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SİRKÜLER NO: POZ-2020 / 96                     İST, 30.09.2020 
 
 
ÖZET: 
 

 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerinde uygulanan banka ve sigorta 
muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 2’ye düşürüldü. 

 

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ 
VERGİSİ (BSMV) ORANI BİNDE 2’YE DÜŞÜRÜLDÜ 

 
Söz konusu Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV 
oranı 30.09.2020 tarihinden itibaren binde 2’ye düşürülmüştür. 
 
Hatırlanacağı üzere, 24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Karar ile kambiyo 
muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 24.05.2020 tarihinden 
itibaren binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştı. 
 
Buna göre, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın 
mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır. 
 
Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden 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, 

 Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az 
birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları. 

 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdf 
 
Saygılarımızla… 


