30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’deki;
-

-

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

Yayımlanmış olup konuya ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.
✓ 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınacak BSMV oranının yüzde 1’den binde
2’ye düşürülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe
girdiğinden 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren kambiyo muamelelerinde uygulanacak yeni
oran binde 2 olarak belirlenmiştir.
✓ 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
31.12.2020 tarihine kadar olan mevduat stopaj oranlarına ilişkin geçici uygulamanın 31 Mart
2021 tarihine kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bugün yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 tarihine kadar ( bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari
hesaplara ve ilk düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 30.09.2020 ile 31.03.2021
tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen
hesaplara ödenecek faizlere aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.
TL Mevduat Faizi

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya
kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli
hesaplarda
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda
Enflasyon oranına bağlı olarak
değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan
uzun vadeli hesaplarda

31.03.2021 tarihine
kadar açılacak
hesaplara uygulanacak
Geçici Oranlar
%5

30.09.2020 tarihi Öncesi açılan
hesaplara ilişkin uygulanan
oranlar

%3

%12

%0
%0

%10
%0

%15

✓ YP Mevduat ve altın mevduat hesaplarına uygulanan mevcut stopaj oranlarında bir değişiklik
yapılmamıştır.

Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden;
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda
Güncelleme tarihi: 25.12.2020
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