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Sunufl

Ülkeler aras› bilgi paylafl›m›n›n hemen hemen tüm  ülkelerde uygulamaya geçti€i bir konjonktürde
vergi beyan› oldukça önem kazan›yor. Zira eski Üstat'lar›n dedi€i gibi art›k “vergiden kaç›fl yoktur”
aflamas›nday›z.

Dolay›s›yla herhangi bir cezai yapt›r›m ile karfl›laflmamak için verginin hangi ülkede ödenmesi
gerekti€i kadar, do€ru ödenip ödenmedi€i de önem arz ediyor.

‹flte elinizdeki kitapta çeflitli finansal ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde Türk
gelir vergisi mevzuat› ve uygulamalar›; di€er ülkeler ile yap›lan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmalar›” ve yurt d›fl›nda elde edilen gelirler aç›s›ndan OECD ülkeler aras› bilgi de€iflimi (CRS)
kurallar› da göz önünde bulundurularak ele al›n›yor.

Bu çerçevede, kitab›m›zda pasif nitelikli gelirler olarak adland›r›lan; “faiz, temettü (kar pay›), hisse
senedi ve tahvil sat›fl kazanc›, kira geliri, gayrimenkul sat›fl kazanc›, türev ürün kazançlar›” gibi
gelirlerin vergilendirilmesi hakk›nda detayl› bilgiler verilmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki; her olay›n kendi detaylar› ve özellikleri içinde ele al›nmas› ve
de€erlendirilmesi gerekirlili€i do€rultusunda, yat›r›mc›lar›n bu konularda vergi uzmanlar›ndan
görüfl almalar› uygun olur.

Kitab›n faydal› olmas› dile€iyle,

A. Cihat Kumuflo€lu

May›s 2022
‹stanbul
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RSM Turkey Arkan Ergin

I. G‹R‹fi

Hiç kuflku yok ki kifliler aç›s›ndan elde edilen gelir veya kazanc›n net tutar›, baflka deyiflle vergi
sonras› tutar› esast›r. Bu sebeple elde edilecek gelirin vergi rejimi, bilinmesi gereken bir konudur.

Dolay›s›yla;

• Elde edilen gelirin vergi kesintisine (stopaj) tabi olup olmad›€›,
• Y›ll›k Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorunlulu€u,
• Tam mükellefiyet kavram› ve bu çerçevede beyan› zorunlu gelirlerin kapsam›

gibi konular oldukça önem arz eder.

Kiflisel tasarruflar›n yat›r›mlarda de€erlendirilmesi sonucunda elde edilen gelirler vergi
mevzuat›m›zda ya “MENKUL SERMAYE ‹RADI” ya da “DE⁄ER ARTIfi KAZANCI” olarak
tan›mlanmakta ve bu gelir türlerine özgü vergilendirme ilkelerine göre vergilendirilmektedir.

Vergilemede; “tam  ve  dar mükellefiyet ay›r›m›”, “y›ll›k beyanname verme mecburiyeti”,
“beyanname verme mecburiyetinin bafllad›€› s›n›r”, “gelirin elde edilme zaman›”, “enflasyon
indirimi uygulamas›”, “vergi istisnalar›”, “stopaj uygulamas›”, “vergi tarifesi” gibi konular
belirleyici olmaktad›r. Bunlar›n yan›s›ra, di€er ülkeler ile yap›lan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmalar›”n›n ilgili maddelerinin de göz önünde bulundurulmas› gerekir.

Bu Vergi Rehberi'nde finansal ürünlerden elde edilen; “faiz, temettü (kar pay›), hisse senedi ve
tahvil sat›fl kazanc›, kira geliri, gayrimenkul sat›fl kazanc›, türev ürün kazançlar›” gibi gelirlerin
vergilendirilmesi hakk›nda bilgi verilmesi amaçlanmaktad›r. Ancak, her olay›n kendi detaylar› ve
özelli€i içinde ele al›nmas› ve de€erlendirilmesi gere€i çerçevesinde müflterilerimizin kendi mali
dan›flmanlar›ndan görüfl almalar› uygun olur.

Gelir türleri ve geliri elde edenler itibariyle vergi durumu, “tam ve dar mükellef ile gerçek kifli ve
tüzel kifli olarak” ekli tablolarda ayr›nt›l› flekilde verilmektedir.

9
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II. TEMEL VERG‹ KAVRAMLARI

1. Vergi Nedir?

Kamu harcamalar›n›n karfl›lanmas› amac›yla Devletin toplum bireylerinden belirli ölçü ve k›staslara
göre karfl›l›ks›z olarak ald›€› katk› pay›d›r. Toplumun Devlete yükledi€i görevlerin (güvenlik, adalet,
e€itim, ulafl›m, sa€l›k v.b. gibi) do€urdu€u finansman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n›n en do€al yolu “vergi
toplamak” t›r.

2. Gelir Vergisi

Gerçek kiflilerin gelirleri üzerinden ödenir. Bir y›l boyunca elde edilen gelir, y›ll›k beyanname ile
vergi dairesine beyan edilir ve gelir tutar›na göre “artan oranl›” bir tarifeye göre vergi ödenir.

3. Kurumlar Vergisi

Anonim, limited gibi tüzel kifli flirketlerin kazançlar› üzerinden al›nan vergidir. Yasal vergi oran›
%20'dir.

4. Vergi ‹stisnalar›

Vergi kanunlar›n›n vergiye tabi geliri belirlerken baz› gelir tutarlar›n›n çeflitli sosyal ve iktisadi
amaçlarla vergiden hariç tuttuklar› gelir tutar›d›r. Örne€in; Türkiye'deki flirketlerden al›nan temettü
gelirlerinin yar›s›, iktisaptan 5 y›l geçtikten sonra sat›lan gayrimenkul kazançlar› Gelir Vergisinden
istisnad›r.

5. Tevkifat (Stopaj)

Kaynakta vergi kesilmesi demektir. Baz› gelir unsurlar›nda gelir elde edildi€i s›rada ödemeyi yapan
kurum, bu ödemeden bir k›sm›n› keserek bu tutar› vergi dairesine, gelir sahibi ad›na yat›r›r.

Örne€in flu andaki mevzuat›m›za göre tevkifata tabi birkaç gelir unsuru afla€›dad›r:

• Banka mevduat faizleri ve repo gelirleri
• Özel kektör tahvil faizleri,
• Yat›r›m fonu gelirleri,
• 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonolar› faiz ve al›m-sat›m 

gelirleri,
• Türev ürün ifllemlerinden elde edilen gelirler.
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III. TAM & DAR MÜKELLEF‹YET AYIRIMI

1. Tam Mükellefiyet Nedir?

Tam mükellef statüsündeki gerçek kifliler Türkiye içinde ve yurt d›fl›nda elde ettikleri gelirlerin
tamam› üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler.

Afla€›da belirtilen kifliler tam mükellef say›l›r:

• Türkiye'de yerleflmifl olanlar,
• Resmi Daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teflekkül ve teflebbüslere

ba€l› olup ad› geçen daire, müessese, teflekkül ve teflebbüslerin iflleri dolay›s›yla yabanc›
memleketlerde oturan Türk vatandafllar›

• Resmi Daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teflekkül ve teflebbüslere
ba€l› olup ad› geçen daire, müessese, teflekkül ve teflebbüslerin iflleri dolay›s›yla yabanc›
memleketlerde oturan Türk vatandafllar›

2. Türkiye'de Yerleflmifl Olmak Nedir?

‹kametgâh› Türkiye'de bulunanlar veya bir takvim y›l› içinde Türkiye'de devaml› olarak alt› aydan
fazla oturanlar Türkiye'de yerleflmifl say›l›r (Geçici ayr›lmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez).

Belli ve geçici görev veya ifl için Türkiye'ye gelen ifl, ilim ve fen adamlar›, uzmanlar, memurlar, bas›n
veya yay›n muhabirleri ve durumlar› bunlara benzeyen di€er kimselerle tahsil ya da tedavi veya
istirahat veya seyahat maksad›yla gelenler; tutukluluk, hükümlülük veya hastal›k gibi elde olmayan
sebeplerle Türkiye'de al›konulmufl veya kalm›fl olanlar bir takvim y›l› içinde Türkiye'de alt› aydan
fazla otursalar dahi Türkiye'de yerleflmifl say›lmazlar. Örne€in; bir kontrat gere€i belli bir
süre Türkiye'de görev yapmak durumunda kalan profesyonel yöneticiler, spor adamlar› ve bunun
gibi.

3. Dar mükellefiyet nedir?

Türkiye'de yerleflmifl olmayan gerçek kifliler dar mükellef say›l›rlar. Bu kifliler sadece Türkiye'de
elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Ancak bunun için gerekti€inde dar
mükellef olduklar›n›, yaflamakta olduklar› ülkelerin resmi makamlar›ndan getirecekleri “mukimlik
belgesi” ile ispat etmek durumundad›rlar.

Yurt d›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar› da dar mükellef olarak kabul edilmektedir.

Kurumlar aç›s›ndan ise kanuni ve ifl merkezleri Türkiye'de olmayan flirketler “dar mükellef” olarak
de€erlendirilirler.



RSM Turkey Arkan Ergin

12

IV. YILLIK GEL‹R VERG‹S‹ BEYANI ve BEYANNAME 
VER‹LMEYEN HALLER

Türkiye'de yerleflmifl olan gerçek kiflilerin bir takvim y›l›nda elde ettikleri muhtelif gelirler prensip
olarak y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilmek suretiyle vergilendirilir.

Gelir Vergisi beyannamesi ertesi y›l›n Mart ay›nda ilgili kiflinin ikametgâh›n›n bulundu€u Vergi
Dairesine verilir. Verginin hesaplanmas› bu beyannamede gösterilen toplam gelir üzerinden artan
oranl› Gelir Vergisi tarifesine göre (%15-%40 aras›) göre yap›l›r.

Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nin Mart ve Temmuz aylar›nda
iki eflit taksit olmak üzere;

• Birinci taksitin Damga Vergisi ile birlikte 31 Mart tarihine kadar,
• ‹kinci taksitin 31 Temmuz tarihine kadar,

ödenmesi gerekmektedir.

