
 
 
MADDE 21 : İTHALATTA MATRAH  
 
 
MADDE METNİ   : 
 

" İthalatta Matrah : 
 
Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır . 
 
a)  İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet  
     esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde, sigorta ve  
     navlun dahil (CİF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek  
    değeri. 
 
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar. 
 
c)  (4369 sayılı Kanun’un 81/E-4 maddesi ile değişen bent) Gümrük beyannamesinin tescil  
     tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler (4731 sayılı   
     Kanun’un 5/B maddesiyle değişen ibare) ile mal bedeli üzerinden hesaplanan  
     fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler." 
 
MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER   : 
 

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL 
UYGULAMA TEBLİĞİ’dir. (Bu Tebliğ ile daha önceki 123 adet tebliğ iptal edilmiştir.)  
 
Bu Tebliğde 18 inci madde uygulamasıyla ilgili bir değişiklik getirilmemiştir.  
 
Madde ile ilgili olan ve bu tarihten öncesi için geçerli KDV Genel Tebliğleri için KDV 5 isimli e-
kitabımıza bakınız.   
                
MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR   : 
 
 
1.   GENEL AÇIKLAMA   : 

 
KDV Kanunu'ndaki ithalata ilişkin hükümler muhtelif maddelere dağılmış haldedir. İthalatta KDV 
konusunu tam olarak kavrayabilmek için bu hükümlerin yer aldığı; 1/2, 8, 10/ı, 16, 21, 26, 28, 39-2/c, 
40/4, 41/2, 42, 43/4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 nci maddelerin topluca göz önünde tutulması 
gerekmektedir. 
 
Kanun'un 21 inci maddesinde, mal ithalatında KDV matrahının nasıl tesbit edileceğine ilişkin 
hükümler yer almaktadır. Madde metninin tetkiki ile de anlaşılacağı üzere ithalatta KDV matrahı 
prensip olarak ithal malına ilişkin gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı veya gümrük 
beyannamesinin tescil edildiği tarih itibariyle ithalatçıya maliyetidir. 
 
 
 
 
 
 
 

21.1 

 
 
 



KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 21 inci maddeye ilişkin III/A-2 no.lu bölümü şöyledir : 
 
“2. İthalatta Matrah  
 
3065 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, ithalatta KDV matrahına; 
 
-  İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına 

göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde sigorta ve 
navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek 
değeri, 

 
-  İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, 
 
-  Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden 

vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler, 
 
dahil olacaktır. 
 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine göre ithal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın 
satış bedeli olup, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta satış bedeli, 27 ve 28 inci maddelere 
göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. 24 üncü maddeye göre 
belirlenemeyen gümrük kıymeti ise sırayla 25 ve 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilir.  
 
İthal edilen eşyanın gümrük vergisine esas olan kıymeti yukarıda belirtildiği şekilde bulunur ve beyan 
edilir. Madde metninde yer alan, "... gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın 
gümrük vergisinden muaf olması halinde..." ibaresi ancak beyannamenin verilmediği veya 
verilemediği hallere münhasırdır. Bu durumda, ithal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti 
yani verginin matrahı, sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeridir. Bu değeri tespit etmek için 
gerekli belgeler bulunmadığı takdirde, malın gümrük idaresince resen tayin ve tespit olunan değeri, 
verginin matrahı olur. 
 
İthalat KDV matrahı tespit edilirken, yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen gümrük kıymetine, ithalat 
sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dahil edilir. Bunlar, gümrük vergisi ve 
belediye payı, rıhtım resmi, damga resmi ve benzeri ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan 
yükümlülüklerdir. 
 
Ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve munzam sigorta 
ücreti, destekleme ve fiyat istikrar fonu ve konut fonuna katılma payları gibi ödemeler ile mal bedeli 
üzerinden hesaplanan ve yine gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı ve kur 
farkı gibi ödemeler KDV’nin matrahına dahildir. 
 
Bu kapsamda, örneğin, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük 
beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV 
Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta 
KDV matrahına dahil edilir. Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda 
kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için 
ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da 
düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet 
bedeline isabet tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da “İşlem bedelinin … TL’si gümrük 
beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir.”  
 
