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Finansman gider kısıtlamasına benzer uygulamaların sadece Türkiye’de değil dünyada da 

uygulanmaya başlandığını, taslak kanunlar hazırlandığını görmekteyiz. Bir başka deyişle bazı 

ülkelerde de faiz sınırlamaları mevcuttur. G-20 ve OECD’nin “Matrah Aşındırma ve Kâr 

Kaydırma” (“BEPS”) projesindeki aksiyonlardan biri “faiz indirim sınırlaması” kapsamında bir 

takım önlemler alınmaya başlanmıştır.  

BEPS 4’ün önerilme gerekçesi özetle şu şekildedir: 

Grup şirketlerinin vergi oranının yüksek olduğu ülkelerde yüksek düzeyde ilişkisiz 

kişilerden faiz gideri yaratma, 

Grup şirketlerinin yüksek faiz gideri yaratmak amacıyla grup içi finansman kullanımı, 

Grup şirketlerinin vergiden istisna gelirlerin finansmanı için ilişkisiz kişi veya grup içi 

finansman kullanımı. 

TÜRKİYE -FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI  

Vergi mevzuatımızda yer alan finansman gider kısıtlaması 30/12/2003 Tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığı 5024 sayılı 

Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu defa 15/06/2012 Tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanan 6322 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11/1-i maddesi 

ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41/1-11.maddesinde (yürürlük tarihi 01.01.2013) 

yeniden düzenlenmiş ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (oranın %10 belirlenmesi 

sonucu) 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin maddelerin gerekçesinde, işletmelerin, finansman 

ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek olduğu 

belirtilmiş. Gerekçede bu amaç belirtildikten sonra işletmede kullanılan yabancı 

kaynaklara ilişkin faiz ve benzerlerinin bir kısmının gider olarak kabul edilmeyeceği 

vurgulanmıştı. 

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri 

dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 

münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı 

kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında 

yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Kurum kazancının 

tespitinde indirim konusu yapılamaz. 

 

 

https://www.alomaliye.com/2003/12/30/5024-sayili-kanun/
https://www.alomaliye.com/2003/12/30/5024-sayili-kanun/
https://www.alomaliye.com/2012/06/15/amme-alacaklarinin-tahsil-usulu-hakkinda-kanun-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-6322-sayili-kanun/
https://www.alomaliye.com/2006/06/21/kurumlar-vergisi-kanunu-5520-sayili-kanun-2/
https://www.alomaliye.com/2015/01/02/gelir-vergisi-kanunu-gvk-193-sayili-kanun/
https://www.alomaliye.com/2021/02/04/gider-ve-maliyet-unsurlari-indirimi-kabul-edilmeyecek-kisim/


KANADA -FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 

Kanada Maliye Bakanlığı, 04 Şubat 2022 tarihinde “faiz ve finansman giderlerinin” vergiden 

düşülmesini, Kanada gelir vergisi amaçları için faiz, vergi, değer düşüklüğü ve amortisman 

öncesi kazançların (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization-

EBITDA; faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr-FAVÖK) sabit bir yüzdesi ile sınırlayacak olan 

bir yasa tasarısı yayınladı. 

Tasarının tamamına https://fin.canada.ca/drleg-apl/2022/ita-lir-0222-1-l-eng.pdf >  adresinden 

ulaşılabilir.  

• Vergi yükümlüsü kurum dışında kalan kuruluş ve tröstlerin (corporations and trusts that 

are not excluded entities) net faiz ve finansman giderlerinin vergiden indirilebilirliği, 

2024 yılı ve sonrasında başlayan vergilendirme yılları için FAVÖK’ün %30’u (“sabit 

oran”; fixed ratio) ile sınırlandırılacaktır. 

• Bu fiilen bir vergiden kaçınma karşıtı kural (anti-avoidance rule) olsa da, bu 

kısıtlamalar aslında önemli sayıda Kanadalı vergi mükellefini etkileyebilir ve bu kişiler, 

anlaşmalarının altında yatan bir vergi kaçınma motivasyonu olmadığı için kuralların 

kendilerine uygulanmasını beklemezler. 

• Gayrimenkul ve altyapı gibi belirli sermaye yoğun sektörler bu kurallardan orantısız 

olarak (disproportionally) etkilenecek ve varlıklarının iç getiri oranı (internal rate of 

return of their assets) düşecektir. Kanada’nın uluslararası rekabet gücü, vergi 

mevzuatında gayrimenkul ve altyapı için açık bir istisna bulunan Amerika Birleşik 

Devletleri gibi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında da etkilenecektir. 

• Bu kurallar, Kanada hükümetinin altyapı harcamalarını artırma, daha fazla ev inşa etme 

ve ülke genelinde konutları daha uygun fiyatlı hale getirme hedefine doğrudan aykırı 

görünmektedir. 

• Bir “grup oranı” kuralı ile sağlanan vergi indirimine hak kazanan vergi mükellefleri, 

herhangi bir yıl için hangi rejimin en faydalı tedaviyi sağlayacağını belirlemek için hem 

sabit oranın hem de grup oranının yıllık olarak nasıl uygulanacağını modelleme 

teşvikine sahip olacaklardır. 

