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İstanbul, 20.06.2019 

DUYURU 443 

 

Konu: Döviz alımında BSMV muafiyeti tanınanlar, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 

Kararı, yevmiye defteri kapanış onayı, YMM raporlarının elektronik ortamda vergi dairesine 

gönderilmesi hk. 

 

1.  Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV 

Hesaplanmayacak 

 

Hatırlanacağı üzere 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 

değiştirilmişti (Bakınız Duyuru 442). 

 

“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,” 

 

Bu sefer 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile aşağıdaki döviz satışlarında da BSMV sıfır olarak uygulanacaktır. 

 

“4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, 

  5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,” 

 

Karar 18.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

2. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 

 

20.06.2019 Tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esas No:2013/1, Karar No:2018/1 

sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya 

kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili 

için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hakkında karar verilmiştir. 

 

3. Yevmiye Defteri Kapanış Onayı 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü fıkrasının 

dördüncü cümlesi uyarınca “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının 

sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için müdürler kurulu karar defterinin ) kapanış 

onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” 

 

Bu düzenleme uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler, 30.06.2019 tarihine kadar 2018 

yılı yevmiye defterlerinin kapanış onayını notere yaptırmalıdırlar. 
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Türk Ticaret Kanununun 562/1-c bendine göre; 64’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli 

onayları yaptırmayanların 2019 yılı için 7.658 TL idari para cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. 

 

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde yevmiye defterinin kapanışında noter 

onayı aranmamaktadır. 

 

4. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi 

Hakkında Genel Tebliğ 

 

01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik 

Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile 3568 sayılı 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik 

ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali 

müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi 

sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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