şeklinde bir açıklama yapılır. 

 
Mal ithalatında KDV matrahını oluşturan bu unsurlar aşağıdaki bölümlerde kısaca açıklanmıştır : 
 
2.   MAL İTHALİNDE KDV MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLARIN AÇIKLANMASI : 

 
2.1. Malın Gümrük Vergisi Tarhına Esas Olan Kıymeti : 

 
İthalatta gümrük vergisi tarhına esas teşkil eden tutar aynı zamanda KDV matrahını oluşturan  
unsurlardan biridir. 



 
Malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23-31 inci 
maddelerinde düzenlenmiştir. Özet olarak ifade etmek gerekirse gümrük vergisi tarhına esas olan 
mal değeri, gümrük beyannamesinin tescil edildiği gün itibariyle (Gümrük Kanunu Md 181/2) bu 
malın ithalatçıya maliyetidir. Mal bedeli yanı sıra, nakliye, sigorta, tellaliye, komisyon, ambalaj, liman 
hizmeti bedeli ve mala yönelik olarak yapılan sair tüm masraflar bu maliyete dahildir. 
 
Normal şartlarda ve ithal işlemlerinin büyük bir ekseriyetinde; 
 
malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, bu malın faturasına itibar edilmek ve faturada yazılı 
döviz tutarının, gümrük beyannamesinin tescil edildiği gündeki resmi DÖVİZ SATIŞ KURU üzerinden 
Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunmaktadır. Şayet ithalat FOB esasda yapılmışsa, sigorta + 
nakliye CF esasta yapılmışsa sadece sigorta tutarı, aynı kur üzerinden ilave edilmek suretiyle, CIF 
değer elde edilmektedir. 
 
2.2.   İthalde Alınan KDV Haricindeki Her Türlü Vergi, Resim, Harç Fon ve Paylar : 

 
Malın ithali nedeniyle ortaya çıkan gümrük vergisi, her nevi fonlar, resimler, harçlar ve paylar KDV 
matrahına dahildir. Serbest bölgelerden Türkiye’ye mal ithalinde, malın serbest bölgeden çıkışı 
dolayısıyle doğan binde 5 nisbetindeki, serbest bölgeleri tesis ve geliştirme fonu, fiyattan ayrı 
gösterilmiş olsa bile KDV matrahına girmektedir. Bu fon fiyata dahil edilmişse fiyat meyanında KDV 
matrahına girmektedir. KDV Kanunu'nun 25/b maddesi uyarınca ithalde alınan KDV, KDV matrahına 
dahil edilmez. 
 
2.3. Gümrük Beyannamesinin Tescil Tarihine Kadar Yapılan ve Daha Önce KDV’ye Tabi   

Tutulmamış Olan Diğer Giderler, Fiyat Farkları ve Kur Farkları : 

 
4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki halinde, 21 inci maddenin (c) fıkrasındaki “Gümrük 

beyannamesinin tescil tarihine kadar” ibaresi, “Fiili ithalata kadar” şeklindeydi ve bu düzenleme, fiili ithalata 
kadar KDV matrahının (dolayısiyle KDV tutarının) belirlenememesine yol açıyordu. 
 
Bu değişiklikle, ithalatta KDV matrahının, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte kesinleşmesi 
sağlanmış oldu. (Kitabımızın daha önceki baskılarında dikkat çekmiş olduğumuz mahzurların bu şekilde 
giderilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz.) 
 
Söz konusu değişiklik uyarınca, 1.8.1998 tarihinden itibaren, ithalatta KDV matrahı, gümrük 
beyannamesinin açılışına kadar oluşan mal maliyeti ve masraflar (nakliye, damuraj, sigorta, sair 
maliyet unsurları) ve ithalde alınan gümrük vergisi ve fonları da içeren ithal maliyetidir. İthal malının 
bedeli olan döviz tutarı, gümrük beyannamesinin açıldığı gündeki resmi döviz satış kuru ile 
çarpılarak YTL’ye çevrilmekte, böylelikle bu tarihe kadar oluşan kur farkları da dikkate alınmış 
olmaktadır. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün B.02.1.GÜM.0.06.00.13-405.229 sayılı yarısında konu ile ilgili 
olarak şu açıklama yapılmıştır. 
 
