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İstanbul, 31.03.2021   

DUYURU 510 

   

  Konu: 31.03.2021 Tarihli geçici vergi hesaplamalarında kullanılacak değerleme kurları, 

BOBİ FRS 2021 Sürümü ve İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikler hk. 

   

1. 31.03.2021 Tarihli Geçici Vergi Hesaplamalarında Kullanılacak Değerleme Kurları 

 

31.03.2021 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

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

31.03.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.  
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2. BOBİ FRS 2021 Sürümü 

  

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız 

denetime tabi olup TFRS’yi uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacını 

karşılayan ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlemesini sağlamak amacıyla 29/7/2017 tarihinde 

yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Bu defa BOBİ FRS 2021 Sürümü hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı 

(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

BOBİ FRS 2021 Sürümünde yapılan değişikliklerin kolay takip edilebilmesi ve mevcut paragraf 

numaralarının muhafaza edilmesi amacıyla; yeni eklenen paragraflar (bölüm sonuna eklenenler dışında) 

kendinden önceki paragraf numarasına harf eklenerek numaralandırılmış, silinen paragrafların numarası 

ise değiştirilmemiştir. Alt paragraflarda yapılan değişikliklerde de aynı yol izlenmiştir.  

Diğer taraftan, BOBİ FRS 2021 Sürümü çalışmaları kapsamında büyük işletmelerin 

belirlenmesinde esas alınan aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin eşik değerler 

aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: 

  Önceki Değerler Yeni Değerler 

Aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü 200 milyon TL ve üstü 

Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve üstü 400 milyon TL ve üstü 

Ortalama çalışan sayısına ilişkin eşik değer ise 250 ve üstü olarak dikkate alınmaya devam 

edilecektir. 

Büyük işletmelerin belirlenmesinde esas alınacak güncel eşik değerlere ve BOBİ FRS 2021 

Sürümüne yer veren Kurul Kararı, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinden 

itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bununla birlikte işletmelerin isteğe bağlı olarak BOBİ FRS 2021 

Sürümünü bu tarihten önce başlayan hesap dönemlerinde erken uygulamalarına izin verilmektedir. 

Erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, 1/1/2021 tarihinden önce başlayan hesap dönemleri için 

BOBİ FRS 2017 Sürümünü uygulayacaktır. 

 

BOBİ FRS 2021 Sürümü hakkında Kurul Kararı 

 

BOBİ FRS 2017 Sürümü ile BOBİ FRS 2021 Sürümü arasındaki farklar 

 

BOBİ FRS 2021 Sürümüne ilişkin bilgi notu 

 

 

 

3. İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler 

Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı'nın  09.02.2021  ve  18.02.2021  tarihli  yazıları  ile  İhracat 

Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
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Önceki Hali Değişiklikten Sonraki Hali  

İhracat  bedelinin  tahsili  ve  kabulü  

MADDE 8-  

…  

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen 

ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir 

hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması 

halinde; hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı 

kaynaklı olduğunun transferin geldiği bankanın; tutar, 

transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT 

mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı ve bedelin 

ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, 

kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, 

banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-

32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere 

aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve 

kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate 

alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından 

geldiğine ilişkin bu kapsamda yazı verilmediğinin 

tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli 

olarak kabulü mümkündür.   

  

İhracat  bedelinin  tahsili  ve  kabulü  

MADDE 8-  

…  

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen 

ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir 

hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması 

halinde; hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı 

kaynaklı olduğunun transferin geldiği bankanın; tutar, 

transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT 

mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı ve bedelin 

ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, 

kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, 

banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-

32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere 

aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve 

kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate 

alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından 

geldiğine ilişkin bu kapsamda yazı verilmediğinin 

tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli 

olarak kabulü mümkündür. Diğer taraftan, ihracatçı 

tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi 

halinde yukarıda belirtilen şartlar yanında ihracatçının 

hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu 

tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer 

edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi mümkündür.  

Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri   

MADDE 12 -  

...  

(4) İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat 

bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu 

efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli 

olarak kabulü, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine 

ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya kabul işlemini 

yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale 

olarak geldiğinin ilgili bankadan teyidinin alınması 

kaydıyla yapılır. İhracatçının hesabına transfer edilen 

ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması 

halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından 

ihracat bedeli olarak kabulü, serbest tasarruf edilen 

dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, 

kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, 

banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-

32/48 sayılı  

Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık 

oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt 

dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki 

kaydıyla mümkündür.  

Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri   

MADDE 12 -  

...  

(4) Mülga fıkra  
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 İndirim ve mahsup işlemleri   

MADDE 21 -  

...  

  

(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede 

kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme 

süreleri içinde yapılması gerekir.  

İndirim ve mahsup işlemleri   

MADDE 21 -  

...  

  

(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede 

kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme 

süreleri içinde veya bu Genelgenin  

29'uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi 

içerisinde yapılması gerekir.  

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

   Saygı ile,   

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM    

VE YMM A.Ş.   
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