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Son Düzenlemelere Göre Döviz Kredileri,
Yurt D›fl› fiube Kredileri, BSMV Uygulamalar› Hakk›nda

BFS - 2009/12
‹stanbul, 17.06.2009

16 Haziran 2009 tarih ve 27260 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 2009/15082 say›l› Bakanlar
Kurulu karar› ile döviz kredileri ve dövize endeksli krediler konusunda düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Buna göre;

1) Döviz geliri olmayan firmalar›n yerel bankalardan döviz cinsi borçlanmalar›n›n
önündeki engel kald›r›larak, “kredi ortalama vadesinin bir y›ldan uzun
ve miktar›n 5 milyon dolar ve üzerinde olmas› kofluluyla” döviz kredisi
kullanabilmeleri imkan dahiline girmifltir. Eski uygulamada, bu k›s›tlama sebebiyle
müflteriler ya yabanc› bankalara ya da yerel bankalar›n yurt d›fl› flubelerine müracaat
etmekteydi. Bugüne kadar yerel bankalardan bu sebeple borçlanamayan firmalar,
özellikle KOB‹'ler, bu bankalar›n yurt d›fl› flubelerinden ya da ifltiraklerinden
borçlan›yorlard›. Bu da ülkenin d›fl borç stokunu büyütüyor, d›fl borç istatistiklerini
/ rasyolar›n› kötülefltiriyordu.

2) Döviz geliri bulunmayan firmalar, Türkiye'deki bankalarda bulunduracaklar› döviz
ve/veya belli niteliklere sahip yabanc› para menkul k›ymetleri teminat göstermek
suretiyle, teminat tutar› kadar vade s›n›r› olmaks›z›n ticari ve mesleki amaçl› döviz
kredisi kullanabileceklerdir.

3) Bankalar, Türkiye'de yerleflik kiflilere ticari veya mesleki amaçla dövize endeksli
kredi kulland›rabileceklerdir.

4) Türkiye'de yerleflik gerçek kiflilerce (ortalama vadesi bir y›ldan uzun olan,
5 milyon ABD Dolar› ve üzerindeki döviz kredileri ile 32 say›l› karar›n 17.
maddesinin (b) ve (e) f›kralar› ve Bakanl›k taraf›ndan belirlenecek haller hariç),
yurt içinden ve yurt d›fl›ndan döviz veya dövize endeksli kredi kullan›lamayacakt›r.
Böylece, döviz cinsi ve dövize endeksli iç ve d›fl kaynakl› tüketici kredi uygulamas›na
son verilmifltir (Tüketicilerle ilgili döviz kuru riskinin tamamen ortadan kald›r›lmas›
hedeflenmektedir).

Bu düzenlemeler sonucunda, kredilerin muhtemelen yurt d›fl›ndan yurt içine transfer edilmesi
ve böylece d›fl borç stokunda düflüfl yaflanmas› hedeflenmektedir. Bilindi¤i üzere flirketler
döviz cinsi kredi almak için teminat olarak d›flar›da döviz mevduat› tutmaktad›r. Bu uygulama
ile bu durumdaki mevduatlar›n da Türkiye'ye gelmesi gündeme gelecektir. Böylece Türkiye'de
döviz cinsi mevduatlar-tasarruflar artacakt›r.

Öte yandan, bu düzenlemelere ra¤men flirketler %5'lik banka ve sigorta muameleler ivergisi
(BSMV) avantaj› sebebiyle (=zira Türkiye'den kulland›r›lan kredilerde faiz üzerinden %5
BSMV vard›r) veya baflka sebeplerle yine eskiden oldu¤u gibi yurt içinden de¤il yurt d›fl›ndan
borçlanmay› tercih edebileceklerdir.
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Zaten 5 milyon Dolar’›n alt›ndaki döviz kredisinin yurt içinden sa¤lanmas› mevzuata göre
mümkün olmad›¤›ndan, 5 milyon Dolar’›n alt›ndaki ifllemlerin mecburen yurt d›fl›ndan
yap›lmas› gerekiyor.

Yerel bankalar›n ifltiraki durumundaki yurt d›fl› bankalardan al›nacak krediler için BSMV söz
konusu de¤ildir. Yerel bankalar›n yurt d›fl› flubelerinden kulland›r›lan kredilerde ise; kredinin
kayna¤› Genel Müdürlükten yap›lan fonlama olmad›¤› sürece, baflka deyiflle, yurt d›fl› flubenin
yurt d›fl›ndan sa¤lad›¤› kaynaklar kullan›ld›¤› sürece BSMV yine söz konusu olmayacakt›r
(Bu konuda Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n yaz›l› görüflü vard›r). Ancak,
Maliye inceleme elemanlar› münferiden yapt›klar› incelemelerde BSMV'den kaç›nmak
amac›yla kredilerin yurtd›fl› flubeden kulland›r›ld›¤›n› iddia edebilecektir. Eski düzenlemede
döviz kredilerini yurtiçinden kulland›rma hakk› olmad›¤› için bankalar kendini bu aç›dan da
ayr›ca savunuyorlard›. Bize göre yurt d›fl› flubenin yurt d›fl›nda yapm›fl oldu¤u borçlanmalar
(örne¤in toplad›¤› mevduat) flubenin kendi kayna¤›d›r ve bu kaynaktan Türkiye'deki flirketlere
verilen krediler BSMV kapsam›nda de¤ildir.


