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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 30.09.2020 

         Sayı : 2020/124 

                                                                  
Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

  

           Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat 

oranlarındaki değişikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 

3032,  30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı R.G ) 

 

2- 6802 sayılı Gider vergileri Kanunu’nun 33.maddesinde yer alan banka ve 

sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin değiştirilmesine ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı ( Karar  Sayısı : 3031,  30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı 

R.G) 

 

B- Konu Özetleri: 

 

1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat 

oranlarındaki değişikliklere ilişkin 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı : 

 

                    22.07.2006 tarihli ve 2006/ 10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

                   “ GEÇİCİ MADDE 2- 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel 

cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih 

dahil ) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar 

paylarına, bu Kararın  1.inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin  (2) ve (3) numaralı alt 

bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır. 

 

                     2) Mevduat Faizlerinden ; 

 

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

 

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

 

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

vadeli hesaplarda %0, 

 

                     3) Katılım bankaları tarafından katılım hesabı karşılığında ödenen kar 

paylarından; 

                     i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda %5, 

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

 

                     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0” 

                     

                    Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

                     

2- 6802 sayılı Gider vergileri Kanunu’nun 33.maddesinde yer alan banka ve 

sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin değiştirilmesine ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı ( Karar  Sayısı : 3031,  30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı 

R.G) 

 

                   13.07.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider vergileri Kanunu’nun 33.maddesinde yer 

alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1998 tarihli ve 

98/ 11591 sayılı   Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde yer alan “%1 (yüzde bir) ibaresi “binde iki” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

                  Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

                                                                             
                                                               Saygılarımızla, 

                                                     Hasan Zeki Süzen (YMM )- Ekrem Kayı (YMM ) 

 

 


