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KKDF kesintisine iliflkin 88/12944 say›l› karar uyar›nca; mal bedelleri fiili ithalden sonra
ödenen "kabul kredili, vadeli akreditifli ve mal mukabili" ithalat ifllemlerinde KKDF kesintisi
yap›lmaktad›r. Baflka deyiflle, yurt d›fl›ndaki ihracatç›ya transfer yap›lmas›ndan önce mallar
fiilen ithal edilmifl ise KKDF söz konusu olmakta, peflin ödeme flekline göre yap›lan ithalat
ifllemleri üzerinden ise fon kesintisi yap›lmamaktad›r.

Öte yandan ithalat ve gümrük mevzuat›m›za göre, bir ithalatç› taraf›ndan yurda getirilen
mallar, millilefltirilmeden önce antrepoda veya gümrükte iken çeflitli nedenlerle baflka bir
ithalatç›ya devredilebilmektedir.

Bu konuda Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan verilen, sayfan›n devam›ndaki yaz›l› görüfl
çerçevesinde; her ne kadar ikinci ithalatç› mallar› çekmeden önce birinci ithalatç›ya ödeme
yapm›fl olsa da, "yurt d›fl›ndaki as›l ihracatç› firmaya gümrük yükümlülü¤ünün bafllang›ç tarihinden
önce herhangi bir ödeme yap›lmam›fl olmas› halinde, birinci ithalatç›ya ikinci ithalatç› taraf›ndan yap›lacak
ödemeler peflin ödeme say›lmayacakt›r."

Buna göre, antrepoda veya gümrüklerde yap›lan mal devirleri ile ilgili olarak, mal› devir alan
ikinci ithalatç›n›n, mal› devir eden birinci ithalatç›ya fiili ithalden önce yapaca¤› ödemenin,
peflin ödenmifl ithalat bedeli kabul edilerek fon kesintisi yap›lmamas› ve "Transfer Bildirim
Formu" (Gümrük Yaz›s›) düzenlenebilmesi için, mal› yurt d›fl›ndan ithal eden birinci
ithalatç›n›n da fiili ithalden önce yurt d›fl›ndaki as›l sat›c›ya ödemeyi yapm›fl olmas›
ve ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi
gerekmektedir.
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‹lgide kay›tl› dilekçenizde, bir ithalat iflleminde henüz yurtd›fl›ndaki ihracatç› firmaya
ödeme yap›lmadan, mallar› yurda getiren ilk ithalatç›n›n söz konusu mallara antrepoda ya da
gümrükte ikinci bir ithalatç›ya devretmesi halinde, ikinci ithalatç›n›n ilk ithalatç›ya yapaca¤›
ödemenin ithalat transferi say›l›p say›lmayaca¤› ve söz konusu ithalat bedeli üzerinden kaynak
kullan›m›n› destekleme fonu kesintisi yap›l›p yap›lmayaca¤› hususunda Baflkanl›¤›m›z›n
görüflünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindi¤i üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 say›l› Kaynak Kullan›m›n Destekleme
Fonu Hakk›nda 6 s›ra no.lu Tebli¤’in 2. maddesi uyar›nca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal
mukabili ödeme flekillerine göre yap›lan ithalat ifllemleri %3 oran›nda kaynak kullan›m›n›
destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta; peflin ödeme flekline göre yap›lan ithalat ifllemleri
üzerinden ise fon kesintisi yap›lmamaktad›r.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutar›n›n Türk Liras›
karfl›l›¤›n›n, gümrük yükümlülü¤ünün bafllad›¤› tarihten önce transfer edildi¤inin, Döviz Sat›m
Belgesi, Türk Paras› Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesab›ndan ödendi¤ine
dair bankaca verilecek bir yaz› ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde peflin bir ödeme
yap›ld›¤› kabul edilmekte ve fon kesintisi yap›lmadan mallar›n ithal edilmesi mümkün
bulunmaktad›r. ‹thalat tutar›n›n tamam›n›n gümrük yükümlülü¤ünün bafllad›¤› tarihten önce
bu usullerden biriyle transfer edildi¤inin ilgili gümrük idaresine tevsik edilmemesi halinde
ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutar› üzerinden kaynak kullan›m›n› destekleme fonu
kesintisi yap›lma zorunlulu¤u do¤maktad›r.

Bu itibarla, ilgide kay›tl› yaz›n›zda belirtilen ithalat ifllemleri bak›m›ndan peflin bir
ödemeden söz edilebilmesi ve fon kesintisinin do¤mamas› için gerek ilk ithalatç› taraf›ndan
as›l ihracatç›ya yap›lan ödemenin, gerekse ikinci ithalatç›n›n ilk ithalatç›ya yapaca¤› transferin
gümrük yükümlülü¤ünün bafllad›¤› tarihten önce tamamlanm›fl olmas› ve ilgili gümrük
idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, yurtd›fl›ndaki as›l ihracatç› firmaya gümrük yükümlülü¤ünün bafllad›¤›
tarihten önce herhangi bir ödeme yap›lmam›fl olmas› halinde, birinci ithalatç›ya ikinci ithalatç›
taraf›ndan yap›lacak ödemelerin peflin ödeme say›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.

Bilgi edinilmesini ve gere¤ini rica ederim. Baflkan a.
Aziz ÖZBEK
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