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KONU: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin; yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları
veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti
amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınmasına ilişkin 19 uncu maddesinin 6’ncı fıkrası T.C. Hazine
ve Maliye Bakanlığının 10.10.2019 tarih ve 410588 sayılı yazısı ile değiştirilmiştir.
Bilindiği üzere, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 19 uncu maddesi uyarınca; bankalar, yurt dışından
kullanılan kredilerin döviz kredisi kullanımının genel kurallarına uyumunu kontrol etmekte ve bu
çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer
sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan
yazılı beyan ile bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeler talep etmektedir. Yurt dışından gelen
transfere ilişkin firmanın yazılı beyan ve/veya bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri sunmaması
halinde ise transfer işlemi tamamlanmamakta ve iade işlemi gerçekleştirilmektedir.
Bu defa, söz konusu 19 uncu maddenin 6 acı fıkrası, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 10.10.2019
tarih ve 410588 sayılı yazısı ile değiştirilerek; yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD
doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının
tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyanın alınması yeterli görülmüştür. Diğer bir ifadeyle ilgili
işlemlere yönelik ayrıca tevsik edici belge aranmayacaktır. Buna ilaveten, yazılı beyanın alınması,
bankaların yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı
bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını
kontrol etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve alınacak yazılı beyanda "kredi"
ifadesinin yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsadığının açıkça belirtilmesi
gerektiği düzenlenmiştir.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum
yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya
hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Mizan Finansal Danismanlik ve A.Ş." bunlarla ilgili sarih veya zımni
bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini
karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu
kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Mizan Finansal", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık
kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı
sorumlu tutulamaz.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi
Tevfik Erdönmez Paşa Sokak No:2 D:51
Şişli / İstanbul

Tel: 0 212 625 34 88
Fax: 0.212 625 34 89
EMail:destek@mizansmmm.com
Web: www.mizansmmm.com

