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: … tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, …'da mukim … firmasına yapılacak ihracata ilişkin bedelin peşin
olarak alındığı, ihracat yapılacak firmanın ticaretin başka bir firma üzerinden yapılacağını
bildirmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin iade edildiği, daha sonra … firmasına yapılacak
ihracat için firmadan ihracat bedelinin tekrar peşin tahsil edildiği, ancak söz konusu firmanın
toplam mal alım tutarını düşürmesi üzerine peşin alınan ihracat bedelinin bir kısmının iade edildiği
belirtilerek, karşılığında ihracat gerçekleşmeyen mal bedeli iadeleri üzerinden kaynak kullanımını
destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep
edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin
2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt
dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca kesinti oranlarını sıfıra kadar indirme veya
on beş puana kadar yükseltme veya kesintiyi tümüyle kaldırma hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili
bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile
bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları
döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen döviz
cinsinden alınan peşin ihracat bedelleri, yurt dışından sağlanan döviz kredisi niteliğinde olup, bu
bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak
KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

