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BÜLTEN ÖZETİ   : Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları 

ve ihracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV 

sıfır olarak belirlenmiştir.  
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Hatırlanacağı üzere Resmi Gazete'nin 15.05.2019 tarih ve 30775 sayısında yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, kambiyo muamelelerinde 

satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmişti. 

17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve ihracatçı 

birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak 

belirlenmiştir.  

Yeni değişiklikle birlikte kambiyo satışlarında BSMV alınmayacak işlemler aşağıdaki 

gibidir; 

- 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, 

Buna göre Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve İhracatçı 

Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak 

belirlenmiştir.  

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


