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FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 1.1.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN
BAŞLAYAN
VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
KAZANÇLARINA
UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR
6322 sayılı Kanunla kanunen kabul edilmeyen giderlerin düzenlendiği Gelir Vergisi
Kanunu’nun 41/9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(i) maddesine
eklenen finansman gider kısıtlaması, finansman gider kısıtlama oranının
Cumhurbaşkanı tarafından bugüne kadar belirlenmemesi nedeniyle uygulama alanı
bulmamıştı. Ancak söz konusu oran 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1.1.2021 tarihinden itibaren
başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere
%10 olarak
belirlenmiştir.
Bu çerçevede 1.1.2021 tarihinden itibaren,
•

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi
hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını 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 edilmeyecektir.
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•

Yine Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama,
faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz
kaynaklarını 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 edilmeyecektir.

Uygulama ile ilgili birçok sorunun gündeme gelmesi olası gözükmektedir. Bu
çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamanın usul ve esaslarına yönelik
olarak yakın zamanda bir genel tebliğ yayınlanmasını beklediğimiz belirtmek isteriz.
Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK
3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
(*) 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.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars Denge, Ortak
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars Denge, Direktör
gogredik@mazarsdenge.com.tr
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