
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

     11.02.2022 

                               Sirküler, 2022/11 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: Yabancı Para ve Altın Mevcutlarını TL’ye Çeviren Mükelleflerin Kur Farkı, Faiz Ve Diğer 

Kazançlarına İstisna Tanıyan Kanuna ilişkin Tebliğ Yayımlandı. 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddede yer alan ve kurumların 

31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, dördüncü geçici vergi 

dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüşümün desteklenmesi kapsamında, dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına mevduat veya katılım 

hesabına dönüştürmeleri durumunda söz konusu maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden 

istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) 11.02.2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Bu Tebliğde;  

- Dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17.02.2022 tarihine 

kadar) Türk lirasına çevrilen yabancı para hesaplarına ilişkin istisna uygulaması,  

• Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin 

istisna,  

•  Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,  

• Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan 

kazançlarda istisna,  

• Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,  

• Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin Kanunun geçici 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu,  

- 18.2.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin 

istisna uygulaması, 

-  Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın 

karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna,  

-  Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı para ve altın hesaplarına 

ilişkin olarak istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu,  

-  Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumu 

hususlarında açıklamalar yapılmıştır. 
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Söz konusu Tebliğ’in tam metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/kvgtserno19.pdf 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/kvgtserno19.pdf

