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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 17.06.2019 

         Sayı  : 2019/64 

 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Sanayi Sicil Belgesine Haiz İşletmeler ile İhracatçı Birliklerine Üye İhracatçılara 

Yapılan Kambiyo Satışlarında B.S.M.V Kaldırılmıştır. (18.06.2019 tarihinden itibaren) 

 -Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (V.U.K Genel Tebliği 

Sıra No:507, 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı R.G.) 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özeti 

 

1. Sanayi Sicil Belgesine Haiz İşletmeler ile İhracatçı Birliklerine Üye İhracatçılara 

Yapılan Kambiyo Satışlarında B.S.M.V Kaldırılmıştır. (18.06.2019 tarihinden 

itibaren) 

 Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı 15 Mayıs 2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Kararı ile, 2008/13459 sayılı Kararname uyarınca, 

01.05.2008 tarihinden itibaren tüm kambiyo satışları için “sıfır” olarak uygulanmakta 

olan BSMV oranı; aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır, 

bunların dışında kalan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden binde 1 

olarak belirlemişti. 

 -Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları 

kambiyo satışları, (% 0) 

 -Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, (% 0) 

 -Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da 

kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları. 

(% 0) 

 Alınan karar 15.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.  

 Ancak Cumhurbaşkanı 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1149 sayılı Kararı ile aşağıdaki kambiyo satışlarında B.S.M.V’si 18.06.2019 

tarihinden itibaren sıfır olarak belirlenmiştir. 
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 -Sanayi Sicil Belgesine haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, 

 -İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları, 

2. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (V.U.K Genel Tebliği 

Sıra No:507, 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı R.G.) 

 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı),  

 -Yayımladığı 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeni teknolojik 

gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” 

olarak tanımlanan sistem çerçevesinde,  

 -Mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik 

ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından 

mükelleflerin kullanımına sunumuna ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında 

uyulması gereken usul ve esaslara, 

yer verilmiştir.  

 Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğle belirlenen Sistem, 01.09.2019 

tarihinden itibaren uygulamaya girecektir.  

 Sistem’in kullanımı zorunlu olmayıp, aşağıda belirtilen mükellef grupları 

Sistem’den İHTİYARİ olarak yararlanabilirler. 

 a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,  

 b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,  

 c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,  

 ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,  

 d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,  

 e) Vergiden muaf esnaf. 

 

1.1. Bazı Tanımlar 

 

 Tebliğde konuyla ilgili tanımlar yapılmış olup, bazıları aşağıdaki gibidir. 

 -Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Finans kuruluşları ya 

da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından bu 

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri 

ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, 

muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Bakanlıkça izin verilen sistemi,  

 -Ödeme aracı: Bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarınca 

ödeme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan fiziki/sanal kartları ya da bu 

kuruluşların hesaplarından ödemeyi gerçekleştirebilecek bilgileri barındıran ve fiziki 

niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamaları (QR, NFC vb.),  
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 -Ödeme kabul eden araç: Ödeme aracını kabul ederek ödemeyi 

gerçekleştirebilen fiziki donanım veya yazılımsal uygulamaları,  

ifade etmektedir. 

1.2. Sistem Yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

 -Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu ya da ödeme kaydedici cihaz 

üreticisi tarafından güvenliği sağlanmış ve Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge 

oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu 

bunlar tarafından kabul edilmiş nitelikte olması gerekmektedir. Ödeme kabul eden 

araçların Tebliğde belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde 

yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

 -Ödeme kabul eden araçlar sadece Tebliğde tanımlanan finans kuruluşları ya 

da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından Tebliğde belirtilen sistemden 

yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilecektir. 

 -Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve 

hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge 

düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta 

öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik 

(e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve/veya kâğıt ortamda muhatabına 

iletilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

                                      Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


