
Altınova Mah. İstanbul Cad.
Buttim Plaza No: 424-4 / 1702
16250 Osmangazi / BURSA
T: +90 (0224) 211 42 24
F: +90 (0224) 211 42 49
www.saymmas.com.tr
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KONU:  MEVDUAT  FAİZLERİNDEN  ELDE  EDİLECEK  GELİRLERE  UYGULANACAK
VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ. 

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı  Cumhurbaşkanı
Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir
Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince;

Mevduat  faizlerinden  elde  edilecek  gelirlere  uygulanacak  tevkifat  oranlarında  değişiklik
yapıldığı hususu 02.10.2020 tarih ve 3122 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı  Cumhurbaşkanı
kararı  ile  31.12.2020 tarihine  kadar  uygulama  süresinin  31.03.2021 tarihine  kadar
uzatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Karara Geçici 3’üncü madde eklenmiştir.

1-)  Mevduat  faizlerinden  elde  edilecek  gelirlere  uygulanacak  vergi  oranları
31.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden belirlenmiştir.

Mevduat faizlerinden; 

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1yıl dahil) vadeli hesaplarda %3, 

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda
%0, 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

2-) Geçici  3’üncü  maddesinde;  01.01.2021  tarih  ile  31.03.2021  tarihi  (bu  tarih  dahil)
arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir
ve  kazanç ile  fon kullanıcısının  bankalar  olduğu varlık  kiralama şirketleri  tarafından ihraç
edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak vergi oranları;

-Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

-Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
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-Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

-6 aydan süreyle (6 ay dahil)  elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan
%5,

- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan
%3,

- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

3-) 01.01.2021 tarihi ile 31.03.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken,
karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen
yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0

Olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi:

01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen  kazançlara  uygulanmak üzere yayımı  tarihinde
yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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