1. Tam Mükellefiyette Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi Uygulamas›

Ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazanc› (avukat, doktor, muhasebeci gibi) elde
edenler y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile vergilendirilirler.

1.1. Y›ll›k Beyan Haddi Uygulamas› ve Beyana Tabi Gelir Unsurlar›

-  Kiflinin y›ll›k gelir toplam› (Y›l içinde elde edilen gelirlerin indirim ve istisna tutarlar› içinde kalan
k›s›mlar› ile beyan› gerekmeyen ücret gelirleri d›fl›ndaki), gelir vergisi tarifesinin 2. diliminde yer
alan tutar› 70.000 TL'yi aflmad›€› takdirde Türkiye'de vergi tevkifat›na tabi tutulmufl olan;

• Menkul sermaye iratlar›
• Gayrimenkul sermaye iratlar› (iflyeri kira gelirleri)

beyan edilmez.

- 70.000 TL'lik beyan haddinin (2021 y›l› için 53.000 TL) afl›l›p afl›lmad›€›n›n tespitinde; elde edilen
“gayrimenkul sermaye iratlar›”, “de€er art›fl kazançlar›” (Örn: 5 y›l› içindeki gayrimenkul sat›fl
kazançlar›), “menkul sermaye iratlar›” (Örn: Hazine Bonosu Faizi, temettü geliri) birlikte dikkate
al›narak bulunan toplam tutar›n esas al›nmas› gerekmektedir.

- 2022 y›l›nda ücret geliri elde edenlerin durumu da flöyledir:

• Tek iflverenden elde ettikleri ücret gelirleri toplam›n›n GVK 103'üncü maddede yaz›l› tarifenin
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dördüncü gelir diliminde yer alan 880.000 TL'lik tutar› (2021 y›l› için 650.000 TL) aflmas›,

• Birden fazla iflverenden ald›klar› ücretler toplam›n›n, birinci iflverenden al›nanlar dahil gelir
vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan 880.000,- TL’lik tutar› (2021 y›l› için
650.000 TL) aflmas›,

• Birden fazla iflverenden al›nan ücretler toplam›n›n gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutar› (2022 y›l› için 880.000 TL) aflmamakla birlikte, birinciden sonraki
iflverenden al›nan ücretler toplam›n›n gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan
70.000 TL'lik beyan haddi tutar›n› aflmas› (2021 y›l› için 53.000 TL),

halinde, söz konusu ücret gelirleri y›ll›k beyanname ile beyan edilecektir.

- Bir takvim y›l› içinde tek iflverenden al›nan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, y›ll›k
toplam› 880.000 TL'yi aflmad›€› takdirde beyanname verilmeyecektir.

- Ücret gelirlerinin beyana tabi olma durumu kendi içinde de€erlendirilecek olup, di€er gelirlerin
bulunmas› halinde bu gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Baflka deyiflle; di€er gelirlerin
beyan edilip edilmeyece€inin tespitinde de ücret gelirleri dikkate al›nmayacakt›r.

Örnek: 1

Tek iflyerinden al›nm›fl ücret : 920.000 TL
‹flyeri kiras› (brüt)                  : 28.000 TL
Eurobond faizi                       : 34.000 TL

Ücret geliri 880.000 TL'yi geçti€inden beyana tabidir.

Ancak iflyeri kira tutar› ile Eurobond faizinin toplam› y›ll›k beyan haddi tutar› olan 70.000 TL'yi
geçmedi€inden bu gelirler beyan edilmeyecektir.

Örnek: 2

Tek iflyerinden al›nm›fl ücret : 980.000 TL
‹flyeri kiras› (brüt)                  : 40.000 TL
Eurobond faizi                       : 34.000 TL

Ücret geliri 880.000 TL'yi geçti€inden beyana tabidir. ‹flyeri kira tutar› ile Eurobond faizinin toplam›
da y›ll›k beyan haddi tutar› olan 70.000 TL'yi geçti€inden her iki gelir unsuru da y›ll›k beyannamede
yer alacakt›r..

Y›ll›k beyannamede hem ücret geliri hem de di€er gelirlerler var ise vergi tarifesi uygulamas›nda
gelirlerin birbirine oran›na göre 2 ayr› tarife ayn› anda uygulan›r. (Gelir Vergisi Sirküleri/75).
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Örnek: 3

Stopaja Tabi ‹flyeri Kiras› : 46.000 TL
Eurobond faizi                   : 30.000 TL
Beyan Edilecek Gelir        : 76.000 TL

Yukar›daki örnekte; her bir gelir unsuru tek bafl›na 70.000 TL'nin alt›nda kalmakla birlikte, beyan
s›n›r›n›n belirlenmesinde her iki gelir unsuru toplan›r. Toplam gelir 70.000 TL'yi aflt›€›ndan gelirin
beyan s›n›r›n› aflan k›sm› de€il tamam› beyan edilir.

- Yurt d›fl›nda kurulmufl bir flirketin Türkiye'deki iflyerinde veya ifltirak etti€i flirkette o flirket ad›na
çal›flmakta olan Türkiye'de yerleflik kiflinin (Yabanc› uyruklu olsa da Türkiye'de bir y›l içinde 6 aydan
fazla ikamet etti€i zaman Türkiye'de yerleflik say›l›r. Ancak bir kontrat ile geçici ve belirli süre ile
gelmifl ise dar mükellef statüsü devam eder.)

• Elde etti€i gelir Türk Vergi mevzuat› yönünden “ücret” geliri mahiyetindedir. (GVK madde 61)
• Bu gelir yurtd›fl›ndaki flirket merkezinden karfl›land›€› sürece Türkiye'de gelir vergisi tevkifat›na

tabi olmaz. (GVK madde 94, 95).
• Tevkifata tabi olmad›€› için prensip olarak y›ll›k gelir vergisi beyan›na konu olmas› gerekecektir.

Kifli Türkiye'deki çal›flmas› karfl›l›€›nda ücret geliri elde etmifl olmakta ve bu sebeple kiflinin
Türkiye'de ertesi y›l Mart ay›nda y›ll›k Gelir Vergisi beyan› vererek ücret tarifesine göre vergi
vermesi gerekir. (GVK madde 85, 86).

• Ancak bu konuda bir vergi istisnas› vard›r. Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesinin 14 numaral›
bendine göre; “Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi iflverenlerin
yan›nda çal›flan hizmet erbab›na, iflverenin Türkiye d›fl›nda elde etti€i kazançlar› üzerinden
döviz olarak ödedi€i ücretler gelir vergisinden müstesna” bulunmaktad›r. Görüldü€ü üzere,
kiflinin yurt d›fl›ndan elde edilen ücret geliri 23. Maddedeki bu flartlar çerçevesinde Türkiye'de
vergi konusuna girmez. Uygulaman›n bir sorun ç›karmamas› için, yurt d›fl›ndan elde edilen

 gelirlerin ilgili takvim y›l›n›n son gününe kadar veya her hâlükârda müteakip y›l›n Mart ay›n›n
sonuna kadar Türkiye'ye döviz olarak transfer edilmesi tavsiye edilir. Tabii ki bu para daha

 sonra istendi€i zaman yurtd›fl›na tekrar transfer edilebilir.

- Gerek stopaja, gerekse istisna uygulamas›na tabi olmayan düflük tutarl› menkul ve gayrimenkul
sermaye iratlar› Gelir Vergisi mevzuat›na göre beyan d›fl› tutulmufltur. Bunlardaki beyan s›n›r› 2022
y›l› için 3.800 TL olup, bu tutardan fazla gelir elde edilmedi€i sürece beyan söz konusu olmayacakt›r.
Örne€in yurt d›fl›nda elde edilen mevduat faizi, repo faizi, yurt d›fl› flirket kar pay› bu kapsamdad›r.
(2021 y›l› için 2.800 TL).

- Yurt d›fl›nda elde edilen gelirler (menkul k›ymet sat›fl kazanc›, faiz geliri, kar pay› geliri gibi) y›ll›k
gelir vergisi matrah›na dahil edilir.

- Menkul sermaye iratlar› ile de€er art›fl kazanc› sebebiyle y›ll›k Gelir Vergisi beyannamesi
verildi€inde afla€›daki giderler vergi matrah›ndan indirilebilir:

• Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul k›ymetlerin muhafazas› için yap›lan giderler,
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(Örne€in; saklama ücretleri)
• Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri, (fiirket toplant›lar›na bizzat veya bilvekale ifltirak

gibi sermayenin idaresi için yap›lan giderler irattan indirilemez.)
• Menkul k›ymetler ve bunlar›n iratlar› için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar, (gelir vergisi

irattan indirilemez).
• Arac› kurum veya banka komisyonlar› ile ifllemlerdeki di€er hizmet bedelleri.

- Y›ll›k beyan ile ilgili genel kural yukar›da sunulan bilgiler kapsam›nda olmakla beraber, Türkiye'deki
para ve sermaye piyasalar›ndan sa€lanan afla€›daki gelirler için GVK geçici 67. Madde uyar›nca
2025 y›l› sonuna kadar YILLIK BEYAN YAPILMAZ.(1) Buna göre; afla€›daki gelirlerin elde edildi€i
ifllem s›ras›nda yürürlükteki orana göre (%10, %0 veya CBK'ca saptanan farkl› oranlarda) sadece
ilgili banka veya arac› kurum taraf›ndan vergi kesilir ve yat›r›l›r. Bu kapsamda elde edilen gelirlerin
tutar› ne olursa olsun beyanname verilmez ve gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de
bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

• Mevduat faizleri,
• Özel finans kurumlar›ndan elde edilen kar paylar›,
• Repo kazançlar›,
• Hazine bonosu ve Devlet tahvil faiz ve al›m sat›m kazançlar›,
• Banka ve di€er özel flirketlerin tahvil ile bono faiz ve al›m sat›m kazançlar›,
• Yat›r›m fonlar› kat›lma belgeleri sat›fl kazançlar› (Fon'a iade/geri sat›fl),
• Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinden elde edilen gelirler,
• Kald›raçl› ifllem gelirleri (Foreks),
• B‹ST'te ifllem gören hisse senedi al›m sat›m kazançlar›,
• B‹ST'de ifllem gören varantlar.

