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Kambiyo İşlemleri Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık hizmetleri
►

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar kapsamındaki kambiyo işlemlerine ilişkin
konu bazlı danışmanlık hizmeti verilmesi,

►

Sözleşmelerin TL kullanım zorunluluğu açısından incelemesi: İşlemlerde Türk lirası
kullanma zorunluluğuna ilişkin (32 sayılı karar geçici 8.Madde ve ilgili tebliğ uyarınca)
Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu sözleşmelerin incelenmesi, vergisel (özellikle damga
vergisi) ve hukuki olarak uygun yöntemlerle mevzuata uygun hale getirilmesinde danışmanlık
hizmeti verilmesi,

►

Kredi sözleşmelerinin incelenmesi: Yurtdışından kredi temini işlemlerine yönelik kredi
sözleşmesi ve ilgili işlemlerin kambiyo mevzuatına uyumu açısından incelenmesi,

►

Doğrudan yabancı yatırımların kambiyo mevzuatı açısından incelenmesi: Yabancı
yatırımcılar tarafından Türkiye’ye yapılacak doğrudan yatırımlara ilişkin işlemlerin kambiyo
mevzuatı açısından değerlendirilmesi,

►

Kambiyo ihtilaflarına yönelik danışmanlık: Kambiyo mevzuatına aykırılık teşkil edebilecek
işlemlerle ilgili vergisel ve hukuki değerlendirmeler yapılması, idari para cezaları ve sair ceza
uygulamalarının yasal sürecinin takibi,

►

Yurtdışı yatırımların kambiyo mevzuatı açısından incelenmesi: Türkiye’de yerleşik kişilerin
yurtdışında yapacakları gayrimenkul veya şirket hissesi yatırımlarının kambiyo mevzuatına
uyumu konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
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Kambiyo İşlemleri Danışmanlık Hizmetleri
Denetim Hizmetleri
►

Kambiyo mevzuatı kapsamındaki işlemlerin (yurtdışı kredi sözleşmeleri, sözleşme bedelleri ve
ödeme yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli belirlenmiş sözleşmeler, sermaye hareketleri
vb.) mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve bulguların rapora bağlanması,

►

Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda
getirilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik sözleşme hükümlerinin ve
uygulamalarının vergisel ve hukuki açıdan incelenmesiyle bulguların rapora bağlanması.

Yapılandırma Hizmetleri
►

Düzenlenecek olan sözleşmelerin Kambiyo mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına yönelik
hükümlerin oluşturulmasında ve müzakerelerinde hukuki destek sağlanması,

►

Kambiyo mevzuatı kapsamındaki işlemlerin mevzuata uygun ekonomik model içinde
gerçekleşmesi için yapılandırma hizmeti verilmesi,

►

Döviz borçlanma işlemlerinin ve gerçekleşecek borçlanmaların analizi ve mevzuata uygun
yapılandırılması.
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