FRANSA- FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 

Fransa 20.12.2018 tarihinde meclisinde kabul ettiği yasayla finansman gider kısıtlamasına 

ilişkin yeni kurallar getirmiştir. Bu kurallar AB Vergiden Kaçınmayı Önleme Direktifleriyle 

uyum içerisinde çıkarılmıştır.  

Buna göre: Yeni Genel Sınırlama: Net faiz giderleri bir kurumun vergilendirilebilir gelirinin en 

fazla aşağıdaki iki şarttan yüksek olanı kadarı mahsup edilebilir. -3 milyon Euro - Düzeltilmiş 

Vergilendirilebilir Gelirin %30’u.  

Borç-Özsermaye Rasyosu: Borç Öz Sermaye rasyosu 1,5/1 değerini aşan zayıf sermayeli 

kurumlar, Payı İlişkili Olmayan Kişilere Ortalama Borç Miktarı + 1,5*Öz Sermaye ve paydası 

Ortalama Borçluluk Miktarı olmak üzere net faiz harcaması için uygulanacaktır.  

Bu oranlamayı aşan net faiz harcamasının vergilendirilebilir gelirden mahsubu en fazla 

aşağıdaki iki şarttan yüksek olanı kadar yapılabilecektir. 

 -1 milyon Euro - Düzeltilmiş Vergilendirilebilir Gelirin %10’u Güvenli Liman Provizyonu:  



Eğer bir kurumun sahip olduğu özsermayenin varlıklara oranı en az ait oldugu grup şirketinin 

öz sermaye varlıklar rasyosuna eşit veya %2›sinden küçük değilse net finansal giderlerin gerekli 

oranı aşan kısmının %75›i mahsup edilebilir. 

 Faiz Giderlerinin Devri: Mali yılda mahsup edilemeyen net faiz giderleri, ilerleyen yıllarda 

gider kısıtlaması koşullarına uymak koşuluyla mahsup edilebilir.  

Mahsup Kapasitesinin İleri Taşınması: Mali yılda mahsup kapasitesinin tamamını 

kullanılmayan durumda, kullanılmayan kısım için beş yıla kadar kullanılabilir. Bununla birlikte 

kullanılmayan kısım örtülü sermayeden kaynaklanan faiz giderleri için kullanılamaz. 

Uygulama 1 Ocak 2019’da başlamıştır.( (https://taxnews.ey.com/ news/2018-2555-french-

parliament-approves-finance-bill-for-2019, 19.10.2021’de erişildi.) 

ALMANYA- FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 

Grup şirketlerinin yıllık net faiz gideri (Ödenen faizin elde edilen faizi aşan kısmının) sadece 

EBITDA(FAVÖK)’nın %30’una kadar mahsup edilebilir. 30% kısıtlaması hissedar, ilişkili kişi 

veya üçüncü kişi farkı olmaksızın borçlanılan tüm taraflara ödenen faizler için geçerlidir. Bu 

kısıtlama yıllık net faiz gideri 3 milyon Euro’dan az olan veya %25’ten fazla hissedar veya 

ilişkili olan, %10’dan fazla olmayan miktarda net ödemeler için uygulanmayacaktır.  

Bununla birlikte ikinci durum kurumun öz sermaye-brüt varlıklar rasyosunun bağlı olduğu 

grubun söz konusu rasyosunun %2’den fazla altında olmamasına bağlıdır. Kullanılmayan 

EBITDA potansiyeli beş yıla kadar gelecek faiz giderleri için taşınabilir. 

Sonuç olarak; 

Daha önceki sayılarımızda da bahsettiğimiz üzere matrah aşınması/ vergi erozyonu dünya 

ülkelerinin çözüme kavuşması gereken bir numaralı gündem maddesidir.  

Finansman Gider Kısıtlaması ülkemizde uygulama alanı bulduğu gibi bazı ülkelerde de devreye 

girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkeler arasındaki en bariz farklılık ise Türkiye’de 

gider yapılamayan finansman giderinin ilgili kısmının gelecek yıllara devretme imkânının  

olmamasıdır.  

Bunun dışında ülkeler arasındaki düzenleme ve uygulama farklılıkları düzenlemenin esasına ve 

amacına yüksek miktarda tesir etmeyen farklıklar içerdiğini söyleyebiliriz. 

Ülkemizde de diğer ülkelerdeki gibi KKEG yazılan Finansman gider kısıtlaması tutarlarının 

kısıtlama dışına çıkıldığı dönemde zarar dahi olsa indirilecek istisnalar ve indirimler 

olarak vergi matrahlarından düşülmesini ve/veya mali zararlarına eklenmesi sağlanabilir. 

Vergi Denetleme Kurumu kendi personeli yaptığı eğitimlerde Finansman Gider Kısıtlamasını 

vergi incelemelerinde dikkat edilecek konuların başına koymuştur.  (Antalya 2021 VDK 

seminer notlarında bunu görmekteyiz.) 

Gelişmeleri yakinen takip etmekte olduğumuzu bildirir, olası küresel vergi planlamalarında 

yaşanacak değişiklikleri “vergi gündem” sayılarımız ile sizlere sunacağız. 


