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İstanbul, 15.05.2019 

DUYURU 442 

 

Konu: Yabancı sermayeli şirketlerin Mayıs ayında yapacağı bildirim ve döviz satışlarına getirilen 

binde 1 oranında vergi hk.  

 

1. Yabancı Sermayeli Şirketlere İlişkin Bildirimler ve Mayıs Ayında Yapılması Gereken 

Bildirim 

 

01.06.2018 Tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde kimi değişiklikler yapılmıştı. Bildirimlere ilişkin 

değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Bildirimler: 

Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, 

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi 

müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS’a giriş yaparak 

“Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda 

doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi 

Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik 

ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta yer alan 

“Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’ta yer alan EK-2 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde 

kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli 

veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” 

alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik 

ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler; 

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle 

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta yer alan 

“Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin 

gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak 

kaydedilmesini sağlarlar. 

 

Diğer Hususlar: 

Nitelikli elektronik sertifika temini, yetkilendirme başvurusu, onayı, süre uzatımı konuları 

yönetmelikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

2.  Döviz Satışlarına Binde 1 Oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Getirildi 

 

15.05.2019 Tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri 

vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 

Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo 

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır; 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık 

eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,” 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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