
 

 

 

YABANCI PARALARIN VE ALTIN HESAPLARININ TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA 

HESAPLARINA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASINI İÇEREN 

19 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

DUYURUSU 

7352 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci 

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

düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilen ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen 

birinci madde ile; 

 “Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması” na yönelik 

açıklamaların yer aldığı 19 Seri No.lu  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11 Şubat 2022 tarihli ve 

31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen 

hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 

dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17/2/2022) Türk 

Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli 

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda; 

a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı 

kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı, 

b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar 

(17/2/2022) Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu 

hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade 

sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların, 

Yine; 

  birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan 

yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde 

edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında 

değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu 

değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu 

değerlemesinden kaynaklananlar da  dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar 

payları ile diğer kazançların ,  



 

 

 Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak 

işlenmiş ve hurda altın karşılığı bakiyelerinin 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına 

çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar 

ile dönem sonu değerlemesinden  kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde 

edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar, 

Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. 

İstisnaya ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin açıklamaların yer aldığı 19 Seri No.lu Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

,Üyelerimize duyurulur. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe buradan ulaşılabilir. 

           

 

       

 

https://www.gib.gov.tr/19-seri-nolu-kurumlar-vergisi-genel-tebligi-taslagi-hazirlandi
https://www.facebook.com/eskisehirto/
https://twitter.com/eskisehirto
https://www.instagram.com/eskisehirto/
https://www.youtube.com/channel/UCgRfmtaiAf_ysM10wyBMNPw