“ …… gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda, gümrük işlemlerine konu eşya için beyannamenin tescil tarihinde kadar yapılan ardiye, 
depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin ödemeler belgelendirilerek ithalatta KDV matrahına dahil 
edilecektir. 
 
Yukarıda belirtilen “ödeme” ibaresi nakden veya hesaben ödeme ile birlikte belli bir meblağın 
borçlanılmak üzere tahakkuk etmesini de kapsamaktadır.” 
 
Gümrük beyannamesinin tescilinden sonraki sürelerde ithal malı için yapılan ardiye, depolama ve 
sair hizmetlerin bedelleri ithalde ödenecek KDV’nin matrahını etkilemez. 
 
21 inci maddenin c bendindeki “diğer giderler ve ödemeler” ibaresi “diğer gider ve ödemelerden 
vergilendirilmeyenler” şeklinde değiştirilmiştir. (4731 sayılı Kanun’un 5/B maddesi) 
 



Buna göre, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar olan süre içinde yapılan ithalat ile ilgili 
giderlerin ithaldeki KDV matrahına dahil edilebilmesi için bu giderlerin daha önce KDV’lendirilmemiş 
olması gerekir. Aksi halde vergi mükerrerliği oluşur.  
 
İthalat ile ilgili bir giderin KDV’lenmemiş olmasının nedeni KDV istisnası ise, bu giderin ithalde 
alınacak KDV’nin matrahına dahil edilmesi istisnayı bertaraf etmez mi ? İstisna hükmüne aykırı 
düşmez mi ?  
 
Bu konu geçmişte tartışma ve ihtilaflara yol açmıştır.  
 
Mesela malın Türkiye’ye gelmesi ile gümrük beyannamesinin tescili arasında geçen sürede 
depolanması durumunda ortaya çıkan ardiye ücreti KDV Kanunu’nun 17/4-o maddesi uyarınca 
KDV’den müstesnadır. Bizim anlayışımıza göre, bu ardiye ücretinin ithalata ait KDV matrahına dahil 
edilmesi, KDV istisnasına konu bir bedel üzerinden KDV alınması yani istisna hükmüne aykırı 
hareket edilmesi demektir.  
 
Bize göre, durum böyle olmakla beraber Zonguldak Vergi Mahkemesi tarafından verilen 08.06.2006 
tarih ve E:2005/750; K:2006/619 sayılı kararda, bir ithalatla ilgili olarak yapılan ve KDV’den istisna 
edilen tahliye ve ardiye ücretlerinin ithal edilen malın gümrük değerine dahil edilmemesinin 

mevzuata aykırı olduğu hükme bağlanmıştır.  
 
Bu karara katılmıyoruz. Çünkü KDV Kanunu’nun 21/c maddesinde ithalatla ilgili “vergilendirilmeyen” 
giderlerin ithaldeki KDV matrahına eklenmesi hükmü mevcuttur. Karara konu olayda bahsi geçen 
tahliye ve ardiye ücretleri KDV’ye tabi tutulmuştur. (Bu ücretler vergilendirilmiştir) Ancak istisna 
nedeniyle vergi tutarı sıfır olmuştur. İstisna suretiyle KDV’ye tabi tutulmuş olan bu giderlerin, 
vergilendirilmiş giderler sayılmak suretiyle gümrük kıymetine dahil edilmemesi gerektiğini 
düşünüyoruz.   
 
3. İTHALATTA EKSİK ÖDENEN VEYA HİÇ ÖDENMEYEN KDV İLE FUZULEN ÖDENEN KDV 

HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER :  
 

KDV si hiç ödenmeden veya eksik ödenmek suretiyle yurda mal sokulması hallerinde, söz konusu  
KDV eksikliği hakkında ne işlem yapılacağı, KDV Kanunun 48 ve 51 inci maddelerinde belirtilmiştir.  
 
