
      

www.agm.org.tr     www.bugumder.org       www.igmd.org       www.izmgmd.org.tr      www.mergumder.org.tr 
 

 
Konu : KKDF hk.         Tarih: 04/02/2019                     

          41356408 / 04.02.2019 
 
 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI  

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 
 
 

Bilindiği üzere 2015/7511 sayılı 10.04.2015 tarihli BKK ile Üretim ve montaj sanayine destek olmak 
amacı ve yerli üreticilerimizin hammadde maliyetlerini düşürmeyi hedeflenerek birçok ham madde 
ve yarı mamul maddelerin vadeli ithalatında KKDF oranı % 0 olarak belirlenerek uygulamaya 
geçilmiştir. 
 
Bu kararın arkasından Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 
03/11/2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Genelge ile TPS kapsamına alınan transfer formlarının ve KKDF 
beyanın nasıl uygulanacağına dair bilgilere yer verilmiştir. İlgili genelge ekinde yönlendirici 
mahiyette örnekler verilerek bir fatura kapsamı eşyanın, birden fazla kalem GTİP kodu içeren, KKDF 
ye tabi ve aynı zamanda KKDF’ye tabi olmayan farklı ödeme şekilleri ile ürün ithalatı yapılan 
faturalarda nasıl beyan edileceğinin de yine yönlendirici mahiyette genelge ile gösterilmiştir. 

Fakat söz konusu örneklerde fatura muhteviyatı eşyaların KKDF’ye tabi olan kalemlerine ait yapılan 
peşin ödemelerini ayrım yapmadan faturanın toplam tutarına oranlayarak KKDF ye tabi olmayan 
eşyalara da ödeme yapılmış gibi beyan edilip KKDF’ye tabi eşya için her ne kadar peşin ödeme 
yapılmış olsa da ilgili genelge ile KKDF tahsilatı yapıldığı görülmektedir. 

Daha sonra 2017/20 sayılı genelgedeki açıklamalar yeterli olmamış bu defa, 2018/4 sayılı genelge ile 
bir kısım değişiklikler yapılmıştır. İhracatçılar ve İthalatçılar hızla gelişen dünya ticaretinde zor 
koşullarda var olmaya çalışmaktadırlar, Özellikle İthalat işlemlerinde, Ülkemizde yerleşik Dış Ticaret 
Mükellefi zor koşullar altında ticaretini icra ederken, satıcı Firma ile aralarında güven tesis etmiş ve 
ürün bedellerini daha sonra ödeme konusunda mutabık kalmak suretiyle mal mukabili İthalat olarak 
işlemlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar 

Örneğin; üreticilerin ithal girdisi olan bir fatura kapsamı bir kalemden fazla ürün olması ve ithalat 
işleminin de mal mukabili olarak gerçekleştirmek istediğinde, ürünler arasında KKDF ye tabi ürünler 
olması durumunda, KKDF maliyetine katlanmamak için bu defa, ürünlere ait faturaların KKDF tabi 
olanlarına ayrı fatura, KKDF tabii olmayan ürünlere ayrı fatura düzenlenmesi talep edilmektedir. 
İhracatçı firmanın her düzenlediği fatura için ATR, Menşe şahadetnamesi, konşimento vb. masrafları 
maliyete eklemesi ile birlikte ithalatçının ve sanayicilerin   maliyetleri artmaktadır.  

Genelgelerin gümrüklerde uygulanmaya başlandığı tarihten bu zamana kadar tek fatura ile birden 
fazla kalemi olan hem KKDF’ye tabii (peşin), hem de KKDF den muaf olarak işlem (mal mukabili) 
yapan birçok firmanın gerek fatura ayrımına giderek tek bir beyanname kapsamında beyan edildiği 
ya da tek fatura kapsamı muhtelif ürünlerin KKDF’ye tabi olanlar ve olmayanlar olarak ayrı 
beyanname düzenlemek suretiyle işlemlerin yapıldığı gözlenmektedir.   
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Bu uygulama ile Gümrük Kanunu 67/ 2.  ” Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi 
kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya 
fazlası, diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez” maddesi ile çeliştiği 
düşünülmektedir. Şöyle ki; tek bir fatura muhteviyatı birden fazla ürün içeren çok kalemli bir fatura 
ile mal mukabili işlem tesis etmek isteyen İthalatçı, sanayici, KKDF tabi ürün var ise bu ürünlere 
isabet eden dövizi transfer etmektedir. Ancak fatura muhteviyatı ürünlerin tek bir fatura olması 
sebebiyle beyanname oluştururken her kalem ayrı beyan sayılır ifadesinden hareketle, KKDF’ye tabi 
olan ürünler için transfer işlemini yapmış olması sebebiyle bu kalemler için beyanını KKDF den muaf 
olarak beyan etmesi Ticaretin ve hayatın olağan akışına uygun olacağı düşünülmektedir. 

KKDF konusunda bahsi geçen genelgelerde yukarıda izah etmeye çalıştığımız durumun 
değerlendirilerek, İthalatçı, sanayicinin özellikle tek fatura kapsamında KKDF’ye tabi ürünler için 
yapmış olduğu döviz transfer işlemlerinin beyan aşamasında, ithalatçının beyanının kabul edilmesi 
hususunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

Hüseyin SARIDAĞ 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 
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