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Konu:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP
SİSTEMİ BİLDİRİM SÜRESİ, 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİ İÇİN 18 MAYIS 2018 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR
Bilindiği üzere, “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile 15 milyon
ABD Doları ve üzerinde döviz cinsinden kredi borcu olup, 31.03.2018 tarihi itibariyle bildirim
yükümlülüğüne tabi olan firmaların en geç nisan ayı sonuna kadar Sistemik Risk Veri Takip
Sistemi Veri Formunda belirtilen bilgileri www.tcmbvergi.gov.tr internet sitesi üzerinden
doldurarak sisteme yüklemeleri gerekmekteydi.
www.tcmbveri.gov.tr sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
bildirim süresi, 31.03.2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemi için 18.05.2018 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Söz konusu yönetmelik ve yükümlülük kapsamında olunup olunmadığına dair özellikli konular
hakkında bu güne kadar; 23.02.2018 tarih ve 2018/45 , 09.04.2018 tarih ve 2018/69, 17.04.2018
tarih ve 2018/74, 18.04.2018 tarih ve 2018/76 sayılı sirkülerlerimiz ile bilgilendirme yapmıştık.
2018/74 sayılı sirkülerimizde yer verdiğimiz bildirim yükümlülüğü olan firmaların 31.12.2017
tarihi itibarıyla Vergi İdaresine verilmek üzere hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizanlarını
iletisim@tcmbveri.gov.tr adresine göndermeleri gerektiğine dair Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası duyurusunu da hatırlatmak isteriz.
Yönetmeliğe göre, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren, 60 gün içinde bağımsız denetim
firması ile denetim sözleşmesinin imzalanması ve söz konusu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası sistemi ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Standartları Kurumu sistemine
yüklenmesi gerekmektedir. Buna göre, 31.03.2018 tarihi itibariyle bildirim yükümlülüğü
kapsamına giren şirketlerce 31.05.2018 tarihine kadar bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması
gerektiğini de hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Duyurusu
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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2/4/2018 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca yapılan duyuru ile ihracat işlemleri
kapsamında düzenlenen e-Faturalarda sigorta ve navlun bedellerinin kalemlere dağıtılmak
yerine istenmesi halinde duyuru ekindeki dokümana uygun olacak şekilde GÇB’de ayrıca
gösterilebileceği ifade edilmiş ve uygulamanın 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle
mükelleflerimizin erişimine sunulacağı ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkililerince Başkanlığımıza yapılan
bilgilendirme neticesinde, ortaya çıkan bir takım teknik sorunlar nedeniyle söz konusu
uygulamanın gerekli düzeltmeler yapılana kadar ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildiği
ve bu nedenle “http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/ihracat-islemlerinde-efaturada-beyannameyenavlun-vesigortanin-yazilmasi-hakkinda-duyuru” adresi üzerinden yayınlanan duyurunun ve
eki dokümanın kaldırıldığı belirtilmiştir.
Bu nedenle; söz konusu uygulama ile mükelleflerimize getirilen sigorta ve navlun
bedellerinin e-Fatura üzerinde ayrıca gösterilme imkanı Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca gerekli
düzeltmeler yapılana kadar ertelenmiş bulunmaktadır. İlgili Bakanlıkça gerekli teknik
düzeltmeler yapıldığında gerekli duyurular ilgili Bakanlık ve Başkanlığımız tarafından ayrıca
yapılacaktır.
Duyurulur.