1.2. Gayrimenkul Yat›r›mlar›ndan Elde Edilen Gelirler

Finansal ürünler vergilendirmesinin yan›s›ra gayrimenkul gelirlerindeki vergilendirmeyi ayr› bir
bölümde incelemek uygun olacakt›r. Zira ülkemizde birçok kifli finansal amaçlarla gayrimenkul
yat›r›m› yapmaktad›r.

1.2.1. Kira Gelirleri

Bina, arsa, arazi gibi tafl›nmazlar›n sahipleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri veya bunlar›n kirac›lar›
taraf›ndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar (kira gelirleri) vergi mevzuat›m›zda gayrimenkul
sermaye irad› olarak kabul edilmektedir. (GVK madde 70).

-  Kira gelirleri konut kiras› ve iflyeri kiras›ndan oluflur. Her iki gelirin vergilendirilmesinde farkl›
esaslar vard›r.

-  ‹flyeri kira geliri stopaja tabi oldu€undan, giderlerden sonraki net kira geliri y›ll›k beyan haddi
tutar›n› aflt›€›nda (2022 için 70.000 TL) y›ll›k beyan yap›lmas› gerekmektedir. Beyan s›n›r›na
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beyana tabi di€er gelir unsurlar› da var ise 70.000 TL'lik s›n›ra toplam gelir üzerinden bak›l›r. (2021
için 53.000 TL)

-  Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen toplam gelirin 9.500 TL'si vergiden
istisnad›r (2021 için 7.000 TL). ‹stisna tutar›na tekabül eden gerçek giderler matrahtan indirilmez.
Götürü gider yönteminde ise %15'lik götürü gider tutar›, istisna uygulanm›fl gelirden itibaren
düflülerek matrah bulunur. 9.500 TL'den fazla gelir elde edilmedi€i sürece vergi beyan› yap›lmaz.

Kira gelirinin yan›nda ticari, zirai veya mesleki kazanc›n› beyan etmek zorunda olanlar 9.500
TL'lik istisnadan yararlanamazlar. Ayr›ca, 9.500 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden,
beyan› gerekip gerekmedi€ine bak›lmaks›z›n ayr› ayr› veya birlikte elde etti€i ücret, menkul sermaye
irad›m(Örn.mevduat faizi), gayrimenkul sermaye irad› ile di€er kazanç ve iratlar›n›n gayri safi
tutarlar› toplam› 2022 y›l› için 250.000 TL'yi aflanlar 9.500 TL'lik istisnadan yararlanamazlar. (2021
için 190.000 TL).

- Kira geliri beyan›nda %15 götürü gider veya gerçek gider usulü (kredi faiz ve di€er giderlerin
indirilmesi) dikkate al›n›r. Ayr›ca y›ll›k beyannamede hesaplanan gelir vergisinden kirac›n›n yapt›€›
stopajlar mahsup edilir.

- Özellikle kredi ile al›nan gayrimenkullerde ödenen faizler, amortisman (yüzde 2) ve di€er baz›
giderler verilecek beyanda vergi avantaj› yaratabilir.(2) Bu yönüyle gayrimenkul yat›r›m›, vergi
avantaj› yaratan bir finansal yat›r›m olabilmektedir.

Zira “Gelirin toplanmas›nda gelir kaynaklar›n›n bir k›sm›ndan has›l olan zararlar (80'inci maddede
yaz›l› di€er kazanç ve iratlardan do€anlar hariç) di€er kaynaklar›n kazanç ve iratlar›na mahsup
edilir. Bu mahsup neticesinde kapat›lmayan zarar k›sm›, müteakip y›llar›n gelirinden indirilir. Arka
arkaya 5 y›l içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip y›llara naklolunamaz.” (GVK madde
88)

- Buna göre ödenen kredi faizleri kira gelirinden fazlaysa, bu tutar gider fazlas› olarak kabul edilir.
Yani kira gelirinden indirilemeyen bir k›s›m varsa beyan edilen di€er gelirlerden düflülebiliyor ya da
gelecek y›llara devredilebilmektedir.

- ‹flyeri kira geliri amaçl› gayrimenkul yat›r›mlar›nda ilk al›fltaki KDV mahsup avantaj›ndan
faydalanmak için bu amaçla bir sermaye flirketi kurulabilir. Bu durumda flahsi kira gelir yerine
flirket kazanç elde eder. Al›flta ödenmifl olan KDV tutar› kira gelirleriyle tahsil edilen KDV
tutarlar›ndan mahsup edilene kadar finansal vergi avantaj› sa€lanm›fl olur.

- Gayrimenkul müflterek mülkiyette ise (Örne€in; kar› koca aras›nda %50'fler hisse varsa) kira
geliri hisseler oran›nda beyan edilir.

1.2.2. Gayrimenkul Sat›fl Kazanc›

Gayrimenkul yat›r›mlar›nda bir baflka gelir türü de sat›fl kazanc›d›r. Gayrimenkul sat›fl kazançlar›
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da y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabidir.

Sa€lanan kazançlar›n 2022 y›l› için 25.000 TL'si vergiden istisnad›r (2021 y›l› için 19.000 TL). Vergiye
tabi kazanc›n hesab›nda al›fl maliyeti Y‹-ÜFE oran›nda artt›r›l›r ve böylece enflasyon etkisi
vergilenmemifl olur. fiu kadar ki, bu endekslemenin yap›labilmesi için art›fl oran›n›n % 10 veya
üzerinde olmas› flartt›r. E€er sat›n al›fl ve sat›fl tarihleri aras›nda 5 y›l geçmifl ise elde edilen kazanç
vergiye tabi olmaz. Baflka deyiflle iktisaptan itibaren 5 y›l geçmiflse elde edilen gelir, vergi
kapsam›nda de€ildir.

2. Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrahtan ‹ndirim ‹mkan› Olan Kiflisel
Harcamalar

Y›ll›k beyanname verilmesi söz konusu oldu€unda baz› kiflisel harcamalar›n vergi matrah›ndan
indirilebilme imkan› oldu€unu ve böylece ödenecek vergiyi azaltt›€›n› belirtmek gerekir. Hatta bu
indirimler sayesinde duruma göre Vergi Dairesinden “vergi iadesi” alma hakk› da ortaya
ç›kabilmektedir.

Beyanname verenler matrahtan afla€›daki indirimleri yapabilirler:

Hayat / fiah›s Sigorta Primleri:

Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak flart›yla mükellefin flahs›na,
efline ve küçük çocuklar›na ait hayat sigortalar›na ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastal›k,
sa€l›k, engellilik, anal›k, do€um ve tahsil gibi flah›s sigorta primlerinin tamam› y›ll›k beyanname ile
bildirilecek gelirlerden indirilir. (Bu flart›n tespitinde iflverenler taraf›ndan ücretliler ad›na bireysel
emeklilik sistemine ödenen katk› paylar› ile 63 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (3) numaral› bendi
ve bu bent kapsam›nda indirim konusu yap›lacak prim ödemelerinin toplam tutar› birlikte dikkate
al›n›r.)

Bu kapsamda kanuni s›n›rlara bak›larak yararlan›lacak tutar bulunur. Örne€in çal›flan efli veya
çocuklar› için sa€l›k veya hayat sigortas› yapt›rd›€›nda bu imkana bakmak gerekir. Yine e€er
çal›flan›n flirketçe karfl›lanan sa€l›k sigortas› var ise bu ödeme kiflinin ücret bordrosuna brüte irca
edilerek dahil edilir ve ödenen primin kiflinin ücret vergi matrah›ndan düflülmesi gerekir.

E€itim Ve Sa€l›k Harcamalar›:

Afla€›da belirtilen flekilde yap›lan e€itim ve sa€l›k harcamalar› beyan edilen gelirin %10'unu aflmamas›
flart›yla y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: E€itim ve sa€l›k harcamalar› Türkiye'de
yap›lmal›d›r.

E€itim ve sa€l›k harcamalar›n›n toplam› beyan edilen gelirin % 10'unu aflamaz. Baflka e€itim ve
sa€l›k harcamalar› ayr› ayr› de€il, yap›lan harcamalar toplam› ayn› grup içinde dikkate al›n›r.

Harcamalar, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nacak
belgelerle tevsik edilmelidir.(Vak›f özel üniversite kapsam d›fl›d›r.) Harcama tutar› KDV dahil
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bedeldir.

Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na iliflkin olmal›d›r. “Çocuk ve
küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef taraf›ndan bak›lan (nafaka verilenler,
evlat edinilenler ile ana veya babas›n› kaybetmifl torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil)
18 yafl›n› veya tahsilde olup 25 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar› ifade etmektedir.

E€itim harcamalar› kapsam›na okul bedelleri, kitap-k›rtasiye giderleri, okul servis bedelleri v.b.gibi
giderler girmekte, yemek bedeli ise girmemektedir.

Sa€l›k harcamalar› kapsam›na ilaç, tedavi, tahlil, muayene giderleri gibi giderler girmektedir. Estetik
amaçl› yap›lanlar ile vak›flar gibi vergiden muaf kurumlardan al›nan hizmetler kapsam d›fl›d›r.

Giriflim Sermayesi Yat›r›m Fonu Kat›lma Belgesi ‹ktisab›

Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre “giriflim sermayesi fonu” olarak ayr›lan tutarlar›n
beyan edilen gelirin %10'unu aflmayan k›sm›.

Sponsorluk Harcamalar›

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89’uncu maddesine göre yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n amatör spor
dallar› için % 100'ü, profesyonel spor dallar› için %50'si y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden
indirim konusu yap›labilecektir.

Çeflitli Ba€›fl Ve Yard›mlar ‹le Tamam› ‹ndirilebilecek Ba€›fl Ve Yard›mlar

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesinde say›lan ba€›fl ve yard›mlar. Buna göre; vergiden
muaf vak›flara, kamuya yararl› derneklere ve baz› kamu kurulufllar›na yap›lan ba€›fllar›n tutar›
duruma göre beyan edilen gelirden %5, %10 veya %100 oran›nda indirilebilir.

Örne€in; TEV, HÖ Sabanc› Vakf›, Hisar E€itim Vakf›, BJK-FB-GS Derne€i v.b. Maliye Bakanl›€›
taraf›ndan belirlenen vak›f ve dernekler bu kapsamdad›r.

