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Konu : KDV matrahı / kur farkı hk.       Tarih:  04/02/2019                    
    

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI  

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

Bilindiği üzere; 18 Ocak 2019 Tarihli ve 30659 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı “7161     Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“un 
18.nci maddesi ile; 3065 sayılı KDV Kanunu”nun  “Matraha dahil olan unsurlar”  başlıklı 24 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi 
eklenmiş ve  madde metni; 

“Madde 24 - Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: 
a) ……. 
b) ……. 
c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her 
türlü menfaat, hizmet ve değerler.” 

Şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun  “İthalatta matrah “ başlıklı 21.nci maddesi;  

“Madde 21 - İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:  
a) ……. 
b) ……. 
c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler 
ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler. (4369 ve 4731 sayılı Kanunlarla 
değişik)” 

hükmünü amirdir.  
 
Konu değişiklik yayımlanmadan önce mer’i KDV mevzuatının, “ithalatta matrah” başlıklı bölümünde  
“Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan …. ödemeler”   olarak yer alan  KUR FARKI’nın,   
yapılan değişiklik  ile “matraha dahil unsurlar”  bölümüne ayrıca ilave edilmesinin, her iki madde birlikte 
değerlendirildiğinde ithalat işlemleri ile ilişkisi ve bu kapsamda gerekçesi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu 
nedenle, ithalatta matrah beyanında tereddütlere neden olmaktadır. 
 
Olası mağduriyetlerin önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için konunun açıklığa kavuşturulma 
ihtiyacı doğmuştur. 
 
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 
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Kaynak:          Gümrük Müsteşarlığı Sayı:                         13897

Yayım Tarihi: 23/06/2010 Yürürlüge Giriş Tarihi:  23/06/2010

Özet: Resmi Gazete Sayı:  0

Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ortaya çıkan negatif kur farklarının ithalatta KDV matrahına dahil edilmemesi gerektiği hk.

TASARRUFLU YAZI (23.06.2010/13897)

T.C.
BAŞBAKANLIK

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 Kanunun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt 
hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan 01/11/2007 tarihli,97493 sayılı yazıda özetle,3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun 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 meydana geldiği 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 Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca 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.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine


