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KONU: SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı
Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde
Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.10.2021 tarih ve 610614 sayılı yazıları gereği 16’ncı maddesi,
53’üncü maddesi ve Geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklikle;
DÖVİZ GELİRLERİNİN BEYANI
(1) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas
alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları
(Ek: 2) ile bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini
ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların (Ek: 4)
bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.
ADİ ORTAKLIKLARIN KREDİ KULLANIMI
(1) Ortaklarının tamamı tüzel kişi olan adi ortaklıklar tarafından kullanılan döviz kredileri için
aşağıdaki hükümler uygulanır.
c) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas
alınarak SMMM veya YMM tarafından adi ortaklık bünyesindeki her bir şirket için hazırlanan ve
onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile bu formlarda işlenen tutarların döviz
gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan
belgeler hakkında bilgileri içeren raporların (Ek: 4) bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile
belgelenir.
GEÇİCİ MADDE 1.
(1) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan şirketler için
ilgili kurumlarca yapılacak düzenleme yürürlüğe girene kadar başlıca amacı başka işletmelere
katılmak olan anonim şirket statüsündeki holding şirketleri ve söz konusu holding şirketi
bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacakları krediler için aşağıdaki
hükümler uygulanır.
b) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas
alınarak SMMM veya YMM tarafından her bir şirket için hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri
Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile
uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında
bilgileri içeren raporların (Ek: 4) bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.
Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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