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İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir finansman şirketi olduğu belirtilerek
iktisadi ve ticari icaplara göre ticari amaç dışında kullanılması mutad olmayan kamyon, kamyonet,
otobüs gibi motorlu taşıtlara ilişkin şirketinizce gerçek kişilere kullandırılan kredilerden kaynak
kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması için müşterilerinizden talep edilmesi
gereken bilgi ve belgeler hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında Tebliğin 2 nci
maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere
ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) %15 oranında, diğer kredilerde ise % 0
(sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan gerçek kişilerin kullandığı kredi ile
satın alınan taşıtların işletme aktifine kaydedilmemesi halinde söz konusu krediler ticari kredi
olarak kabul edilmemekte ve KKDF kesintisine tabi tutulmaktadır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlarına yer verilen kamyon, kamyonet
ve otobüsler esas itibariyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetle ilgili yolcu veya yük taşımacılığında
kullanmaya mahsus olduğundan bu araçların (binek otomobiller hariç) satın alınması sırasında
müşteriden vergi levhası ile söz konusu araçların sayılan faaliyetlerde kullanılacağına dair yazılı
beyan alınması suretiyle kullandırılan kredilerin ticari kredi kapsamında değerlendirilmesi mümkün
bulunmaktadır.

Öte yandan, müşterinin ibraz ettiği vergi levhasında yer alan faaliyet konusundan krediye
konu taşıtın ticari, zirai veya mesleki faaliyette kullanılmayacağının açıkça anlaşılması halinde,
müşterinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinin olduğunu tevsik eden belgelerin yanı sıra anılan
araçların işletme aktifine kaydedildiğine dair belgelerin de ibrazının aranması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan esaslara aykırı bir şekilde kredi kullanıldığının tespit edilmesi halinde
KKDF kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden şirketinizin sorumlu tutulacağı açıktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

