
HUKUK BÜLTENİ

KAMBİYO ALIM SATIMINDAKİ BANKACILIK VE SİGORTA 
MUAMELELERİ VERGİSİ İLE FİNANSMAN BONOLARI VE 
1 YILDAN KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN 

STOPAJ ORANLARI ARTIRILMIŞTIR

24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kambiyo 
işlemlerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan Bankacılık ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) oranı binde 2’den (%0.2) 
yüzde 1’e (%1) çıkarılmıştır. Aşağıda sayılan işlemler 
bakımından bu oran %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır:
 
 • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya
  birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi
  kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka
  tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo
  satışları,
 • İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan
  kambiyo satışları.

Cumhurbaşkanı Kararı, 24.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olup, yeni oran bu tarihten itibaren yapılan işlemlerde 
uygulanacaktır.

24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Sermaye Piyasası 
Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanmış finansman bonoları ile 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa 
vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden 
çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı 
%10’dan %15’e çıkarılmıştır.

SPK tarafından yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği’ne 
(VII-128.8) göre, finansman bonosu, ihraççıların borçlu sıfatıyla 
düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya 
vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi 
taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla 
olmayan borçlanma aracıdır.

Cumhurbaşkanı Kararı, 24.05.2020 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir ve yeni stopaj oranı bu tarihten itibaren iktisap edilen 
finansman bonoları ve kira sertifikalarından elde edilen 
kazançlara uygulanacaktır.

CLIENT ALERT

BANKING AND INSURANCE TRANSACTIONS TAX ON 
FOREIGN EXCHANGE TRADE AND WITHHOLDING TAX 

ON FINANCIAL BONDS AND LEASE CERTIFICATES WITH 
TERMS OF LESS THAN 1 YEAR HAVE BEEN INCREASED

Pursuant to the Presidential Decree numbered 2568, 
published in the Official Gazette dated 24.05.2020 and 
numbered 31136, Banking and Insurance Transaction Tax 
(“BITT”), which is calculated over the sale value of foreign 
exchange transactions, has been increased from 0.2 percent 
(0.2%) to 1 percent (1%). This rate will be applied as 0% for 
the following transactions:

 • Foreign exchange sales between banks and authorized
  institutions or sales to one another,
 • Foreign exchange sales made to the Ministry of
  Treasury and Finance,
 • Foreign exchange sales made by creditors or intermed
  ary banks to debtors in connection with the repayment
  of foreign-currency loans,
 • Foreign exchange sales made to institutions with
  industrial registry certificates, and
 • Foreign exchange sales made to exporters who are
  members of exporters’ associations.

The Presidential Decree entered into force on 24 May 2020 
and the new rate will be applied to transactions made from 
this date. 

Pursuant to Presidential Decree numbered 2569, published in 
the Official Gazette dated 24.05.2020 and numbered 31136, 
withholding tax applied to revenues and capital gains by the 
Capital Markets Board (“CMB”) for accredited financial bonds  
and lease certificates with terms of less than 1 year issued by 
asset lease companies have been increased from 10% to 
15%. 

According to the Communiqué on Debt Instruments 
(VII-128.8) issued by the CMB, a financial bond  is a debt 
instrument that issuers draft and sell to debtors that contains 
an undertaking to pay the nominal value in installments by the 
due date, maturity date of which ranges from a minimum of 30 
days to a maximum of 364 days.

The Presidential Decree entered into force on 24 May 2020 
and the new rate will apply to gains earned from the financial 
bonds and lease certificates acquired from this date. 
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