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 82. Maddesinde, bireysel kat›l›m yat›r›mc›s› lisans›na sahip olanlar
(melek yat›r›mc›lar) için baz› vergisel avantajlar yer al›yor. Bu maddenin uygulama süresi 2017
sonunda bitiyordu. Bakanlar Kurulu, 1 Ocak tarihli bir kararla bu süreyi befl y›l, 31 Aral›k 2022 tarihine
kadar uzatt›.

Melek Yat›r›mc› Teflviki

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 82. Maddesinde, bireysel kat›l›m yat›r›mc›s› lisans›na sahip olanlar
(melek yat›r›mc›lar) için baz› vergisel avantajlar yer al›yor. Bu maddenin uygulama süresi 2017
sonunda bitiyordu. Bakanlar Kurulu, 1 Ocak tarihli bir kararla bu süreyi befl y›l, 31 Aral›k 2022 tarihine
kadar uzatt›.
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Melek yat›r›mc›lar, bafllang›ç veya büyüme aflamas›ndaki giriflimcilerin kurmufl olduklar› flirketlere
(anonim flirket) ifltirak ediyorlar. Bu amaçla sat›n ald›klar› anonim flirketlere ait ifltirak hisselerinin
al›fl bedelinin yüzde 75'ini y›ll›k gelir vergisi beyannamesinde beyan ettikleri gelirden indirebiliyorlar.
Bu indirim hisse senetlerinin al›nd›€› y›la iliflkin beyannamede yap›l›yor.

Buna göre indirim imkân›ndan yararlanabilmenin ön flartlar› flunlard›r:

• ‹fltirak hisselerinin al›nmas›ndan önce “bireysel kat›l›m yat›r›mc›s› lisans›” al›nmas›,
• Yönetmelikle belirlenen sektörlere yat›r›m yap›lmas›,
• Yat›r›m›n Müsteflarl›kça mevzuata uygun bulunmas›.

Buna göre; bu statüdeki gerçek kifli yat›r›mc›lar genel olarak yapt›klar› yat›r›m›n %75'ini, son 5 y›l
içinde proje kapsam›nda desteklenmifl flirketlere yat›r›m yapmalar› halinde ise %100'ünü vergi
matrah›ndan indirebilirler. Hisselerin 2 y›l boyunca sat›lmamas› flartt›r. Maxiumum indirim tutar›
1 Milyon TL'dir.

3. Dar Mükellefiyette Y›ll›k Gelir Vergisi Beyanname Durumu

Yurt d›fl›nda yerleflmifl olan kifliler dar mükellef statüsündedir.

Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir, sadece, tamam› Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmifl
olan; ücretler, serbest meslek kazançlar›, menkul sermaye iratlar› (faiz ve temettü geliri) ve
gayrimenkul sermaye iratlar› (iflyeri kira geliri) ile di€er kazanç ve iratlardan olufluyorsa y›ll›k
beyanname verilmez.

Dar mükellef gerçek kiflilerin yurt d›fl›nda elde ettikleri (yurt d›fl›nda gerçekleflen) menkul k›ymet
sat›fl kazançlar›, temettü veya faiz tahsilatlar› için Türkiye'de vergileme yap›lmaz.

Dar mükellef gerçek kiflilerin tevkifat konusu olmayan baz› gelirleri “münferit beyanname” ile geliri
sa€layan taraf›ndan beyan edilerek vergilendirilir. (Örne€in; alacak faizi, B‹ST'de ifllem görmeyen
Türkiye'deki flirketlere ait hisse senedi sat›fl kazanc› gibi ).

Türkiye'deki gayrimenkulün konut olarak kiraya verilmesi dolay›s›yla elde edilen kira gelirleri için
y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundad›r. ‹flyeri kira gelirleri ise kirac›larca vergi tevkifat›na
tabi oldu€undan bunlar için al›nan kira tutar› ne olursa olsun y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilmez.
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V. GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU GEÇ‹C‹ 67. MADDE ‹LE GET‹R‹LEN 
TEVK‹FAT REJ‹M‹

Bir önceki bölümde aç›kland›€› üzere, Gelir Vergisi rejiminde genel prensip yurt içi ve yurt d›fl›nda
elde edilen bütün gelirlerin y›ll›k gelir vergisi beyannamesinde birlefltirilerek toplam gelir üzerinden
vergi ödenmesidir.

Ancak yurt içi finansal piyasalar› teflvik etmek amac›yla baz› gelir unsurlar› sadece vergi kesintisi
(=stopaj) ile vergilendirilerek genel sistemdeki kurallardan ayr›flt›r›lm›flt›r. Böylece, Türkiye'de
gerçekleflen para ve sermaye piyasas›ndaki gelirlere istisna rejimi tan›nm›flt›r.

Bu uygulama, 2006 y›l›ndan itibaren bafllam›fl olup önce 2015 y›l› sonuna kadar devam etmifl ve
yap›lan yasal de€ifliklikler ile bu süre 2025 y›l›na uzat›lm›flt›r.(3)

Buna göre; ifllem s›ras›nda ifllemi yapan banka veya arac› kurum taraf›ndan vergi kesilir ve bu
kurumlar taraf›ndan yat›r›l›r. Gelir sahipleri ise Vergi ‹daresi ile muhatap olmazlar.

Bu uygulama kapsam›na;

- Mevduat faizleri,
- Repo faizleri,
- Hazine Bonosu & Devlet Tahvili faiz ve al›m-sat›m kazançlar›,
- Hisse senedi al›m-sat›m kazançlar› (13.11.2008 tarihinden itibaren %0 olarak uygulanmaktad›r.),
- Vadeli ifllem ve opsiyon ifllemleri (V‹OP kontratlar› dahil),
- Yat›r›m fonu gelirleri,
- Özel sektörce yurt içinde ihraç edilmifl olan tahvil ve finansman bonolar›n›n faiz ve al›m-

sat›m kazançlar›,
- Kald›raçl› ifllemler (Foreks) ile
- GVK geçici 67. madde kapsam›nda olan di€er menkul k›ymetler ve sermaye piyasas› araçlar›

girmektedir.

Bu enstrümanlardan elde edilen gelirler için ifllem s›ras›nda banka ve arac› kurum taraf›ndan tevkifat
yap›lacak ve üçer ayl›k dönemler itibariyle vergi dairesine yat›r›lacakt›r. Prensip olarak, Mevduat
ve repo faizi için %15 oran›nda, hisse senedi al›m-sat›m kazanc› %0, di€er ifllemlerde ise %10
oran›nda vergi kesilmesi söz konusudur. (Bu konuda vergi oranlar› ve uygulamalardaki vergi rejimi
için daha fazla ayr›nt› ekteki tablolardad›r.)

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yap›lan de€iflikli€e iliflkin olarak.2010 tarih ve
27715 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 2010/926 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 01.10.2010
tarihinden itibaren sermaye piyasas› araçlar›n›n vergilendirilmesinde tam ve dar mükellefler gerçek
kifli ve kurumlar aç›s›ndan stopaj oranlar› tespit edilmifltir.
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Buna göre menkul k›ymet ve di€er sermaye piyasas› araçlar›n›n getirilerinde;

- Dar mükellef gerçek kifliler için stopaj oran› %10'dur.

- Dar mükellef kurumlar için uygulanmakta olan %0 stopaj oran›na s›n›rlama getirilerek, 6009
say›l› kanunda belirtilen nitelikte olmayan kurumlar›n (flirket ve yat›r›m fonu d›fl›ndaki kurumlar)
gelirlerinde %10 stopaj söz konusudur.

- Tam mükellef kurumlar›n gelirlerine uygulanmakta olan %10 stopaj oran›, 6009 say›l› kanunda
belirtilen nitelikleri tafl›yan kurumlar (flirketler) için %0'a indirilmifltir.

- Tam mükellef gerçek kifliler için uygulanmakta olan stopaj oran›nda de€ifliklik yap›lmam›flt›r.

Stopaj oranlar›nda yap›lan de€ifliklikler, sermaye piyasas› araçlar›ndan elde gelirlerle ilgili olup,
mevduat ve repo gelirleri için uygulamada bir de€ifliklik bulunmamaktad›r. Mevduat ve repo faizi
için vergi stopaj› prensip olarak %15'tir. Aç›lan hesaplar›n vadelerine göre farkl›laflt›r›lan stopaj
oranlar› afla€›da aç›klanacakt›r. Yurt d›fl›nda yerleflik kifliler için ayr›ca Türkiye ile bu ülkeler aras›nda
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›'n›n bulunup bulunmad›€›na ve mevcut ise bu anlaflmada
yer alan  “faiz ödemeleri” ile ilgili hükümlere bakmak gerekir. (Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmalar› bulunan ülkeler ve anlaflma metinlerindeki vergi oranlar› için, Bknz: www.gib.gov.tr
“Uluslararas› Mevzuat”).

Stopaja tabi sermaye piyasas› araçlar› gelirleri ve bunlara uygulanacak yeni stopaj oranlar› ile ilgili
aç›klamalara afla€›da yer verilmifltir.

