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İstanbul, 31.03.2018 

 

DUYURU 409 

 

Konu: 31.03.2018 tarihli değerleme işlemlerine esas döviz kurları, uyumlu prim 

borçlularının prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve 

taksitlendirme (indirimli tecil faiz oranı ile 60 aya kadar taksitlendirilmesi) işlemleri hk. 

 

1. 31.03.2018 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

31.03.2018 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

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

göre 31.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

 

Döviz Döviz Alış Efektif Alış 

1 ABD Doları 3,9489 3,9461 

1 Euro 4,8673 4,8639 

1 İngiliz Sterl. 5,5385 5,5346 

1 İsviçre Fr. 4,1326 4,1264 

100 Japon Yeni 3,7098 3,6961 

 

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. Uyumlu Prim Borçlularının Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A 

Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar (İndirimli Tecil Faiz Oranı 

ile 60 Aya Kadar Taksitlendirme imkânı) 

Hatırlanacağı üzere DUYURU 406’da vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının 

6183 sayılı Kanunun “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi 

uyarınca indirimli tecil faiz oranı ile 60 aya kadar taksitlendirilmesi imkânı (2018/11284 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı) açıklanmıştı. 

Bu defa 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11500 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile uyumlu prim borçlularının 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer 

borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme işlemleri 

açıklanmıştır. 

Karar 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kararda geçen “uyumlu prim borçlusu”, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle 

yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim 

ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri 

sürelerinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra 
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düzeltme amacıyla verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.) ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını 

ödeyememiş olan borçluları, ifade etmektedir. 

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme 

işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum” hali, tecil süreleri ve uygulanacak tecil 

faizinin tespitinde 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

kriterler esas alınacaktır. Diğer bir deyişle vergi borçları için yapılan düzenlemelere (Bakınız: 

DUYURU 406) atıf yapılmıştır. 

 

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                ERIŞ YMM LTD ŞTI 
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