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KONU :   04.02.2021 Tarihli Resmi Gazete’de açıklanan Bazı Değişiklikler 

 

1- 04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de , yabancı kaynakların öz kaynakları aştığı 
taktirde ödenen (yatırımın maliyetine girmeyenler hariç) faiz, kur farkı , vade farkı 
vb giderlerin %10 u gider olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet 
unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe 
konulmasına, 193 sayılı Kanunun 41 inci ve 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddeleri gereğince karar 
verilmiştir. 

3/2/2021 TARİHLİ VE 3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR 
MADDE 1– (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan 
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede 
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında 
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez. 
 
MADDE 2– (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve 
finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma 
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara 
ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet 
unsurları toplamının %10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez. 
** Bu karar 01/01/2021 tarihiniden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına 
uygulanmak üzere yayımı tarihi ile yürürlüğe girer. 
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2- Yıllara sari inşaat ve Onarım işi Yapanlardan kesilen stopaj oranı %3 den %5 e 
çıkarılmıştır.. 

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, birden fazla takvim 
yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi 
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır. 
  
04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. Söz 
konusu karar uyarınca; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. 
maddeleri kapsamında birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile 
ilgili yapılan hakkedisawş ödemeleri üzerinden uygulanan stopaj oranı %5 olarak yeniden belirlenmiştir.  
  
**Söz konusu karar, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayım 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
  
 
 
 
 
 


