
 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) ‘NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  18 
NO.LU TEBLİĞ  

 

Sayın Üyemiz, 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri Numaralı 
Tebliğ 25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğ Çerçevesinde; 

• 1 Seri No.lu Genel Tebliğin “11. Kabul Edilmeyen İndirimler “ başlıklı bölümünün “11.12. 
Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle kısıtlanan giderler” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek 
üzere eklenen “11.13 Finansal Gider Kısıtlaması” alt bölümü ile;kullanılan yabancı kaynakları 
öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine 
eklenenler hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar 
payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unu 
aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kanunen kabul edilmeyen gider 
(KKEG) olarak kabul edileceği belirtilmiş ve 2021 yılı için bu oran 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla % 10 olarak belirlenmiştir. 
Dolayısıyla, 2021 Yılına ilişkin olarak uygulanacak finansal gider kısıtlaması oranının % 10 
olarak uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

• Tebliğin 11.13.9. Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve 
binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle KKEG olarak dikkate alınan 
finansman giderleri örneklendirmek suretiyle anlatılmıştır. 

• Yine, 1 Seri No.lu Tebliğin “15.6.6. Avans ve Kar Payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra 
gelen  “15.6.7. Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık 
payları “hakkında; yasal düzenleme, iktisap etme, sermaye azatlım yoluyla itfa, iktisap bedelinin 
altında  veya üzerinde bir bedelle elden çıkarılması ile uygulama dönemine yönelik 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 

• Aynı Tebliğin “32.1. Kurumlar Vergisi Oranı ve geçici vergi” başlıklı bölümünden sonra gelmek 
üzere eklenen bölüm ile;  Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az % 
20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulaması 
hakkında örneklemeli açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe buradan ulaşılabilir.   

Bilginize sunarız. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-4.htm
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