1. Stopaja Tabi Sermaye Piyasas› Araçlar› Gelirleri

• Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri (%10),(4)

• Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu al›m-sat›m kazançlar› (%10),
• Özel sektör taraf›ndan Türkiye'de ihraç edilen tahvil ve bonolar›n faiz gelirleri (%10),
• 23.05.2020 tarihinden sonra iktisap edilen özel sektör flirket finansman bonosu (ve vadesi

1 Y›ldan K›sa olan kiralama sertifikalar›) faiz gelirleri (%15),
• Özel sektör taraf›ndan Türkiye'de ihraç edilen tahvil ve bonolar›n al›m-sat›m kazançlar› (%10),
• 23.05.2020 tarihinden sonra iktisap edilen özel sektör flirket finansman bonosu (ve vadesi

1 Y›ldan K›sa olan kiralama sertifikalar›) sat›fl kazançlar› (%15),
• B‹ST'de ifllem gören hisse senetlerinin sat›fl›ndan elde edilen kazançlar (%0), (1 y›ldan fazla

süreyle elde tutulanlar›n al›m-sat›m kazançlar› herhalukarda vergi kapsam› d›fl›ndad›r.)
• 1 y›ldan fazla süreyle elde tutulanlar hariç olmak üzere, Yat›r›m Ortakl›klar› Hisse Senetlerinin

al›m-sat›m kazançlar›(%10),
• Türkiye'deki Yat›r›m Fonu Kat›lma Belgelerinin al›m-sat›m kazançlar› (%10), (Portföyünün en

az %51'i B‹ST'de ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerinden
1 y›ldan fazla süreyle elde tutulanlar›n al›m-sat›m kazançlar› stopaja tabi de€il, ayr›ca hisse
senedi yo€un fonlar›n kat›lma belgelerinin sat›lmas›ndan sa€lanan kazançlarda stopaj oran›
%0'd›r.)(5)
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• Borsa Yat›r›m Fonlar› Kat›lma Belgelerinin al›m-sat›m kazançlar› (%10),
(Hisse senedi yo€un fonlarda stopaj oran› %0'd›r.)

• 23.12.2020 tarihi ile 31.03.2022 tarihleri aras›nda iktisap edilmifl TL bazl› yat›r›m fonlar›nda
(%0),

• Borsa ‹stanbul'da ifllem gören arac› kurulufl varantlar›ndan sa€lanan kazançlar (%0),(6)

(Dayanak varl›€› hisse senedi veya hisse senedi endeksi d›fl›nda <Örne€in yurtd›fl› endeksler,
emtialar  ve döviz kurlar› vb.> olan varantlarda, %10),

• V‹OP ifllemlerinden elde edilen kazançlar (%10), (Vadeli ‹fllemler Borsa's›nda (V‹OP) gerçek
kiflilerce kazan›lan gelir için stopaj oran› %10'dur. Ancak Hisse senedi, hisse senedi endekslerine
dayal› olarak yap›lan V‹OB sözleflmeleri ve dayanak varl›€› hisse senedi olan arac› kurulufl
varantlar›ndan elde edilen kazançlarda vergi oran› %0'd›r.)

• V‹OP d›fl›ndaki Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Sözleflmelerinden sa€lanan kazançlar (%10), (Ancak
Hisse senedi, hisse senedi endekslerine dayal› olarak yap›lan sözleflmeleri ve dayanak varl›€› 
hisse senedi olan arac› kurulufl varantlar›ndan sa€lanan kazançlarda vergi oran› %0'd›r.)

• Ödünç K›ymetlerden sa€lanan kazançlar (%10),
• Kald›raçl› ifllemlerden (Foreks) sa€lanan kazançlar (%10).

2. Sermaye Piyasas› Gelirlerinde Stopaj Oranlar›

Banka ve arac› kurumlar arac›l›€› ile sermaye piyasas› arac› geliri elde eden kiflilerin bu gelirlerinden
yap›lacak stopaj oranlar› afla€›da belirtilmifltir.

Geliri elde edenler itibariyle;

a) - Sermaye fiirketleri: % 0
- Anonim fiirketler: %0
- Anonim fiirket Benzeri Yabanc› Kurumlar: %0
- Limited fiirketler: %0
- Limited fiirket Benzeri Yabanc› Kurumlar: %0
- Sermayesi Paylara Bölünmüfl  Komandit fiirketler: %0
- Sermayesi Paylara Bölünmüfl Komandit fiirket Benzeri Yabanc› Kurum: %0
- SPK Düzenleme ve Denetimine Tabi Yat›r›m Fonlar›: %0
- SPK  Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlara Benzer Yabanc› Fonlar: %0 (Türkiye'de
münhas›ran menkul k›ymet ve di€er sermaye piyasas› arac› getirileri ile de€er art›fl› kazançlar›
elde etmek ve bunlara ba€l› haklar› kullanmak amac›yla faaliyette bulunan s›n›rl› sorumlu
ortakl›klar, ülke fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m kurulufllar› gibi yabanc› kurumsal
yat›r›mc›lar›n tümü 6362 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan yat›r›m fonlar› ve
yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikteki mükellefler olarak addedilecektir.”)

b) Di€er Yat›r›m Fonlar›: % 0
c) Di€er Yat›r›m Ortakl›klar›:% 0
d) Yukar›da; a, b, c fl›klar›nda say›lanlar d›fl›nda kalan kurum ve kurulufllar: %10
e) Gerçek Kifliler: %10

- Tam Mükellef Gerçek Kifliler: %10
- Dar Mükellef Gerçek Kifliler: %10
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Ayr›ca belirtmek gerekir ki; flah›s firmas› (bireysel ticari iflletme) gelirlerinde de, gelir tutar› üzerinden
%10 stopaj vard›r. Bu tutar firma muhasebesinde brüt olarak gelir yaz›l›r, kesilen vergi ise ticari
iflletmenin 3'er ayl›k geçici gelir vergisinden düflülür.

Örnekler :

- X Anonim fiirketinin Banka arac›l›€› ile elde etti€i Devlet Tahvili faiz gelirine, anonim flirketlerin
sermaye flirketi olmas› nedeniyle %0 stopaj uygulanacakt›r.

- ABC Kollektif fiirketi'nin Banka arac›l›€› ile elde etti€i Devlet Tahvili faizinden, kollektif
flirketlerin sermaye flirketi olmamas› nedeniyle %10 stopaj yap›lacakt›r.

- Vak›f, dernek, kooperatif, siyasi partiler ve bunun gibi kurumlar, sermaye flirketi olmad›€› için 
bu kurumlar›n sermaye piyasas› araçlar›ndan elde etti€i gelirlere %10 stopaj uygulanacakt›r.

- Yurt d›fl›nda yerleflik dar mükellef gerçek kiflilerin Banka arac›l›€› ile elde etti€i stopaj konusu
gelirlerinden (Örn: Devlet Tahvili ve Hazine Bono faizinden) %10 vergi kesilecektir.

- Yurt d›fl›nda yerleflik A.fi. veya Limited fiirket niteli€indeki dar mükellef kurumlar›n Banka
arac›l›€› ile elde etti€i stopaj konusu gelirlerinden (Örn: Devlet Tahvili ve Hazine Bono
faizinden) stopaj yap›lmayacakt›r. (% 0)

Böylece sermaye piyasas› araçlar› gelirlerinin vergilendirilmesinde tam mükellef gerçek kifliler
ile dar mükellef gerçek kifliler aras›nda uygulama fark› söz konusu olmamaktad›r.

Türkiye ile di€er ülkeler aras›nda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›'n›n etkisi için ilgili
anlaflma hükümleri uygulan›r. Bu çerçevede uygulanacak vergi oran› için önce ÇVÖA'ya bak›l›r.
Bunun için yabanc› kiflinin “Mukimlik Belgesi” bulunmas› gerekir. Dar mükellef gerçek kiflilerle ilgili
aç›klamalar ilerleyen bölümlerde ayr›nt›l› olarak yer almaktad›r.

3. Stopaj Yap›lmayacak Gelirler

Afla€›da belirtilen sermaye piyasas› araçlar›ndan elde edilen gelirlere, stopaj oran›n›n %0
olarak belirlenmifl olmas› veya kanun maddesi kapsam›nda olmamalar› nedeniyle, stopaj
uygulanmayacakt›r (Bu gelirleri elde edenlerin tam veya dar mükellef kifli veya sermaye flirketi
ve gerçek kifli olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n):

• Hazine taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen Eurobondlar›n faiz gelirleri ve al›m-sat›m kazançlar›,
• Özel sektör flirketleri taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen bonolar›n al›m-sat›m kazançlar›,

(Bu bonolar›n faizlerinde ise, genel vergi kanunu <GVK> maddeleri uyar›nca vadeye göre
stopaj uygulan›r: vadesi 1 y›la kadar %7, 1-3 y›l aras› %3, 3 y›ldan uzun olanlarda %0)

• Hisse senetleri kar paylar›, (Vergi stopaj›, kar da€›tan flirketin kendisi taraf›ndan yap›l›r.)
• Tam mükellef kurumlara ait olup, B‹ST'de ifllem gören hisse senetlerinin al›m-sat›m kazançlar›,
• Türkiye'de ifllem gören hisse senedi yo€un fonlar›n kat›lma belgelerinden elde edilen kazançlar,
• Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal› olarak Türkiye'de yap›lan vadeli ifllem

ve opsiyon sözleflmelerinden sa€lanan gelirler,
• ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören Arac› Kurulufl Varantlar›ndan sa€lanan

kazançlar (Dayanak varl›€› hisse senedi ve hisse senedi endeksleri olan varantlar),
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Portföyünün en az %51'i B‹ST'de ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar›
kat›lma belgelerinden 1 y›ldan fazla süreyle elde tutulanlar›n al›m-sat›m kazançlar›,
Bir y›ldan fazla süreyle elde tutulan yat›r›m ortakl›€› hisse senedi al›m-sat›m kazançlar›,
Kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralar›nda yapt›klar› Vadeli ifllem ve Opsiyon
sözleflmelerinden elde edilen kazançlar,
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtd›fl›ndaki banka ve benzeri finans kurumlar›yla yapt›klar›
Vadeli ifllem ve Opsiyon sözleflmelerinden elde edilen kazançlar,
Yurt d›fl›nda gerçekleflen her türlü menkul k›ymet al›m sat›m karlar›, vadeli ifllemler ve opsiyon
sözleflmeleri, mevduat-repo-bono tahsilatlar›, hisse senedi kar paylar›.

4. Mukimlik Belgesi Bulunan Dar Mükellef Gerçek Kifliler ve Kurumlarla ‹lgili Stopaj 
Uygulamas›

Dar mükellef gerçek kiflilerin Mukimlik Belgeleri, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›nda
daha düflük bir vergi oran› varsa bu orandan faydalanmak için kullan›l›r. (Örne€in; Almanya'da
yerleflik bir kifli Türkiye'de mevduat yapt›€›nda mukimlik belgesi ibraz eder ise elde edece€i faiz
geliri üzerinden %15 yerine %10 vergi tevkifat›na tabi olacakt›r.)

