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Vergi Bülteni 2017 – 22  

 

 

KONU: Takas İşlemlerinde KKDF Kesintisine İlişkin 2017-1 Sayılı Genelge Yayımlanması 

Hakkında. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 02.01.2017 tarihinde yayımlanan 2017/1 sayılı Genelge ile, 

ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde KKDF kesintisi yapılmayacak durumlara ilişkin 

açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, aşağıdaki usuller dahilinde işlem tesis edilmesi halinde KKDF 

kesintisi yapılmayacaktır: 

1) Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması, 

2) Takas İşlemleri Takip Başvuru Formunun ithalat veya ihracat işleminin yapılacağı ilk gümrük 

idaresine muhatap olarak elektronik ortamda doldurulması, 

3) Takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini 

içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin takas izni talep 

edilen gümrük idaresine verilmesi, 

4) Takas İşlemleri Takip Başvuru Formunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde, gümrük 

idaresince verilen onay kodunun, bu kapsamda tescil edilecek tüm beyannamelere kaydedilmesi, 

5) Takasa ilişkin ithalat ve ihracat beyannamelerinde ödeme şeklinin " Özel Takas" olarak beyan 

edilmesi, 

6) Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 

202 nci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi, 

7) Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 

yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması, 

8) Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl 

içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması, 

9) Takas işlemlerinin, Takas İşlemleri Takip Formunda belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; 

takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük 

müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük 

Müşavirlerince tespit edilmesi, 

Gerekmektedir. 

Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için verilen teminatın çözümüne ilişkin 

olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır: 
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 Takasa ilişkin ithalat ve ihracatlar aynı gümrük müdürlüğünden yapılmış ise, firma beyanı 

doğrultusunda ithalat ve ihracatın gerçekleştiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını takiben; 

 Takasa ilişkin ithalat ve ihracatlar farklı gümrük müdürlüğünden yapılmış ise; YGM 

tarafından hazırlanan tespit raporunun Gümrük Müdürlüğünce uygun bulunması durumunda 

söz konusu raporun ithalat yapılan diğer gümrük müdürlüklerine gönderilmesini takiben 

teminat çözülecektir. 

 İhracat tamamen veya kısmen gerçekleştirilmez ise; ithalatın ihracatı aşan kısmı için 

KKDF ile buna bağlı diğer alacaklar tahsil edilecektir. 

KKDF kesintisi yapılmayacağına dair yayımlanan 02.01.2017 tarihli ve 2017/01 sayılı Genelge ile 

2013/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 2013/21 sayılı Genelge kapsamında 

ödeme şekli "Özel Takas" beyan edilerek tescil edilmiş ve 2017/01 sayılı Genelgenin yayım tarihi 

itibariyle işlemleri tamamlanmamış ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin olarak 2013/21 sayılı 

Genelge kapsamında işlem yapılmaya devam edilecek olup Genelge hükümlerinin uygulanmasını 

gerektiren işlemlere ilişkin diğer düzenlemelerde 2013/21 sayılı Genelgeye yapılan atıflar 2017/01 

sayılı Genelgeye yapılmış sayılacaktır. 

 

 
 
 
 
Saygılarımla, 

Serdar GÜMÜŞAY 

Yeminli Mali Müşavir 

 


