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            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçede, fiili ithalattan sonra ortaya çıkan kur
farklarının matraha dahil  unsur olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş
sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             -1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu,

             -20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil
eden bedel olduğu,

             -21 inci maddesinde, ithalatta vergi matrahının; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına
esas  olan  kıymeti,  gümrük  vergisinin  kıymet  esasına  göre  alınmaması  veya  malın  gümrük
vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı
hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri; ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim,
harç  ve  paylar  ile  gümrük  beyannamesinin  tescil  tarihine  kadar  yapılan  diğer  giderler  ve
ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi
unsurların toplamı olduğu,

             -43/4 üncü maddesinde, ithalde alınan KDV'nin ilgili gümrük idaresince tarh olunacağı,

             hükme bağlanmıştır.

             Öte yandan, kur farklarının KDV uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalara
105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E/2 bölümünde yer verilmiştir.

             Buna göre, ithalatta vergi matrahına dahil unsurlardan olan ithal edilen eşyayla ilgili olarak
sonradan ortaya çıkan ve vadeli ithalattan kaynaklanan kur farklarına isabet eden KDV'nin, ilgili
gümrük idaresine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz

http://www.gib.gov.tr/node/96997


dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