Mukimlik Belgeleri ibraz edilerek "özel kodlu vergi numaras›" al›nan dar mükellef gerçek kiflilerin
sermaye piyasas› araçlar› gelirlerine (örne€in; Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizi, yat›r›m fonu
geliri) uygulanmakta olan %0 stopaj oran› 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 olarak belirlenmifltir.
Bu anlamda, dar mükellef gerçek kiflilerle tam mükellef gerçek kiflilerin vergilendirilmesi aras›nda
farkl›l›k kalmam›flt›r. Dolay›s›yla, dar mükellef gerçek kiflinin yerleflik oldu€u ülke ile Türkiye aras›nda
imzalanm›fl bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›nda daha düflük bir stopaj oran›
öngörülmedikçe (e€er varsa ÇVÖA'daki oranlar ve prensipler uygulan›r), mukimlik belgesi olsun
veya olmas›n tüm dar mükellef gerçek kiflilerin yukar›daki say›lan sermaye piyasas› araçlar›ndan
elde ettikleri gelirlere %10 vergi tevkifat› uygulanacakt›r. (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›
bulunan ülkeler ve anlaflma metinlerindeki vergi oranlar› için Bknz: www.gib.gov.tr “Uluslararas›
Mevzuat”).

Dar mükellefler kurumlar aç›s›ndan ise (yukar›da belirtilen flirket ve yat›r›m fonu niteli€indeki
yabanc› kurumlar) sadece mevduat ve repo faiz ödemelerinde %15 stopaj uygulamas› yap›lacak
(Stopaj oran›n›n tespitinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar› var ise buradaki hükümler
dikkate al›nacakt›r), di€er ürünlerden elde edilecek gelirlerde ise stopaj oran› %0 olarak
uygulanacakt›r.

5. Stopaj Matrah›n›n Tespiti

Banka ve arac› kurumlarca yap›lacak vergi kesintisi, menkul k›ymet veya sermaye piyasas›
araçlar›n›n;
- Al-sat iflleminde al›fl-sat›fl aras›ndaki fark,
- ‹tfas› halinde, al›fl ve itfa bedeli aras›ndaki fark,
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- Tahsiline arac›l›k edilen finansal arac›n dönemsel getirileri,

üzerinden hesaplan›r.

Ayn› grupta gerçekleflen ifllemlerin kar ve zararlar› birbirinden mahsup edilerek net kazanç
üzerinden 3'er ayl›k dönemler itibariyle vergi ödemesi banka ve arac› kurumlarca yap›l›r.

Vergi hesab›nda mahsuplaflma gruplar›: (GVK. Geçici 67. Maddeye iliflkin Genel Tebli€ler: 257, 282)

I. Sabit Getirili K›ymetler,

II. De€iflken Getirili K›ymetler,

III. Di€er menkul k›ymetler ve di€er sermaye piyasas› araçlar› (Vadeli ‹fllem Ve Opsiyonlar ile
di€er sermaye piyasas› ürünleri),

IV. Yat›r›m fonlar› kat›lma belgeleri ve yat›r›m ortakl›klar› hisse senetleri

- Ayn› tür menkul k›ymet ve di€er sermaye piyasas› arac›n›n de€erlendirilmesinde menkul
k›ymetlerle yap›lan vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinde s›n›fland›rma, ifllemle iliflkilendirilen
menkul k›ymetin dahil oldu€u gruba göre yap›l›r.

- Menkul k›ymete ba€l› olmaks›z›n yap›lan ifllemler ise III. Gruptaki “di€er menkul k›ymetler
ve di€er sermaye piyasas› araçlar›” kapsam›nda de€erlendirilir.

- Hisse senedine veya hisse senedi endekslerine dayal› olarak yap›lan vadeli ifllem ve opsiyon
sözleflmeleri ile Borsa ‹stanbul'da ifllem gören hisse senedi ve hisse senedi endekslerine
dayal› olarak ihraç edilen arac› kurulufl varantlar› ile hisse senedi yo€un fonlar›n kat›lma
belgelerinin de hisse senetleri ile ayn› s›n›fta (De€iflken getirili menkul k›ymetler s›n›f›)
de€erlendirilmesi gerekir.

- Öte yandan, hisse senedi ve hisse senedi endeksleri d›fl›nda bir dayanak varl›€a ba€l› varantlar
ise söz konusu grupland›rmada III. s›n›f kapsam›nda de€erlendirilir.

- Kald›raçl› ifllemlerin de (FX, foreks) III. Grupta kapsam›nda de€erlendirilmesi gerekti€ini ifade
edebiliriz.

Vergi kesintisi uygulamas› s›ras›nda, varsa vergi istisnalar› da dikkate al›n›r. Örne€in; menkul k›ymet
yat›r›m ortakl›€› hisse senetleri %10 nispetinde stopaja tabi olup, 1 y›l tutulduktan sonra sat›l›yorsa
vergi kesintisi söz konusu olmaz. Yine bunun gibi portföyünün en az %51'i B‹ST'de ifllem gören
hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin, 1 y›l tutulduktan sonra elden
ç›kar›lmas›ndan sa€lanan gelirler de vergi d›fl›d›r.

Menkul kıymetler baflka bir kurulufla aktar›ld›€›nda (virman) al›fl bedeli ve al›fl tarihi, aktarma yap›lan
kurulufla bildirilecek ve sat›fl› halinde bu tutar dikkate al›nacakt›r. Virman ifllemi baflka bir kifli ad›na
yap›ld›€›nda ise bu ifllem sat›fl olarak de€erlendirilir.

Menkul k›ymetlerin fiziken tesliminde al›fl bedeli olarak, tevsik edilmek kayd›yla müflterinin beyan›
esas al›n›r ve bu ifllem Maliye Bakanl›€›'na bildirilir.



RSM Turkey Arkan Ergin

26

6. ‹htiyari Olarak Y›ll›k Beyanname Vererek Vergi ‹adesi Almak ‹mkan›

Banka ve arac› kurumlarca ifllemler s›ras›nda yap›lan vergi kesintileri nihai vergi olup, prensip olarak
bu gelirlere iliflkin y›ll›k veya özel&münferit beyanda bulunmak söz konusu de€ildir.

Ancak kazanç ve zararlar›n birbirine mahsup edilip netlefltirme yap›lamad›€› hallerde ihtiyari olarak
Gelir Vergisi Beyannamesi verilebilir. Vergi kesintisi s›ras›nda esasen ayn› gelir türlerinde kazançlar
ve zararlar birbirinden mahsup edilmektedir. ‹flte bu ifllemleri s›ras›ndaki kazanç ve zararlar›n› çeflitli
nedenlerle (Ayn› zamanda ayr› kurumlarda ifllemler yapmak, ilk dönemlerde zarar son dönemde
kazanç olmas› v.b. gibi) mahsup edemeyen kiflilerin y›lsonunda ihtiyari olarak y›ll›k beyanname
verme ve vergi iadesi alma imkânlar› vard›r.

Böylece, ayn› neviden menkul k›ymet kar ve zararlar›n birbirine mahsup edilme prensibi gere€ince,
y›ll›k bazda zarar etmifl bir kiflinin y›l içindeki baz› karl› ifllemlerinden kesilmifl vergiler kifliye geri
iade edilir. Örne€in farkl› banka ve arac› kurumlarla çal›flan kifliler veya ilk üç ayl›k dönemde kar,
sonraki dönemlerde zarar eden kifliler y›ll›k beyanda bulunma ihtiyac› içinde olabileceklerdir. Bu
sebeple GVK geçici 67. maddeye göre; menkul k›ymet al›m-sat›m kazançlar› için ihtiyari olarak
y›ll›k beyan imkan› vard›r. Konu ile ilgili olarak 263 nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebli€inde
aç›klamalar yap›lm›flt›r. Buna göre örne€in; takvim y›l›n›n ilk 9 ay›nda (7) ayn› gruptaki ayn› neviden
ifllemlerde kar varsa, son 3 ayl›k ifllemlerde de zarar varsa, y›ll›k beyanda bulunarak stopaj iadesi
almak mümkün olacakt›r.

Bu flekilde y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesi halinde konsolide edilmifl gelir vergisi matrah›na
%10 oran› uygulan›r. Arac› kurum ve bankalardan toplanan bilgiler ›fl›€›nda haz›rlanan Y›ll›k Gelir
Vergisi Beyannamesi ertesi y›l›n Mart ay›nda kiflinin ikametgâh›n›n oldu€u Vergi Dairesi'ne verilir.
Vergi Dairesi beyannameyi ald›ktan sonra inceleyerek kontrol eder ve y›l içinde fazladan ödenmifl
vergi kesintisini kifliye iade eder. Bu aflamada, tutara göre Vergi Dairesi'nin teminat mektubu
istemesi de söz konusu olabilir, bu durumda teminat mektubu bilahare yap›lacak incelemeden
sonra iade edilir.

Kar zarar mahsuplaflmas› için verilen ihtiyari y›ll›k gelir vergisi beyan›, 256 nolu genel tebli€ine göre,
“sadece geçici 67. madde kapsam›ndaki menkul k›ymet al›m-sat›m kazançlar› için” yap›labilir. Faiz
gelirleri ile bu madde kapsam› d›fl›ndaki ifllemlerden elde edilen karlar veya u€ran›lan zararlar bu
beyannameye ithal edilemez. Buna göre; yurt d›fl›ndaki menkul k›ymet al›m-sat›m zararlar› (Örne€in
Brasil bond veya yabanc› hisse senedi sat›fl zarar›) ve her türlü faiz gelirleri bu ihtiyari beyannameye
dahil edilemez ve mahsuplaflma yap›lamaz. Baflka deyiflle yurt d›fl› zararlar Türkiye'de ödenen
stopaj›n iadesi için kullan›lamaz.

7. Mevduat Faizleri Stopaj Uygulamas›

Mevduat faizleri Gelir Vergisi Kanunu'nun “menkul sermaye iratlar›” ile ilgili maddesi olan 75.
Maddenin 7. Bendinde tan›mlanm›flt›r. Buna göre; tevdiat kabul eden kurumlara (banka, banker
gibi müesseseler) yat›r›lan paralardan elde edilen gelirler mevduat faizidir.
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Borsa para piyasas›nda (Takasbank) de€erlendirilen paralara ödenen faizler de “mevduat faizi”
say›l›r ve mevduat faizine uygulanan esaslar burada da geçerlidir. Bunun gibi V‹OP nakit teminatlar›na
ödenen faizler de mevduat faizi kapsam›ndad›r. (G.V.K. Genel Tebli€i 257 ve 282).

