. Satıcıların bu konudaki 
yükümlülükleri için bir üçüncü taraf müşavirden/danışmadan bağımsız ve profesyonel yasal tavsiye/vergi tavsiyesi istemesi önerilir. Bu 
belgeyi okuyan kişiler, ilgili yargı bölgesindeki bir danışmandan yasal tavsiye almadan, bu belgedeki bilgilere dayanarak hareket etmemeli 
veya belirli bir eylemi gerçekleştirmekten caymamalıdır.
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Vergi Ayarlarının kullanılabileceği yerler:
AB* ABD Kanada Meksika Birleşik Krallık

*Avrupa Birliği ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç

Vergi Ayarlarını etkinleştirmeye ilişkin daha fazla bilgi alın

Dolaylı Vergi Tahsilatı hakkında daha fazla bilgi alın  

https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360023802034-Export-Tax-Report-Feature
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Ftransactions%2Fhistory
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Fpayment-history
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360020542793-How-to-activate-and-edit-Tax-Settings-in-Merchant-Dashboard-
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360034786253-European-Countries-Indirect-Tax-Collection

