
دليل إلى التسوق الُمعفى 

من الضرائب

AR



كيف أتسوق وأحصل على سلع ُمعفاة من 

الضرائب؟

يرجى االحتفاظ بعالمة اإلعفاء من الضرائب وإيصال 

المبيعات، نظرًا لضرورة التحقُّق من صحتهما عند 

مغادرة تركيا

ما المقصود بالتسوق الُمعفى من الضرائب؟

يُقصد بالتسوق الُمعفى من الضرائب شراء بعض السلع المفروض عليها 

دة للتصدير، حيث يمكن للمتسوقين استرداد مبلغ  ضرائب في تركيا والُمحدَّ

ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هذه السلع، شريطة التحقُّق من صحة 

عمليات الشراء الخاصة بهم قبل الخروج

1.  إصدار

إجراء عملية شراء ينطبق عليها ذلك. ستصدر عالمة 

اإلعفاء من الضرائب وتوضع على ظهر إيصال 

المبيعات

التحقُّق من صحة الصادرات  .2

اذهب بالسلع التي اشتريتها وإيصاالتك الموسومة 

بعالمة اإلعفاء إلى نقطة التحقُّق من صحة السلع

استرداد المبلغ المدفوع  .3

لها – الدفع  اختر طريقة استرداد األموال التي تُفضِّ

ببطاقة االئتمان/الخصم أو الدفع نقديًّا أو الدفع 

باستخدام المحفظة الرقمية



ما الوقت المتاح لديَّ إلكمال اإلجراء؟

يجب التحقُّق من صحة عالمة اإلعفاء من الضرائب في غضون 90 يوًما من 

تاريخ الشراء. وإذا لم يحدث ذلك، فستنتهي صالحية عمليات الشراء ولن 

تتمكن من المطالبة باسترداد المبلغ

عة  فاتورة ُمجمَّ

ع عمليات الشراء المتعددة التي أجريتها في فاتورة واحدة لكي تتمكن  نُجمِّ

من الحصول على أموال أكثر في عملية استرداد واحدة أكبر.  بدالً من أن 

تسترد األموال على أساس كل عملية شراء منفصلة، نتيح لك استرداًدا واحًدا 

أكبر بكثير استناًدا إلى القيمة التراكمية لجميع عمليات الشراء التي أجريتها. 

عة.  وهذا األمر يُسمى بوضع عمليات الشراء التي أجريتها في فاتورة ُمجمَّ

نُطبِّق نسبة استرداد عالية في الجدول، ووأنَت توفِّر أكثر

 ما الفئات التي يحق لها االستفادة

 من ذلك

يحق ألي زائر أجنبي يزور تركيا باإلضافة إلى المواطنين األتراك الذين 

يحملون تصريح إقامة خارج تركيا استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة



 النقاط األساسية للتحقُّق من صحة السلع 

 للحصول على قائمة كاملة بها، يرجى استخدام رمز QR أو زيارة موقعنا 

www.planetpayment.com على الويب

مطار إسطنبول	 

مطار صبيحة كوكجن	 

مطار أنطاليا	 

مطار إزمير 	 

مطار أنقرة	 

مطار بودروم	 

مطار داالمان	 

ميناء كوساداسي	 

 َمن نكون

 Planet هو كيان متخصص في طرق الدفع الدولية نحن هنا

د من   لمساعدة التجار والمشترين والمتسوقين على التنقل في العالم الُمعقَّ

طرق الدفع الحديثة

خدمة العمالء
دعم العمالء على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع

planetpayment.com

تذكَّر زيارة مكتب الجمارك قبل فحص األمتعة، حيث سيلزم 

ر منتجات عالية  فحص السلع التي اشتريتها. إذا كنَت تَُصدِّ

القيمة مثل المجوهرات وساعات اليد واألجهزة اإللكترونية، 

فال بد من التحقُّق من صحة الصادرات في المنطقة 

المخصصة لذلك


