Sayı : 2020 / VERGİ / 66
Konu : Mevduat Faizi ve Kar Payları İçin Uygulanan Tevkifat Oranları 31.03.2021
Tarihine Kadar Uzatıldı.
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23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile; vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil)
açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına
indirimli olarak uygulanacak tevkifat oranlarının uygulama süresi 31.03.2021 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Buna göre 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek
faizler ve kâr paylarına aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır;

A) Mevduat faizlerinden;
-

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

-

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

-

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli
hesaplarda %0.
B) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

-

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

-

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
Ayrıca yayımlanan Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen Geçici
3. Madde ile 31/03/2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç
edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar
olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen
gelir ve kazançlar da indirimli stopaj uygulamasına tabi olacaktır.

3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem
tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr
adresine gönderebilirsiniz.
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