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                İZMİR  
          11.02.2022  
Sayı  : YMM.03.2022-19 
Konu: Mükelleflerin 31.12.2021 tarihinde bulunan döviz hesaplarının ve altın hesaplarının TL 
hesaplarına dönülmesi durumunda istisna kazançların uygulanmasına ilişkin KV tebliği yayınlanmıştır. 
 
 
 
 

Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
29.1.2022 tarihli Resmi Gazetede 7352 sayılı yasa yayınlanmıştır.  Yasanın 2. Maddesi ile KV 

kanuna eklenen geçici 14. Madde ile; Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı 
paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihi kadar Türk lirasına 
çevirmeleri durumunda; 

 
1.10.2021- 31.12.2021 tarihlerindeki kur farkı gelirleri, 2022 yılında hesabın açılışına kadar 

oluşan kur farkı gelirleri ile vade sonunda elde edilecek faiz ve kar payları kurumlar vergisinden 
istisna edilmişti. 31.12.2021 de bulunan dövizlerini 4. Geçici verginin verilme tarihinden sonra 
dönüştürülmesi durumunda da sadece 2022 de çevrildiği tarihin içerisinde bulunulan geçici vergi 
başından dönüşüm tarihine kadar oluşan kur gelirleri istisna edilmişti. 

 
Yine kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra 

açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 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 dâhil olmak üzere vade sonunda elde 
edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmişti. 

 
Dönüşüm hesaplarından elde edilen faizlerden stopaj kesilmeyecek, faiz de KV den istisna 

edilecektir. 
 
Kanunda kur korumalı TL hesaplarının en az 3 ay vadeli açılması şeklinde düzenlenmiş ise de 

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Sayı: 2021/14) ne göre kurumlar en az 6 ay vadeli hesap açabilmektedir.  

 
Konuyla ilgili olarak 11.02.2022 tarihli Resmi Gazetede 19  nolu KV tebliği yayınlanmıştır. 
 
Tebliğde istisna hesabıyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde geçici madde ile gelen 

istisnaya ilişkin açıklamalar ve örneklere yer verilmiştir. Açıklama ve örneklerden dönemsonunda 
kalan dövizlerin son giren dövizler olduğu (FİFO), birden fazla döviz hesabı olması durumunda 
hesapların birlikte dikkate alınacağı anlaşılmaktadır. Tebliğde özel hesap dönem mükellefler ile ilgili 
de açıklamalarda bulunulmuştur. 

 
Saygılarımızla. 
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