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VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %10’DAN
%16,75’E ÇIKARILMIŞTIR
2020/61 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel
işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 13.06.2020 tarihinden
geçerli olacak şekilde % 13,75’ten % 10’a düşürülmüştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının
Tespiti’ne ilişkin Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz
oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde
geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.
Söz konusu Tebliğ ile,
- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak
reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık
%9’dan %15,75’e
- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10’dan
%16,75’e çıkarılmıştır.
Belirlenen oranlar yayımı tarihinde (yani 19.12.2020’de)
yürürlüğe girmiştir.
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BDO International global ağının toplam
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dâhil dünya çapında 88.110 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım
almadan, bu yayına dayanarak
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu
konuların kendi özel durumunuza ilişkin
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki
bilgilere dayanarak belli eylemlerde
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile
yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirle

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas
alınacak oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 19.12.2020 tarihinden
geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi
bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %10’dan %16,75’e çıkmış bulunmaktadır.
Buna göre, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran
belirleninceye kadar, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont
işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, bu yeni oran (%16,75)
kullanılacaktır. Bilindiği gibi, döviz cinsinden senetlerin reeskontuna, senette faiz
oranı yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır.
2019/085 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 31.12.2020 tarihine kadar vadeli
çeklerde de reeskont uygulaması mümkündür.
Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların
reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.
Bu değişiklik, ticari işlerde 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni
temerrüt faizi oranını da kendiliğinden % 16,75 olarak değiştirmiştir.
Saygılarımızla.
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