Yukar›da da belirtildi€i üzere “sermaye piyasas› arac› geliri” niteli€inde olmamakla beraber mevduat
faiz gelirleri Geçici 67. Madde kapsam›nda olup, vergi tevkifat› (stopaj) ile vergilendirilmektedir.
Y›ll›k vergi beyan›na tabi olmayan bu gelirlerde genel stopaj oran› %15'tir. Bununla birlikte
Cumhurbaflkan› Kararlar› (Eskiden Bakanlar Kurulu karar›) ile hesaplar›n vadelerine göre farkl›
vergi stopaj oranlar› tespit edilebilmektedir.

Uzun vadeli TL mevduat hesaplar›n› özendirmek amac›yla yay›mlanan Cumhurbaflkan› Karar›
çerçevesinde;

TL mevduat hesaplar›na verilecek faizler üzerinden kesilecek gelir vergisi stopaj oranlar› 31.03.2022
tarihine kadar aç›lacak ve/veya yenilenecek hesaplara uygulanmak üzere afla€›daki gibi olacakt›r:

Döviz Tevdiat Hesaplar›:

TL Tevdiat Hesaplar›:

Alt›n mevduat hesaplar›ndan vadede elde edilen faiz geliri di€er mevduat hesaplar›nda oldu€u gibi
vergi stopaj›na tabidir. Bu oran tüm vadeler için %15'tir.

Döviz mevduat› ve bir de€ere endeksli olanlarda “ana para kur farklar›” stopaja tabi de€ildir.

- Bankalar aras› mevduata, arac› kurumlar›n borsa para piyasas›nda de€erlendirdikleri kendilerine
ait paralar›na, SPK'na göre kurulan emeklilik yat›r›m fonlar› ve borsa yat›r›m fonu mevduat
hesaplar›na verilen faizlerden gelir vergisi stopaj› yap›lmaz.

- Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› (konut finansman›
fonlar› ve varl›k finansman› fonlar› dahil) ile menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n mevduat

Vadesiz ve ‹hbarl› hesaplar %15       %5
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar %15       %5
1 y›la kadar (1 y›l dahil) vadeli hesaplar %12       %3
1 y›ldan uzun vadeli hesaplar %10       %0
Enflasyon oran›na tabi 1 y›ldan uzun vadeli hesaplar %0       %0

Hesab›n Stopaj Stopaj Oran›
Vadesi Oran› (30/9/2020-31/03/2022 aras›)

Hesab›n Vadesi Stopaj Oran›

Vadesiz ve ‹hbarl› hesaplar %20
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar  %20
1 y›la kadar (1 y›l dahil) vadeli hesaplar %20
1 y›ldan uzun vadeli hesaplar %18
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hesaplar›na verilen faizler için stopaj oran› %0 (s›f›r) olarak uygulan›r.

Kur Korumal› Mevduat Hesab›:

Türkiye'de yerleflik gerçek kiflilerce aç›labilecek olan bu TL cinsi vadeli mevduat hesab›nda iflleyecek
faiz ile hesap aç›l›fl ve vade tarihlerinde kur de€iflim oran› k›yaslan›r ve yüksek olan oran üzerinden
hesap nemaland›r›larak hesaplama yap›l›r. Bu mevduat ürününde gelir vergisi stopaj› uygulanmaz.

Kur fark› hesaplamalar› için TCMB taraf›ndan her gün saat 11.00'da USD döviz al›fl kuru yay›nlan›r.
Vade sonunda kur de€ifliminin faiz oran› üzerinde kalmas› halinde oluflabilecek fark müflteri hesab›na
TL olarak yans›t›l›r. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile aç›labilir ve minimum faiz oran› TCMB Politika
Faiz Oran› olarak uygulan›r.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüflür ve faiz hakk›
ortadan kalkar.

8. Repo Faizleri Stopaj Uygulamas›

Ters repo ve repo geliri mevduat faizine benzer karakterde olup “sermaye piyasas› arac› geliri”
niteli€inde de€ildir.

Bu ifllemler sonucunda elde edilen ters repo faiz gelirleri üzerinden %15 vergi tevkifat› yap›l›r.

fiirketler (Afi veya LTD) ile flahsi ticari firmalara ödenen repo faizinde de %15 vergi tevkifat› vard›r.
Bunlar ayr›ca bu tutarlar› brüt olarak ticari muhasebelerinde gelir olarak kaydederler ve bankan›n
kesti€i stopaj› da y›ll›k (üçer ayl›k geçici) vergilerinden mahsup ederler. E€er kar ç›kmaz ve y›ll›k
vergi de söz konusu olmaz ise stopaj tutar›n› Vergi Dairesi'nden iade al›rlar.

Yurt d›fl›nda yerleflik kifli ve kurumlara uygulanacak vergi oranlar› için gerek mevduat ve gerekse
repo faizi yönünden ayr›ca Türkiye ile vergi anlaflmas› bulunan ülkeler itibariyle bu anlaflmalardaki
vergi oranlar›na bak›lmal›d›r. (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar› bulunan ülkeler ve anlaflma
metinlerindeki vergi oranlar› için Bknz: www.gib.gov.tr “Uluslararas› Mevzuat”).

SPK'na göre kurulan Emeklilik Yat›r›m Fonlar› ve Borsa Yat›r›m Fonlar›n›n repo kazançlar›ndan
gelir vergisi stopaj› yap›lmaz.
Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› (konut finansman›
fonlar› ve varl›k finansman› fonlar› dahil) ile menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n repo
gelirleri için stopaj oran› %0 (s›f›r) olarak uygulan›r.

9. TL Yat›r›m Fonlar› Stopaj Uygulamas› ve Kurumlar Vergisi ‹stisnas›:

9.1. TL Yat›r›m Fonlar› Stopaj Uygulamas›

01.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan Cumhurbaflkan› Karar› ve(8)süre uzat›c› müteakip
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di€er CB kararlar› ile;

Yat›r›m fonlar›ndaki (Dövizli yat›r›m fonlar›, de€iflken, karma, d›fl borçlanma, yabanc› menkul
k›ymetler, Serbest Fonlar ile unvan›nda “Döviz” ifadesi geçen yat›r›m fonlar› hariç) kat›lma
belgelerinin elden ç›kar›lmas›nda (Fon'a geri sat›fl) uygulanan %10 vergi stopaj›, 23.12.2020 tarihi
ile 31.03.2022 tarihleri aras›nda iktisap etmifl olanlara uygulanmak üzere s›f›ra indirilmifltir.

Karara göre; TL borçlanma araçlar› fonlar›, tahvil-bono-kira sertifikalar› fonlar›, banka-para piyasas›
fonlar›, alt›n fonlar›, gayrimenkul yat›r›m fonlar› ve benzer nitelikli fonlar bu kapsamdad›r. (Hisse
senedi fonlar›nda ise stopaj zaten s›f›rd›r.)

Böylece bahse konu tarihler aras›nda bu fonlara yat›r›m yapacak kifliler bu kat›lma belgelerini daha
sonra herhangi bir tarihte (Örne€in; 3 ay, 8 ay, 1 y›l, veya daha sonraki bir tarihte) elden ç›kard›lar›nda
sa€lad›klar› kazançtan %10 vergi stopaj› kesilmeyecektir. Bu aç›dan süresiz bir vergi avantaj› söz
konusu olmaktad›r. Dolay›s›yla bu tarihler aras›ndaki TL cinsi bono-tahvil-repo fonlar›na yat›r›m
yap›lmas› teflvik edilmektedir.

23 Aral›k 2020 tarihinden önce al›nm›fl olan yat›r›m fonlar›n›n geri sat›lmas› durumunda %10 stopaj
uygulamas› ise devam etmektedir.

Serbest (Döviz) Fonlar›nda Durum:

Öte yandan Serbest (döviz) fonlar›'ndaki fon kazanc› üzerinden yap›lacak % 15 oran›ndaki vergi
stopaj› 2021'den itibaren kald›r›lm›flt›r. 2020 Haziran ay›nda getirilmifl olan bu stopaj vergisi sadece
03.06.2020-31.12.2020 tarihleri aras›ndaki dönem için uygulanm›fl olacakt›r. Bilindi€i gibi %15'lik
bu stopaj uygulamas›, sat›fl safhas›ndaki %10 stopajla birlikte fon yat›r›mc›s›n›n vergi maliyetini bir
hayli artt›rm›fl idi. fiimdi bu uygulamadan vazgeçilmektedir. Böylece eskiden oldu€u gibi kat›lma
belgeleri döviz cinsinden olan bu fonlar›n kat›lma belgelerinin elden ç›kar›lmas›nda sadece %10
vergi stopaj› ile devam edilmifl olacakt›r.

9.2. TL Yat›r›m Fonlar›nda Kurumlar Vergisi ‹stisnas›

15.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü€e giren 7394 sayılı yasa ile yatırım fonları
katılma payı iktisap eden flirketler için kurumlar vergisi istisnası getirilmifltir. Düzenleme 2022
yılından itibaren yürürlü€e girmifltir.

Vergi istisnası, bilançolarında yatırım fonu katılma belgesi bulunan KV mükellefi olan tüm flirketlere
tanınmaktadır.

Buna göre yatırım fonu katılma belgesi alan flirketlerce;

1. Katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ile kar payları,(9)

2. Katılma paylarının dönem sonu de_erlenmesinden kaynaklanan kazançlar

Kurumlar Vergisine tabi olmayacaktır.
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3. Bunları yanısıra flirketlerin yatırım fonu katılma belgelerini 3. kiflilere satması halinde de 2 yıldan
fazla elde bulundurulması flartıyla ortaya çıkan kazancın %75'i kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
Nadiren de olsa katılma paylarının fona geri satıflı yerine 3. kiflilere satıflı da mümkündür. Özellikle
gayrimenkul ve giriflim sermayesi fonlarında bu tarz bir satıfl görülebilmektedir.

