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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 19.07.2019 

         Sayı  : 2019/75 

 

Değerli Müşterimiz;     

                                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Mali Tatil Uygulaması (SGK Yönünden), 

 

 -Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. Mali Tatil Uygulaması (SGK Yönünden), 

 

           16.07.2019 tarih ve 10288846 sayılı Genel yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın isteği 

ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda vergi takvimine uyum sağlamak ve 

5604 sayılı Mali Tatil ihdas Edilmesi Hakkında Kanun’dan doğan hak ve yükümlülüklerde 

yeknesaklık sağlanması adına 03.07.2019 tarihli ve 9656640 sayılı Mali Tatil Genel 

Yazısı’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

         -2019 yılı için Mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz’da sona 

erecektir.  

 

         -02 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve 

idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi 

gününe rastladığından, 29 Temmuz tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi 

içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.  

 

         -21 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve 

idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz tarihine kadar 

yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.  

 

          Bu bakımdan, son verilme tarihi 21 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasına 

rastlayan 2019 Haziran ayına ilişkin aylık ve prim hizmet belgesinin verilme süresi 25 

Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir. 
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          Ayrıca, 29.03.2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 2019/ 

Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26 

Temmuz 2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya mali tatilin 

son gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından, ilgili döneme ilişkin muhtasar ve 

prim hizmet beyannamesi verilme süresinin uzaması söz konusu değildir.  

 

          S.G.K’nın ilgili genel yazısı ektedir. 

 

2. Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 01.07.2019 tarih ve 177096 sayılı yazısı ile 

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 19/6 maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

 Bilindiği üzere, bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin döviz kredisi 

kullanımının genel kurallarına uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. 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. 

 Yapılan değişikle, yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan 

ve/veya bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri sunmaması halinde, transfer işleminin 

tamamlanmayacağı ve iade işleminin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 

 

                                  Saygılarımızla 

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


