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چگونه می توانم خرید معاف از مالیات انجام 

دهم؟الضرائب؟

لطفاً برچسب معاف از مالیات و رسیدهای خرید خود را 

نگه دارید، چون هنگام خروج از ترکیه باید تأیید شوند

خرید معاف از مالیات چیست؟

خرید معاف از مالیات یعنی خریداری اقالم مالیات دار در ترکیه که خریداران 

می توانند با ارائه مستندات خرید خود در محل خروج از کشور، مالیات بر 

ارزش افزوده اعمال شده بر این اقالم را پس بگیرند

صدور  .1

خرید دارای شرایط انجام دهید. برچسب »معاف از 

مالیات« صادر می شود و پشت رسید خرید شما درج 

می گردد

اخذ تأییدیه صادرات   .2

اقالم و رسیدهای برچسب دار خود را به محل صدور 

تأییدیه ببرید

استرداد وجه   .3

شیوه ترجیحی خود برای استرداد وجه را انتخاب کنید؛ 

کارت اعتباری/دبیت، نقدی یا کیف پول دیجیتال



برای انجام این فرآیند چقدر وقت دارم؟

رسید تراکنش معاف از مالیات شما باید ظرف ٩٠ روز از تاریخ خرید به تأیید 

برسد. در غیر این صورت، خرید منقضی شده و امکان استرداد وجه وجود 

نخواهد داشت

تجمیع

ما خریدهای متعدد شما را تجمیع می کنیم تا وجه بیشتری را در قالب 

یک استرداد بزرگ تر پس بگیرید.  به جای استرداد جداگانه وجه برای هر 

خرید، مبلغ مورد نظر را بر اساس قیمت مجموع همه خریدهایتان به 

صورت یک جا به شما برمی گردانیم. به این کار تجمیع خرید می گویند. 

بدین ترتیب، ما نرخ استرداد باالتری اعمال می کنیم و شما پول بیشتری 

پس می گیرید

 چه کسانی واجد شرایط هستند؟

هر گردشگر خارجی که به ترکیه سفر می کند و نیز شهروندان ترکیه 

که مجوز اقامت خارج از ترکیه دارند، واجد شرایط استرداد مالیات بر 

ارزش افزوده هستند



محل های اصلی تأیید
  برای لیست کامل این مکان ها، لطفاً از کد QR استفاده کنید یا به 

www.planetpayment.com :وب سایت ما به این آدرس مراجعه فرمایید

فرودگاه استانبول	 

فرودگاه صبیحه گوکچن	 

فرودگاه آنتالیا	 

فرودگاه ازمیر	 

فرودگاه آنکارا	 

فرودگاه بودروم	 

فرودگاه داالمان	 

فرودگاه کوش آداسی	 

ما که هستیم؟
Planet یک شرکت متخصص در امور پرداخت بین المللی است. هدف ما 

کمک به تاجران، کسبه و خریداران در دنیای پیچیدۀ پرداخت های مدرن 

است

خدمات مشتریان
 پشتیبانی مشتریان به صورت شبانه روزی و در

 تمام روزهای هفته

planetpayment.com

به خاطر داشته باشید که قبل از تحویل چمدان های خود، 

به دفتر گمرک مراجعه کنید – آن ها باید اقالم شما را 

بررسی کنند. اگر اقالم ارزشمندی نظیر جواهرات، ساعت 

مچی و وسایل الکترونیکی با خود از کشور خارج می کنید، 

تأییدیه صادرات را باید در فرودگاه اخذ کنید


