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İstanbul, 30.09.2020 

DUYURU 486 

 

Konu: 30.09.2020 tarihli geçici vergi hesaplamalarında kullanılacak değerleme kurları,  

kambiyo vergisi ve mevduatta stopaj oranlarının düşürülmesi ile VERBİS’e kayıt süresinin 

hatırlatılması hk.   

 

1. 30.09.2020 Tarihli Geçici Vergi Hesaplamalarında Kullanılacak Değerleme Kurları 

 

30.09.2020 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

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

30.09.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

 

Not: 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. 
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2. Döviz ve Altın Alımında Uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) 

"Yüzde 1"den "Binde 2" Düzeyine Düşürüldü 

Hatırlanacağı üzere 7194 sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik 

uyarınca kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den 

binde 2’ye çıkartılmış ve oranı artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti (Bakınız 

DUYURU 454). Yine 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere 

yapılan kambiyo satışları ile İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında 

oranın sıfır olarak uygulanması öngörülmüştü (Bakınız DUYURU 443).  

Daha Sonra 24.05.2020 Tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile bu binde 2 oranı yüzde 1 düzeyine çıkarılmıştı (Bakınız DUYURU 472). 

Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bankalara yapılan duyuru ile, vadesiz veya 

yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımları 

kambiyo işlemi olarak değerlendirilmektedir. 

Bu defa  30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6802 Sayılı Gider 

Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)” ile yüzde 1 olarak 

uygulanan oran  tekrar binde 2’ye düşürülmüştür. 

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca halihazırda banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve 

diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb. yabancı paralar ile yine bankalarda açılan 

altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden (sanayi sicil belgesini 

haiz işletmelere ve ihracatçılara yapılan satışlar hariç) yüzde 1 oranında kambiyo işlem vergisi 

alınıyordu. Yukarıda belirtilen bugün yayımlanan karar uyarınca bugünden itibaren yüzde 1 oranı 

binde 2’ye düşürülmüştür. 

3. Mevduat Faizlerinden Kesilen Vergi Oranları Düşürüldü 

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

3032)” uyarınca  2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari 

hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) 

açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu 

Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan 

oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır. 

 

2) Mevduat faizlerinden; 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, 

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda %0, 

 

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.” 

 

Döviz tevdiat hesaplarında ve enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 

yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranları değişmedi. 
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4. Kimi İşletmeler İçin VERBİS’e Kayıt Süresi Bugün Son Buluyor 

 

DUYURU 476’da Belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli 

ve 2020/482 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 

milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve 

tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 

30.09.2020 tarihine uzatılmıştı. Söz konusu kapsama girenlerin süreyi geçirmemeleri önem arz 

etmektedir. 
 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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