
  

 

 

İstanbul, 01.07.2016 

 

 

DUYURU 361 

 

 

Konu: Döviz kurları, KDV borçlarında taksitlendirme ve mali tatil hakkında. 

 

1. 30.06.2016 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

30.06.2016 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna 

göre 30.06.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

Döviz Döviz Alış Efektif Alış 

1 ABD Doları 2,8936 2,8916 

1 İngiliz Sterl. 3,8690 3,8663 

1 İsviçre Fr. 2,9440 2,9396 

100 Japon Yeni 2,8149 2,8045 

1 Euro 3,2044 3,2022 

Not: Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış 

kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği 

göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur. 

 

2. KDV Borçlarına Tecil- Taksitlendirme İmkanı Getirildi 

2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi uyarınca Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, 

Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar 

(İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait 

gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmemektedir. 

Ancak 20.06.2016 Tarihinde yayımlanan 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde 

diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı 

geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

 

3. 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması 

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre “Mali Tatil” uygulaması, 

bu yıl 1 Temmuz 2016 Cuma günü başlayıp - 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü sona erecektir.   

Bu yıl içerisinde 6661 sayılı Kanun ile  mali tatil uygulamasında kimi değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

a- Mali Tatil Kapsamından Çıkartılan Vergiler 

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" başlıklı 

10 uncu bölümünün özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve 

ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmı 

Danıştay Yedinci Daire Başkanlığının 23.12.2011 tarihli ve Esas No:2009/2636, Karar 

No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edilmişti (Bakınız DUYURU 297). Böylece mali tatil 

kapsamına özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile 

şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme 

süreleri de dâhil olmuştu. 

 



  

Ancak 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. 

maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm, “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel 

idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili 

olarak malî tatil uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 27/1/2016 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, 

özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve 

belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan 

katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil 

uygulanmayacaktır. 

 

b- Sürelerde Değişiklik 

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi 

“beşinci günün” şeklinde; sekizinci fıkrasında yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün” 

ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.  

Buna göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten mali tatilin 

kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 

günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. 

Yine 6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer 

alan “son gününden itibaren üçüncü günün ” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde 

değiştirilmiştir. Değişikliğe göre beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle 

uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname 

verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. 

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca Temmuz ayındaki kimi beyan ve ödeme sürelerinin 

son günü aşağıda belirtilmiştir. 

 

Beyan/Bildirim 

Son 

Beyan 

Tarihi 

Son 

Ödeme 

Tarihi 

Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin 

Özel Tüketim Vergisi 15.07.2016 15.07.2016 

Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen 

Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı 

Ödenmesi Gereken Damga Vergisi 25.07.2016 26.07.2016 

Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. 

Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyannamesi 25.07.2016 26.07.2016 

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi 25.07.2016 26.07.2016 

2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri 25.07.2016 01.08.2016 

 
 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                ERIS YMM LTD ŞTİ 


