________________________________________________________________________________________________________

Denet Sirküler
Denet Yayıncılık A.Ş.
Avni Dilligil Sokak No:6
34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel : 0212 275 96 90/274 77 06
Faks : 0212-272 62 16/272 33 23
E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr
Web : www.bdodenet.com.tr

Sirküler Tarihi : 09.04.2009
Sirküler No
: 2009/069

09.04.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE
VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI
%27’den %20’ye DÜŞMÜŞTÜR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı bir Tebliğ (RG.9.4.2009 - 27195) ile,
-

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak
iskonto faiz oranını yıllık % 25’den % 19’a,

-

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını yıllık % 27’den % 20’ye indirmiştir.

Belirlenen oranlar yayımı tarihinde (09.04.2009’da) yürürlüğe girmiştir.
238 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran üç
aylık resmi iskonto haddi olmayıp yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 9.04.2009 tarihinden
geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının
yer almadığı durumlarda, % 27’den % 20’ye düşmüştür.
Buna göre, 2009 yılı ikinci geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar,
geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında bu oran (%20) kullanılacaktır.
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 01.07.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni temerrüt faizi
oranını da kendiliğinden % 20 olarak değiştirmiştir.
Bilindiği gibi, 3095 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, TCMB’nin 31 Aralık günü kısa vadeli
avanslar için uyguladığı faiz oranının kanuni faiz oranından yüksek olması halinde, arada sözleşme
olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi olarak kısa vadeli avans faiz oranı geçerli olmaktadır. Halen
geçerli olan kanuni faiz haddi 2005/9831 sayılı BKK ile belirlenmiş olan yıllık % 9 olduğuna göre,
31.12.2008 tarihinde geçerli olan kısa vadeli avans faiz oranı (%27), bu orandan daha yüksek
olduğundan, 1.7.2009 tarihine kadar %27 oranına kanuni temerrüt faizi oranı olarak itibar edilmesi
gerekir.
Ancak 30.6.2009 tarihinden önce kısa vadeli avans faiz oranı %5 veya daha fazla farklı olacak şekilde
değiştirilmiş bulunduğundan, yılın ikinci yarısında kanuni temerrüt faizi olarak %20 oranı
uygulanacaktır. Çünkü 3095 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine göre, ticarî işler açısından kanunî
temerrüt faizi sayılan kısa vadeli avans faizi oranının, 30 Haziran günü itibariyle, önceki yılın 31 Aralık
günü uygulanan avans faizi oranından beş puan veya daha çok farklı olması halinde, yılın ikinci
yarısında 30 Haziran günü geçerli olan oranın uygulanması gerekmektedir.
Saygılarımızla.

