
 

 

 

Bu sirküler genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu 

yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için İDA YMM  

ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek 

zararlar nedeniyle, İDA YMM, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedirler.  
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Konu : 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar  

 

 

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı 

paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak 

kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz 

alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.  

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen ve 31.12.2020 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas 

alınmaktadır. 

Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet sayfasında (www.tcmb.gov.tr) 

30.12.2020 – Çarşamba günü saat 15:30’da tespit edilen ve 31.12.2020 tarihli değerleme günü için geçerli 

olan, gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, hesap dönemi takvim yılı (01 Ocak – 31 Aralık) olan 

mükellefler için, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminde ve dolayısıyla 2020 takvim yılı dönem sonu 

itibariyle yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları aşağıdaki gibidir: 

Saygılarımızla 

 İDA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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