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Gider Vergileri Kanunu'nun 33 maddesinde yer alan Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
nispetini de€ifltiren 14.05.2019 tarih ve 1106 say›l› Cumhurbaflkanl›€› Karar› 15.05.2019 tarih
ve 30775 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.

Bu Karara göre, 15.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kambiyo ifllemlerinde
döviz sat›fl tutar› üzerinden Binde 1 oran›nda Kambiyo Gider Vergisi (KGV) hesaplanacakt›r.

Afla€›da say›lan kambiyo muamelelerinde ise oran s›f›r olarak uygulanacakt›r:

Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralar›nda veya birbirlerine yapt›klar› kambiyo
sat›fllar›,

Hazine ve Maliye Bakanl›€›na yap›lan kambiyo sat›fllar›,

Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullan›lan ya da kullan›m›na
arac›l›k eden banka taraf›ndan kredi borçlusuna yap›lan kambiyo sat›fllar›.

Binde 1 oran›, Kanun'daki üst s›n›r olup Cumhurbaflkan›'n›n yeniden s›f›ra kadar indirme
yetkisi vard›r. Söz konusu vergi oran›, 1/May›s/ 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar› ile
s›f›ra indirilmifl idi.

Yeni mevzuata iliflkin bafll›ca uygulama konular› ve de€erlendirmelerimiz afla€›daki gibidir:

1) Vadeli ifllemler (forward, swap, opsiyon vb gibi) çerçevesinde yap›lan döviz sat›fllar›
KGV'ye tabi olmayacakt›r. Zira; 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu'nun istisnalar› düzenleyen
29. maddesinin (p) f›kras› afla€›daki gibidir:

“p) Arbitraj muameleleri ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler
sonucu lehe alınan paralar,”

Görüldü€ü üzere istisna uygulamas›na iliflkin madde metni aç›k olup; hükmün gerek lafz›na
ve gerekse ana gayesine bak›ld›€›nda, bu ifllemler nedeniyle yap›lacak döviz sat›fllar›nda
KGV hesaplanmamas› gerekti€i sonucuna var›lmaktad›r.

2) Cumhurbaflkanl›€› Karar› ile, döviz kredilerinin ödenmesine yönelik kredi borçlusuna
yap›lan kambiyo sat›fllar›nda s›f›r oranda KGV söz konusu olacakt›r.

Karar'a göre, “Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına
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aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları” üzerinden KGV
hesaplanmayacakt›r.

Ancak, kredi borçlusuna yap›lacak kambiyo sat›fllar›n›n uygulanmas›nda ç›kabilecek
problemleri önlemek üzere bankalar›n baz› önlemler almas› gerekti€i hususu ortaya
ç›kmaktad›r.

Öncelikle, döviz kredisini kulland›ran veya kullan›m›na arac›l›k eden banka taraf›ndan
dövizlerin, kredi borcu vadesinden önce her hangi bir tarihte sat›labilece€i anlafl›lmaktad›r.
Ancak, bu dövizlerin sat›n alma amac› d›fl›nda kullan›lmamas› gere€i nedeniyle
bankalar›n, kendilerine baflka ifllemler için ibraz edilecek dövizlerin istisna kapsam›nda
al›nan dövizler olmad›€›n› belirlemek üzere bir takip sistemi veya bloke uygulamas›
oluflturmalar› faydal› olacakt›r. Zira KGV hesaplanmayarak sat›lan dövizin müflteri taraf›ndan
kredi ödemesinde kullan›lmamas› halinde geriye yönelik cezal› olarak KGV hesaplanmas›
söz konusu olabilecektir. Bu konudaki yükümlülük verginin mükellefi olan bankalardad›r.

3) Bankalar›n yurt d›fl› flubelerinden yapacaklar› döviz sat›fllar› da ele al›nmas› gereken
bir konudur. Bankalar›n yurt d›fl› flubelerinden yapacaklar› döviz sat›fllar›nda, sat›fl konusu
dövizler yurt d›fl› flubenin kendi kayna€›ndan karfl›lanmad›€› sürece binde 1 oran›nda
vergi uygulanmas› gerekir. Maliye Bakanl›€›n›n önceki y›llarda vermifl oldu€u görüfller
uyar›nca; Türkiye'deki bankaya ait dövizlerin sat›fl›na yurt d›fl› flubeden arac›l›k edilmesi
halinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Geçmifl dönemlerde
bu konuda yap›lan vergi incelemelerinde bankalara cezal› vergi tarhiyat› yap›lm›flt›r. Bu
çerçevede yurt d›fl› flubelerden yap›lan döviz sat›fllar›na KGV uygulanmas› de€erlendirilmelidir.

4) 32 say›l› Karar kapsam›nda ihracat bedellerinin en az % 80'ninin bir bankaya sat›lmas›
zorunlulu€u vard›r. Bu uygulama nedeniyle ihracatç›lar satmak zorunda kald›klar› dövizlerini,
ihtiyaçlar› için geri almak durumunda kald›klar›nda, söz konusu vergiyi ödemek suretiyle,
oluflacak kur farklar› haricinde ilave vergi ödeyerek fazladan bir maliyete katlanm›fl
olacaklard›r. Bunun için vadeli ifllem (forward) yaparak KGV'siz uygulama yap›lmas› mümkün
olacakt›r.

5) Yabanc› Para al›fl - Yabanc› Para sat›fl ifllemleri (Örn: Euro/USD) arbitraj muameleleri
kapsam›nda KGV'ye tabi olmayacakt›r. Çünkü 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu'nun
istisnalar› düzenleyen 29. maddesinin (p) f›kras›na göre; “Arbitraj muameleleri” vergiden
istisnad›r. Geçmiflteki vergi uygulamas› (2008 y›l›na kadarki uygulama) bu yöndeydi.

6) Karar'a göre; “Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine
yaptıkları kambiyo satışları” KGV'den istisnad›r. Bu kapsamda yurtd›fl› bankalara yap›lan
döviz sat›fllar› KGV'ye tabi olmayacakt›r. Öte yandan “yetkili müesseseler” tan›m›n›n yurt
d›fl› kurumlar aç›s›ndan netlefltirilmesi gerekir. Bize göre yurt d›fl›nda yerleflik döviz-al›m
sat›m yapmaya yetkili finansal kurulufllar›n›n da bu kapsamda olmas› gerekir.

Bafll›ca konular yukar›da izah edilmifl olup, konulara iliflkin muhtemel geliflmelerde Maliye
Bakanl›€› Gelir ‹daresi aç›klamalar›n›n izlenmesi uygun olacakt›r.
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