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Sirküler No : 2021/18                                              25.05.2021, İstanbul 

 

KONU  : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No:18) 25.05.2021 tarihli 31491 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

 

Ekte tam metni yer alan tebliğin 1 nolu maddesinde 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme 

dönemi kazançlarına uygulanmaya başlanan “Finansman Gider Kısıtlaması”na ilişkin düzenlemelere yer 

verilmiştir.  

 

-Finansman giderleri: Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, 

vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında 

yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarını, 
 

-Yabancı kaynaklar: Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını, 

ifade etmektedir. 

 

Tebliğde uygulama örnekleri yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir ; 

 

 Kapsama giren mükellefler: finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 

kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacaktır. 
 

Ayrıca, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi 

gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup işletme hesabı 

esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 
 

-4632 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan emeklilik şirketleri, 

-5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım 

bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki 

şubeleri ve finansal holding şirketleri, 

-5684 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, 

-6361 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer alan sözleşmelere uygun olarak faaliyette bulunan finansal 

kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile, 

-6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar, finansman gider 

kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır. 
 

 Finansman gider kısıtlamasının uygulanacağı dönem: Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço 

esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü 

itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas 

alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup 

olmayacaklarını tespit edeceklerdir. 
 

 Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları:  

        Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın maliyetine eklenenler gider kısıtlaması kapsamı dışındadırlar. 

Finansman gider kısıtlaması kapsamında yatırım olarak kabul edilen kıymetlerin maliyet bedelinin hangi 

unsurlardan oluştuğu Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde belirlenmiştir. Bu madde ve bu maddeye 

ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, zorunlu olarak ya da 

mükellefin ihtiyarında maliyete eklenen yabancı kaynaklara ait gider ve maliyetler gider kısıtlamasına konu 

olmayacaktır. 
 

Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek 

masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider 

kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp finansman geliri 

azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da finansman gider 

kısıtlaması kapsamı dışındadır. 
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       Satış bedelinin belirli bir vade sonunda ödenmesine ilişkin olarak, mükelleflerin Vergi Usul Kanununa 

göre düzenlenen bilançolarında izlenen “satıcılar” vb. hesaplar için finansman gideri hesaplanmaması 

halinde bu işlemler için ayrıca ayrıştırma yapılarak satış bedelinin belirli bir kısmı gider kısıtlamasına tabi 

tutulmayacaktır. Diğer yandan söz konusu hesaplarda yer alan tutarların Vergi Usul Kanununun 280 inci 

maddesi kapsamında değerlemesinden kaynaklanabilecek kur farkı giderleri ise gider kısıtlaması 

kapsamında değerlendirilecektir. 
 

Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin 

ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak 

doğmayan gider ve maliyet unsurları finansman gider kısıtlaması uygulamasına tabi olmayacaktır. Bu 

giderlerden kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı 

kaynağın işletmede kullanım süresine bağlı olarak doğanların ise finansman gider kısıtlaması 

uygulamasına konu edileceği açıktır. 
 

Ayrıca, işletmelerce banka vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, bu işletmelerin üzerinde 

herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine aktarılması halinde, bu kredilere ilişkin finansman 

giderinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulması 

gerekmektedir. 
 

Öte yandan, imalatçı veya tedarikçi şirketlerle imzalanan aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak 

dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden aynı değerle alınıp aynı değerle 

ihracatı gerçekleştirilen, malın üretimi veya tedarikine ilişkin tüm yükümlülüklerden doğrudan ve 

münhasıran imalatçı veya tedarikçi şirketlerin sorumlu olması ve ihracattan doğan finansman yükünün 

aracılı ihracat sözleşmesinin tarafı olan imalatçı veya tedarikçi şirketlere aktarılması kaydıyla, bu işlemler 

nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri nezdinde finansman gider 

kısıtlaması uygulanmayacaktır. 
 

Ancak, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinin kendi nam ve hesabına yurt 

içinden satın aldıkları malların satışından doğan finansman giderleri finansman gider kısıtlamasına tabi 

tutulacaktır. 
 

 Finansman gideri yanında finansman gelirinin de bulunması durumu:   
Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması 

uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri 

mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir. 
 

Yabancı para kurlarındaki düşüş veya yükselişler nedeniyle, geçici vergilendirme dönemleri 

itibarıyla kur farkı geliri veya kur farkı gideri söz konusu olabilmektedir. Şu kadar ki aynı kaynağa ilişkin 

olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir 

ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı 

gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır. 

  

Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile 

kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir. 

 

 Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve binek 

otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle KKEG olarak dikkate alınan finansman 

giderlerinin durumu: 

 

İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerden örtülü sermaye, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobillerde gider kısıtlaması 

uygulamaları nedeniyle kurum kazancının tespitinde hali hazırda KKEG olarak dikkate alınmış olanlar 

finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.  

 


