
  

 

 

İstanbul, 04.04.2016 

 

DUYURU 357 

 

Konu: Döviz kurları, bağımsız denetime tabi olmanın şartları ve makine, teçhizat 

alımlarında BSMV muafiyeti hakkında. 

 

1. 31.03.2016 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

31.03.2016 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

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

göre 31.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

Döviz Döviz Alış Efektif Alış 

1 ABD Doları 2,8334 2,8314 

1 İngiliz Sterl. 4,0766 4,0737 

1 İsviçre Fr. 2,9324 2,9280 

100 Japon Yeni 2,5175 2,5082 

1 Euro 3,2081 3,2059 

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. Bağımsız Denetime Tabi Olmaya İlişkin Kriterler Aşağı Çekildi 

19.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 Sayılı  Bakanlar Kurulu 

Kararı ile bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı 

için bağımsız denetimin kapsamı genişletilmiştir. 

Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak 

üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler 

bağımsız denetime tabi olmaktadır. 

Bu kapsamda; 19.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 

2016 yılı için bu kriterler aktif toplam 40 milyon TL ve üzeri, net satış hasılatı 80 milyon TL 

üzeri ve çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 2014 ve 2015 yıllarında 

söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2016 yılında bağımsız denetime tabi 

olacaktır. 

Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art 

arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en 

az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap 

döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır. 

Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; 

şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca 

hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise 

şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır. 

Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç 

ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış 

hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin 

toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı 

ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. 

İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır. 

 

 

http://www.alomaliye.com/2016/03/19/bagimsiz-denetime-tabi-olacak-sirketlerinbkk-20168549/
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3. Makine ve Teçhizat Finansmanı İçin Kullanılan Krediler Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisinden İstisna Tutulmuştur  

29/03/2016 Tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 90 Seri No.lu Gider 

Vergileri Genel Tebliği ile 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin "z" bendi uyarınca 6948 

sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran 

imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan 

krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna 

tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Tebliğe göre sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik 

bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine 

ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler 

dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir. 

Uygulayıcıların Tebliği incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                Dr. Oktay GÜVEMLİ 

 

 