48 inci maddeye göre söz konusu KDV eksiklikleri hakkında Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapılır.  
48 inci maddeye ilişkin bölümde detayları açıklandığı üzere ithalde ödenmesi gereken KDV nin  
eksikliğinin tespiti halinde, bu eksiklik giderilirken ithalatçının 1 no.lu KDV beyannamesindeki  
durumun (ve ithaldeki KDV eksikliği ile ilgili olmak şartıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile 
yapılan ödemelerin) dikkate alınması gerekmektedir.  
 
Şayet ithal olunan mal için gümrükte ödenmiş olan KDV olması gerekenden fazla ise, haksız olarak  
alınan tutar indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere Gümrük Kanunu’na göre iade edilmektedir.  
(KDV Kanunun Md. 48) 
 
4.   VADELİ İTHALAT NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI, VADE FARKLARI VE 

FAİZLERİN DURUMU : 

 
4.1.   Kur Farklarının Durumu : 

 
Fiilî ithalden sonra (mal bedelinin daha sonra ödenmesi nedeniyle) ortaya çıkan kur farkları, gümrük 
vergilerini ve gümrükte ödenecek KDV yi etkilemez. 



 
4.2.   Vade Farklarının Durumu : 

 
Bilindiği üzere bir kısım ithal işlemleri, mal bedeli sonradan ödenmek şartıyla yapılmaktadır. 
Anlaşmaya göre kimi zaman ithal malının bedeli vade farkını da içerecek şekilde belirlenmekte, bu 
takdirde bedel içine gizlenmiş olan vade farkı (faiz), gümrük vergilerine ve KDV ye  tabi olmaktadır.  
 
Kimi zaman ise, malın faturası peşin fiyat üzerinden düzenlenmekte, ödemenin geç yapılmış olması 
nedeniyle, malı gönderen yurt dışındaki satıcı, ayrıca vade farkı (faiz) faturası düzenleyip 
göndermektedir. 
 
Bu şekilde ortaya çıkan vade farkı ; 
 
 İlgili mal maliyetine dahil bir unsur ise, malın ithali esnasında veya sonradan, malın tabi olduğu 

oranlardaki gümrük vergilerine baz teşkil edecek, böylelikle stopaj dışı kalacak ve KDV si de 
Gümrük İdaresine ödenecektir. 

 
 Şayet vade farkı ithal mal bedeline dahil bir unsur olarak değil, müstakil bir finansman hizmeti 

bedeli olarak kabul edilirse, söz konusu vade farkı, duruma göre sıfır veya %10 oranda KV 
stopajına konu olacak, buna ilişkin KDV ise sorumlu sıfatı ile (2 no.lu KDV beyannamesi ile) 
vergi dairesine yatırılacaktır. 

 
Bu konuda Gümrük İdaresi ve Maliye İdaresi arasında uzun süre görüş ayrılığı yaşanmıştır. Bu  
görüş ayrılığı yüzünden ithal mala ilişkin vade farkı için mükellefler hem Gümrük İdaresine ve hem  
de vergi dairesine KDV ödemek zorunda kalmış veya bunlardan biri ödenmediği gerekçesi ile cezalı  
işleme maruz bırakılmıştır.  
 
Bu konuda doğan ihtilaflarda Danıştay Kararlarının ekseriyeti söz konusu vade farklarına ilişkin KDV 
nin Gümrük İdaresine ödenmesinin doğru olduğu, bu KDV nin vergi dairesince istenmesinin uygun 
olmadığı yönündedir. (Danıştay 7 nci Dairesinin 15.4.1996 tarih ve E:1996/474, K:1996/1498; 
4.3.1998 tarih ve E:1997/1867, K:1998/805 sayılı Kararları) 
 
İthal mal bedelinin ithalatta vergi doğuran olayın meydana geldiği tarihten önce ödenmiş olduğu 
durumda, ödeme tarihindeki kur ne olursa olsun ithalde ödenecek KDV matrahının tesbitinde, 
gümrük beyannamesinin tescil edildiği gündeki kur dikkate alınacaktır. Bu konudaki Gümrük İdaresi 
talimatı şöyledir: 
 
“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
SAYI: B.02.1.GÜM.0.06.12.00.663.01.V16-13897 
KONU: Negatif Kur Farkı 
 
23.06.2010/ 13897 
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE 
 
Müsteşarlığımız Denetim Elemanlarınca düzenlenen bir kısım cevaplı raporlardan, eşya bedelinin 
transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında kur farkı oluştuğu durumlarda bu 
farkın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil 
edilip edilemeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır. 
 
Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı)alınan 01/12/2007 tarihli, 974493 sayılı yazıda özetle, 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10/ı maddesinde ithalatta vergiyi doğuran olayın, 
Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi 
olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana geleceğinin; 26 ncı 
maddesinde ise; bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın andaki cari 
kur üzerinden Türk parasına çevrileceğinin hüküm altına alındığından bahisle, gümrük 
beyannamesinin tescil tarihine kadar ortaya çıkan negatif kur farklarının ithalatta KDV matrahına 
dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
Bu itibarla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 26 ncı maddesi uyarıca işlem yapılması; 
dolayısıyla, ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki 



kurun, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması (negatif 
kur farkı) halinde, aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerekmektedir.” 
 
Gümrük İdaresi, ithal olunan mala ilişkin olarak doğacak vade farkı tutarı ithal esnasında belli ise, 
gümrük beyannamesi üzerinde gümrük vergisine ve dolayısıyla KDV matrahına esas mal değer ile 
birlikte vade farkının da gösterilmesi gerektiği, şayet ithal esnasında vade farkının ne kadar olacağı 
bilinmiyorsa, sonradan vade farkı belli olduğunda bu farkın ek bedel olarak ayrıca beyana konu 
edilip buna ait vergilerin ödenmesi gerektiği görüşündedir.  
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün, teşkilata yayınladığı 4.3.2003 tarih ve 4985 sayılı yazıda şu 
açıklamalara yer verilmiştir.  
 
“ 27/02/2003 gün ve 25033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik” in, 3 ve 4 üncü maddeleriyle, Gümrük Yönetmeliğinin 45 ve 146 
ıncı maddelerinde değişiklik yapılarak “istisnai kıymetle beyan” adı altında yeni bir düzenleme 
yapılmıştır.  
 
Bu düzenleme ile, gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki 
sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurlar ithalattan sonra belli olacak eşyanın gümrük kıymetinin 
tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usullerin uygulanacağı, 
bu durumda tamamlayıcı beyanın eksik kıymet unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk 
ettiği ayı takip eden ayın ilk 3 günü içinde verileceği ve vergilerin de aynı süre içinde ödeneceği 
hükme bağlanmıştır.”  

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Maliye İdaresi ile yaşanan görüş ayrılığını gidermek ve uygulama birliği 
sağlamak için, Maliye Bakanlığına 16.2.1998 tarih ve 38906 sayılı yazıyı göndererek, kabul kredili 
ithalat işlemlerinde ortaya çıkan vade farklarına ilişkin KDV tutarlarının ithalat aşamasında tahsil 
edilmesinin uygun olacağı yolundaki görüşünü ifade etmiş ve Maliye Bakanlığı 20.5.1999 tarih ve 
20074 sayılı Genel Yazısı ile bu tatbikatı kabul ettiğini teşkilatına duyurmuştur.  
 
4.3. İthalat İçin Kullanılan Kredi Faizlerinin Durumu :  

 
İthalatın vadeli olarak yapılması nedeniyle yurt dışındaki satıcının vade farkı uygulaması halinde, bu 
farka ilişkin KDV nin durumu yukarıdaki bölümde açıklanmıştır.  
 
