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Ticari Faaliyette Bulunan Gerçek Kifli
Esnaf ve Tacirlere, Mesleki ‹htiyaç Kredisi

Ad› Alt›nda Kulland›r›lan Kredilerde
KKDF Uygulamas› ve Tevsik Edici Belgeler Hakk›nda

BFS - 2008/24
‹stanbul, 22.12.2008

Maliye Bakanl›¤›n›n yapt›¤› aç›klamalar çerçevesinde ‹flyeri ve Tafl›t Kredisi uygulamas›nda
gerçek kiflilere;

Kredi kulland›r›m aflamas›nda ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunuldu¤unun
belgelendirilmesi kayd›yla,

Her halükarda kredi ile al›nan tafl›t veya iflyerinin iflletme aktifine kaydettirilmesi
flart›yla,

ticari araç, dükkân, iflyeri, ifl han› ve benzeri k›ymetlerin edinilmesi amac›yla kulland›r›lan
kredilerin, ticari kredi olarak nitelendirilmesi ve bu krediler için KKDF al›nmamas›
gerekmektedir.

Maliye Bakanl›¤›n›n, gerçek kifli müflterilerin “iflyeri, dükkan, ticari nitelikli tafl›t” gibi tafl›n›r
veya tafl›nmazlar› edinmeleri için kulland›r›lacak kredilerde KKDF istisnas›na yönelik yapm›fl
oldu¤u muhtelif yaz›l› aç›klamalar›nda (bunlardan bir tanesi de sayfan›n devam›ndad›r),
ticari nitelikteki tafl›n›r veya tafl›nmazlar› edinmek amac›yla al›nan kredilerin "tüketici
kredisi" olarak de¤erlendirilmeyece¤i ve bankalar ve finansman flirketlerince verilecek
bu tür kredilerde kaynak kullan›m›n› destekleme fonu kesintisi yap›lmamas› gerekti¤i
belirtilmektedir.

Ancak, Maliye Bakanl›¤› G‹B'ce yap›lan bu düzenlemelerde, ticari faaliyette bulunan gerçek
kifli esnaf ve tacirlere, mesleki ihtiyaç kredisi ad› alt›nda esnaf ve tacirlerin ticaretleri ile
ilgili olarak kulland›r›lan kredilerde tevsik edici belgelerin ne olmas› gerekti¤i konusunda
bir aç›kl›k getirilmemifltir.

Ticari veya mesleki faaliyeti bulunan müflterilere kulland›r›lacak kredilerde müflterilerinin
çal›flma faaliyetinin tevsik ve ispat› olarak vergi levhas›n›n yan› s›ra, mesleki odaya kay›t
belgesi, ticaret sicili gazetesinin de beraber istenmesi uygundur. Pratiklik aç›s›ndan vergi
levhas›n›n öncelikle G‹B'in web sitesinden al›nmas›  da mümkün bulunmaktad›r.

Sat›n al›nan gayrimenkullerin “aktife” al›nmas›n›n tevsik ve ispat› konusunda da Maliye G‹B
baz› yaz›lar›nda, bunlar›n yasal defterlere kaydedildi¤inin bankalara ispatlanmas› aranmaktad›r.
VUK'un 156, 187, 189,194 ve 211. maddelerine göre ticari/serbest meslek amaçlar› için
kullan›lan ve üzerinden amortisman gideri yaz›lan gayrimenkullerin(=iflyeri); tafl›tlar›n v.s.
zaten  muhasebe kay›tlar›na al›nmas› zorunludur. Dolay›s›yla bu durumda, müflterinin kendi
Yeminli Mali Müflaviri veya SMMM'i taraf›ndan onayl› bilançosu ve/veya amortisman listeleri
ile bu durumun tevsik edilmesi mümkün olabilecektir (Müflterinin vergi beyannamesini
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imzalayarak vergi dairesine gönderen YMM, SMMM, veya SM). Kredi kulland›rma s›ras›nda
henüz ticaret veya serbest meslek faaliyetine bafllamam›fl olanlar da KKDF ödememek için
bankalara baflvuru yapmaktad›r. Bu kifliler de vergi mükellefiyeti tesis ettirdikten sonra
ald›klar› gayrimenkulü veya tafl›t› iflletmenin aktifine (envantere) kaydetmeleri halinde KKDF
ödemeyeceklerdir.

