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Tarih : 04.02.2021 

Sayı : 2021 / 19 

Konu : Finansman Gider Kısıtlamasında Uygulanacak Oran ve Yıllara Sari İnşaatlarda Artırılan 

Vergi Oranı   

 

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarıyla 

işletmede kullanılan yabancı kaynaklara dair finansman gider kısıtlamasına ilişkin oran % 10 olarak 

belirlenirken yıllara sari inşaat taahhüt işlerinde uygulanan gelir vergisi stopaj oranı % 3’den % 5’e 

artırılmıştır: 

1. Finansman Gider Kısıtlamasında Oran % 10 Olarak Belirlenmiştir. 

15.6.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların 

finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, 

Gelir Vergisi Kanunun Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler başlıklı 41. maddesi ve Kurumlar Vergisi 

Kanunun Kabul Edilmeyen İndirimler başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklikle uygulamada 

“Finansman Gider Kısıtlaması” ile ilgili herhangi bir Karar yayımlanmamıştı. 

Konuyla ilgili olarak bugünkü Resmi Gazetede finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 

3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan 

vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; 

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41/1-9 maddesi 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, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının 

%10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir. 

• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11/1-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'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

2. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Gelir Vergisi Stopaj Oranı Artırıldı 

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararıyla yıllara sari inşaat işlerinde uygulanan % 3 oranındaki gelir vergisi stopaj oranı % 5’e 

çıkarılmıştır. Söz konusu oranının uygulama tarihi ise 01.03.2021 tarihinden itibaren belirlenmiş olup 

yıllara sari inşaat işlerinde yapılan ödemeler için 01.03.2021 tarihinden itibaren % 5 oranında gelir 

vergisi stopajı yapılacaktır.  

3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Saygılarımızla… 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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