İthalatçının ithal bedelini peşin olarak ödeyebilmek için borç alması veya banka kredisi kullanması 
hallerinde, malın vade farkı ödenerek vadeli şekilde alınmasından farklı bir durum vardır. Çünkü bu 
halde mal peşin fiyatla ithal edilmekte ve ithal bedeli kesinleşmekte, borç alınması ise ithal 
işleminden bağımsız bir finansman ilişkisi niteliği taşımaktadır. Başka bir anlatımla, alınan borç para 
veya kredi doğrudan ve sadece bir ithal bedelin ödenmesinde kullanılmış olsa bile, bu borç veya 
kredinin ortaya çıkardığı veya çıkaracağı faiz yahut kur farkı ayrı bir işlem (finansman ilişkisi) ile ilgili 
olup, ithal edilen mal maliyeti ile ve bu mala ilişkin gümrük vergisine veya KDV ye matrah teşkil eden 
tutarlarla ilişkilendirilmez.  
 
Nitekim İstanbul Defterdarlığınca verilen 20.09.2001 tarih ve 4495 sayılı muktezada “…. Fiili 
ithalattan sonra bankaya ödenmiş olan ithalat akreditif kredisi faiz ve komisyonu ithalde alınacak 
KDV nin matrahına dahil olmayacaktır.” denilmiştir.  
 
Borç veya kredi faiz ve kur farklarına ilişkin KDV nin doğup doğmayacağı ise son derece karmaşık 
bir konudur. Özetlemek gerekirse;  
 
- Türkiye’deki bankalardan veya diğer BSMV mükellefi fon sağlayıcılardan alınan kredilerin faizleri, 

BSMV nin konusuna girdiği ve BSMV kapsamındaki işlemler KDV den müstesna olduğu için 
(KDVK Md. 17/4 – e) bu faizlerde KDV söz konusu olmaz.  

 
- Buna paralel olarak yurt dışından sağlanan kredilerde de KDV sorumluluğu doğmamaktadır.    
      (KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/F-4.5.1. no.lu bölümü) 
 
- Yurt içindeki firmalardan alınan borçlar ile ilgili olarak doğan faizler ise, finansman  
 hizmeti bedeli olarak kabul edilmekte ve bu faizler KDV ye tabi tutulmaktadır.   
 



 
5.   İTHALDE KDV MATRAHININ TESBİTİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK : 

 
Bir ithalat dosyasında yer alan gerçek ve fiili bilgilere göre KDV matrahının oluşum şekli şöyledir :  
 
İthal olunan mal bir makine olup, malın faturasında yazılı bedel, FOB esasa göre  34.949.,98 
EURO’dur. Bu bedel gümrük beyannamesinin açıldığı tarih itibariyle geçerli olan resmi EURO döviz 
satış kuru (1,62450) ile çarpılmak suretiyle FOB değer 56.776,24 TL. olarak bulunmuştur. Buna 
ithalatçının yüklendiği 61 TL. sigorta 435 TL. navlun, 16,25 TL. navlun farkı eklenmek suretiyle 
57.288,49 TL. tutarındaki CIF bedele ulaşılmıştır. Bu mal gümrük vergisine tabi olmadığı için CIF 
tutara gümrük vergisi veya fon ilave edilmesi gerekmemiştir. CIF tutara, 24 TL. damga vergisi, 300 
TL. tutarındaki ordino, ardiye gibi ithal masrafları eklenmek suretiyle KDV matrahı 57.612,49 TL 
olarak hesaplanmış ve bunun üzerinden % 18 hesabı ile 10.370,25 TL. KDV tahakkuk ettirilmiştir.  
 
6.  İTHALATTA KDV UYGULAMASINA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER :  

 
İthalatta uygulanan KDV ye ilişkin olarak KDV Kanununda yukarıdaki 1 no.lu bölümde belirtilen çok 
sayıda hüküm bulunmakla beraber, ithalde alınan KDV gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir ve 
gümrük mevzuatı ihtisasımızın dışında kalmaktadır.  
 
Bu nedenle KDV Kanununun ithalde alınan KDV ye ilişkin hükümleri konusunda özet bilgiler 
vermekle yetinilmiştir.  
 
İthalatta KDV konusunda detaylı bilgi için Gelirler Başkontrolörü Sayın Cahit YERCİ’nin, 2005 yılında 
Yaklaşım Yayıncılık tarafından basılan “GÜMRÜK MEVZUATI DAHİL TÜM YÖNLERİYLE 
İTHALATTA KDV” isimli kitabı kaynak teşkil edebilir.  
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