Ancak, yasal defter tutmak zorunda olmayan “Basit usulde vergiye tabi gerçek kiflilerde”
iflletme aktifine iliflkin tevsik edici belge konusunda tereddütler söz konusudur. Burada da,
bu mükelleflerin mesleki yönden ba¤l› bulunduklar› odalar›ndan alacaklar› yaz›lar ve
kay›tlar›n›n tutuldu¤u özel bürolardan alacaklar› yaz›lar ile bu hususun tevsik edilebilmesi
mümkün olmal›d›r. (Gelir Vergisi Kanunu madde:46-48, Genel Tebli¤:215)

Ayr›ca, esnaf, basit usulde vergiye tabi mükellef, serbest meslek erbab› v.b. gibi müflterilerden
kredinin verilmesi aflamas›nda al›nacak bir beyan ve taahhüt ile bankalar›n ileride KKDF
tarhiyat› ile karfl›laflmalar› halinde bu müflterilere rücu edebilmesi mümkün olabilecektir.
Asl›nda, bankalar›n sorumlu tutulmamas› için KKDF'nin do¤rudan müflteriden (sat›n ald›¤›
tafl›t› veya tafl›nmaz› iflletmesinde kullanmam›fl) tahsil edilmesi do¤rultusunda Maliye G‹B'in
bir düzenleme yapmas› en uygun yol olacakt›r.
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Ticari nitelikteki tafl›n›r veya tafl›nmazlar› edinmek amac›yla al›nan kredilerin
“tüketici kredisi” için uygulanan kaynak kullan›m›n› destekleme fonu kesintisi

Mukteza18/07/2006

B.07.1.G‹B.0.02.68/6802-7

T.C.
MAL‹YE BAKANLI⁄I

GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Gelir Yönetimi Daire Baflkanl›¤› (II)

‹lgi: 18.05.2006 tarih ve 175 say›l› yaz›n›z.

‹lgide kay›tl› yaz›n›zda, tacir veya esnaf say›lmay› gerektiren faaliyette bulunmayan
bir gerçek kiflinin ticari araç, dükkan, iflyeri, iflhan› vb. nitelikteki tafl›nmazlar edinmek amac›yla
kredi baflvurusunda bulundu¤u durumlarda, edinilecek mal›n ticari niteli¤i nedeniyle
kulland›r›lacak kredinin tüketici kredisi say›l›p say›lmayaca¤› ve dolay›s›yla KKDF kesintisine
tabi olup olmayaca¤› konusunda bankalar aras›nda farkl› uygulamalar oldu¤undan bahisle
konu hakk›nda Baflkanl›¤›m›z görüflünü talep etti¤iniz anlafl›lmaktad›r.

Konu ile ilgi olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n 19.09.2006 tarih ve 26214 say›l›
yaz›s›nda; bir mal›n “Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun” kapsam›nda de¤erlendirilebilmesi
için o mal›n mesleki ve ticari amaçlara hizmet etmemesi gerekti¤i; tacir ve esnaf say›lmay›
gerektiren bir faaliyette bulunmayan gerçek kiflilerce al›nacak mallar›n ticari araç, dükkan,
iflyeri, iflhan› vb. olmas›n›n bu mallar›n ticari faaliyette kullan›laca¤›n› gösterdi¤i; ayr›ca kanun
kapsam›na giren tafl›nmaz mallar›n konut ve tatil amaçl› tafl›nmaz mallar oldu¤u; dükkan,
iflyeri, iflhan› gibi tafl›nmazlar›n bu kanun kapsam›na girmedi¤i belirtilerek, tacir veya esnaf
say›lmay› gerektiren faaliyette bulunmayan gerçek kiflilerin ticari araç, dükkan, iflyeri, iflhan›
vb. ticari nitelikteki tafl›n›r veya tafl›nmazlar› edinmek amac›yla ald›klar› kredilerinin "tüketici
kredisi" olarak de¤erlendirilemeyece¤i ifade edilmektedir.

Öte yandan, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 say›l› Kararname’ye iliflkin Kaynak Kullan›m›n›
Destekleme Fonu Hakk›nda Tebli¤’in 2. maddesinde; bankalar ve finansman flirketlerince
kulland›r›lan tüketici kredilerinde (gerçek kiflilere ticari amaçla kullan›lmamak kayd›yla
kulland›r›lan krediler) %15 oran›nda, di¤er kredilerde ise %0 (s›f›r) oran›nda kaynak kullan›m›n›
destekleme fonu kesintisi yap›laca¤› karara ba¤lanm›flt›r.

Buna göre, ilgide kay›tl› yaz›n›zda belirtilen ticari nitelikteki tafl›n›r veya tafl›nmazlar›
edinmek amac›yla al›nan kredilerin "tüketici kredisi" olarak de¤erlendirilmesi mümkün
bulunmad›¤›ndan, bankalar ve finansman flirketlerince verilecek bu tür kredilerde kaynak
kullan›m›n› destekleme fonu kesintisi yap›lmamas› gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gere¤ini rica ederim.

Baflkan a.


