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KAPSAM
İşbu çalışma, 20.05.2019 tarih ve 32521522-010.04-E.6589 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazı ve BDDK tarafından 21.05.2019 tarihinde yapılan
basın açıklaması kapsamında hazırlanmıştır.
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•

Daha önce; 2019/29 Kambiyo Muamelelerine Uygulanacak Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV)
Değişikliği bilgi notumuzda, 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 05.05.2019 tarihinden
itibaren; banka, sigorta şirketleri, döviz bürosu veya banker sayılanların kambiyo muamelelerinde satış
tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacağına değinmiştik.

•

Bu kez, BDDK tarafından bankalara gönderilen 20.05.2019 tarih ve 32521522-010.04-E.6589 sayılı
yazıda yer alan; ‘’…finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda
bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen; 21.05.2019 tarihinden itibaren;
gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar)
döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma
açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü* olarak gerçekleştirilmesi ve bankalarca gerek
görülmesi halinde müşteriler ile aralarında imzalanan sözleşmelere bu yönde hüküm ihdas edilmesi
gerekli görülmektedir.’’ ibarelerinden 21.05.2019 tarihinden itibaren gerçek kişilerin 100.000 USD
tutarında döviz satın alması durumunda 1 gün beklemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra,
gerçek kişinin aynı miktarda döviz satması veya döviz alımını gerçekleştirecek kişinin; şirket, yatırım
fonu, aracı kurum, banka vs. olması durumunda böyle bir kısıtla karşılaşmayacağı anlaşılmaktadır.

*Valör: Döviz piyasası sözleşmelerinde, işlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, alınan veya satılan para birimlerinin el değiştirdiği (takas) tarihidir.
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• BDDK tarafından bankalara gönderilen yazı aşağıdaki şekildedir.
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• BDDK; bankalara göndermiş olduğu yazının ardından, 21.05.2019 tarihinde resmi web sayfasında
aşağıdaki basın açıklamasını duyurmuştur.
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• Yapılan basın açıklamasında, kredi sisteminin etkin çalışması ve bankacılık sistemi üzerindeki olası
olumsuz etkilerin minimize edilmesi amacıyla yayımlanan yazının;
✓
✓
✓
✓

Sadece gerçek kişileri kapsadığına,
Sadece bir iş günü valörlü şekilde yapılacağına,
Sadece spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapan gerçek kişileri kapsadığına,
100.000 USD altında olan döviz taleplerine ilişkin kısıtlamanın bulunmadığına,
değinilmiştir.

• Son günlerde, dövizdeki volatilitenin kontrol altına alınmasına yönelik yapılan düzenlemeler artış
göstermektedir. Bu sebeple, döviz işlemlerine ilişkin benzer mahiyette regülasyonların gelecekte
gündeme gelebileceği öngörülmektedir.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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