Vergi istisnası uygulamasına portföyünde sadece TL varlıklar bulunan yatırım fonlarından elde
edilen kazançlar girmektedir. Portföyünde döviz, altın vb gibi varlıklar olan yatırım fonları ise
kapsam dıflıdır. Bu açıdan hangi fonların bu kapsamda oldu€u önem kazanmaktadır. Bu nedenle,
Fon unvanlarında “TL” ibaresinin yer almasına dikkat edilmelidir.

Görüldü€ü üzere; flirketlerin TL cinsi “Hazine bonosu, tahvil, özel sektör flirket bonoları gibi menkul
kıymetlere” do€rudan yatırım yapmak yerine, yatırım fonları aracılı€ıyla yatırım yapmaları önemli
kurumlar vergisi avantajı getirecektir. Zira flirket bilançolarındaki Hazine bonosu, özel flirket tahvil
ve bonoları ile sabit getirili benzeri ürünlerden elde edilen gelirler kurumlar vergisine tabi iken,
portföyü bu kıymetlerden oluflan yatırım fonlarından sa€lanacak gelirler vergiye tabi olmayacaktır.

Bu arada uygulamada K.V.K.'nun 5/1-3 maddesinin de göz önünde bulundurulması gerekebilir. Zira
madde hükmüne göre; “‹fltirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere,
kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına iliflkin giderlerinin veya istisna
kapsamındaki faaliyetlerinden do€an zararlarının, istisna dıflı kurum kazancından indirilmesi kabul
edilmez.” Dolayısıyla bu çerçevede yapılacak bir de€erlendirme ile yabancı kaynak kullanılarak
alınan yatırım fonu paylarında ödenen kredi faizlerinin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak KV
matrahına eklenmesi söz konusu olabilecektir.

10. TL Cinsi Banka Bonolar› Stopaj Uygulamas›

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan Cumhurbaflkan› Karar› ve bunu izleyen süre uzat›c›
di€er kararlar ile;

Bankalarca ihraç edilmifl olan tahvil ve bonolar ile fon kullan›c›s›n›n bankalar oldu€u varl›k kiralama
flirketlerince ihraç edilen kira sertifikalar›ndan, 23.12.2020 tarihi ile 31.03.2022 tarihleri aras›nda
iktisap edilmifl olanlardaki stopaj oranlar› vadeli mevduat faizlerindeki uygulamaya paralel olarak
afla€›daki gibi olacakt›r:

Faiz gelirleri için:
i. Vadesi 6 aya kadar olanlarda : %5
ii. Vadesi 1 y›la kadar olanlarda : %3
iii. Vadesi 1 y›ldan uzun olanlarda : %0

Sat›fl Kazançlar› için:
iv. 6 aya kadar elde tutulanlarda : %5
v. 1 y›la kadar elde tutulanlarda : %3
vi. 1 y›ldan uzun süreyle elde tutulanlarda : %0
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11. Foreks (FX) Ve K›ymetli Madenlerde Kald›raçl› ‹fllemler

7256 s. Kanun'la GVK Geçici 67. Maddesine kald›raçl› ifllemler eklenmifltir(10). Buna göre 2021 y›l›n›n
bafl›ndan itibaren arac› kurum müflterilerinin foreks kazançlar› stopaj esas›nda vergilendirilmektedir.

Yap›lan son yasal düzenleme olumlu olmufltur. Zira; özellikle gerçek kifliler yönünden forex
piyasas›nda elde edilen gelirlerin nas›l vergilendirilece€i konusunda oldukça tereddütler söz
konusuydu. Gerçekten de Gelir Vergisi Kanunu'nun hükümleri yorumland›€›nda, bu piyasadan elde
edilen gelirlerin belirli flartlar› tafl›mas› durumunda zaman zaman “ticari kazanç” veya “ar›z› ticari
kazanç” ve hatta “de€er art›fl” kazanc› olarak vergilendirilebilece€i sonuçlar› ç›kmaktayd›.

Son yasal düzenlemeyle; “döviz, k›ymetli madenler ve Sermaye Piyasas› Kurulunca belirlenen
di€er varl›klar üzerine yap›lan kald›raçl› ifllemlere iliflkin sözleflmeler” ile “gerçek kifli” müflterilerin
elde etti€i gelirlerden kesinti suretiyle vergileme yap›lacakt›r. Stopaj oran› %10 olacakt›r. Yap›lacak
kesinti uygulamas› 2021 y›l›ndan itibaren bafllam›fl ve Geçici 67'ye tabi di€er ifllemlerdeki gibi
3'er ayl›k beyanname ile Arac› Kurum taraf›ndan Vergi Dairesine yat›r›lmaktad›r.

FX ifllemin mant›€›n›n ülkelerin para birimlerinin de€iflim oran›ndan faydalan›larak esasen bir anlamda
döviz ticareti yapmak oldu€u söylenebilir. Sadece ifllemler fiziki teslimatla yap›lmamakta
yat›r›lan teminatlar ile ifllemler sonucu oluflan kar/zarar transferi yap›lmaktad›r.

Kald›raçl› ifllemlerde uygulamaya iliflkin hususlar afla€›daki gibidir:

- Vergi matrah› (Müflteri kazanc›) hesaplan›rken ifllemlerden elde edilen kar/zarar tutarlar›n›n
ifllem baz›nda tespit edilmesi gerekir.

- Aç›k pozisyon kar zararlar› (kapanmam›fl) matrah hesab›na dahil edilmemeli sadece kapanm›fl
ifllemler esas al›nmal›d›r.

- Nihai vergilendirme 3'er ayl›k vergi beyan periyodlar›nda yap›lm›fl olacakt›r.
- GVK'n›n Geçici 67. Maddesine iliflkin Genel Tebli€e göre; kar zarar›n hesab›nda prensip

olarak F‹FO yönteminin kullan›lmas› gerekir.
- Swap ifllemi sonucunun da matrah hesab›na dahil edilece€i tabiidir. Zira swap kald›raçl›

ifllemin bir parças› mahiyetindedir.
- Arac› kurumlarca al›nan komisyonlar›n müflteri kazanç tutar›ndan düflülmesi gerekir.
- Ayn› tür menkul k›ymet ve di€er sermaye piyasas› arac›n›n de€erlendirilmesinde menkul

k›ymetlerle yap›lan vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinde s›n›fland›rma, ifllemle iliflkilendirilen
menkul k›ymetin dahil oldu€u gruba göre yap›l›r. Menkul k›ymete ba€l› olmaks›z›n yap›lan
ifllemler ise III. Gruptaki “di€er menkul k›ymetler ve di€er sermaye piyasas› araçlar›” kapsam›nda
de€erlendirilir. Buna göre kald›raçl› ifllemlerin esasen III. Gruptaki “di€er menkul k›ymetler
ve di€er sermaye piyasas› araçlar›” kapsam›nda de€erlendirilmesi gerekir.

Kurumlar yönünden bu ifllemlerden sa€lanan gelirler, “ticari kazanç” olarak kurumlar vergisi
matrah›na dahil olup beyanname ile vergilendirilir. Kurumlar›n FX kazançlar›nda stopaj
yap›lmamaktad›r.
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12. Geçici 67. Madde Uygulamas›na Tabi Olmayan Gelirler

Yukar›da anlat›lan bu uygulama kapsam›na dahil olmayan gelirler ise flunlard›r:

- Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen eurobondlar,
- Tam mükellef flirketlerce yurt d›fl›nda ihraç edilen bonolar,
- Yurt d›fl›nda elde edilen mevduat ve repo faizleri,
- Türkiye'de al›n›p sat›lan yurt d›fl› yat›r›m fonlar› kat›lma belgesi gelirleri,
- Yabanc› devlet ve yabanc› firma menkul k›ymetlerinin faiz ve al›fl-sat›fl gelirleri,
- 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmifl hazine bonosu & devlet tahvili faiz ve al›m-sat›m

kazançlar›,
- 1.1.2006 tarihinden önce sat›n al›nm›fl olan hisse senedi al›m-sat›m kazançlar›
- Hisse senedi temettü gelirleri,
- B‹ST'te ifllem görmeyen hisse senetleri (Örne€in; aile flirketi hisseleri) sat›fl kazanc›.

Kapsam d›fl›nda olan bu gelirler için Gelir Vergisi Kanunu'muzdaki genel esaslar çerçevesinde 
y›ll›k gelir vergisi beyan› yap›l›r.
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VI. F‹NANSAL YATIRIMLARIN VERG‹LEND‹R‹LMES‹NDE
GENEL ESASLAR

1. Gelir Vergisi ‹lkeleri

Gerçek kifliler gelirleri üzerinden GEL‹R VERG‹S‹ öderler. Bir takvim y›l› boyunca elde edilen gelir,
y›ll›k beyanname ile vergi dairesine beyan edilir ve gelir tutar›na göre “artan oranl›” bir tarifeye
göre vergi ödenir. Gelir vergisi uygulamas›nda afla€›daki prensipler önemlidir:

1.1. Gelirin fiahsili€i

Gelir vergisi konusuna girecek gelirin önemli özelliklerinden birisi gelirin gerçek kiflilere ait olmas›
ve gerçek kiflilere izafe edilebilmesidir. Buna "gelirin flahsili€i" denilmektedir.

Örne€in; ortak mevduat veya yat›r›m hesaplar›nda her birey hisseleri oran›nda ayr› ayr› vergi
mükellefidir. Hatta küçük çocuklar dahi flahsi olarak vergi mükellefi say›l›rlar.

1.2. Gelirin Y›ll›k Olmas›

Vergilemede gerçek kifliye ait gelirin bir y›ll›k tutar›n›n dikkate al›nmas› gerekir.

1.3. Gelirin Gerçek ve Safi (Net) Olmas›

Gelir vergisine tabi tutulacak gelirin gerçek ve safi olmas› gerekir.

Gerçek gelirden kas›t ise, vergilemenin baz› karinelere istinaden yap›lmas› de€il, gelirin gerçekleflmesi
esas al›narak yap›lmas›d›r.

Vergileme, gerçekleflen gelirin de safi (net) tutar› üzerinden yap›l›r. Bunun anlam› ise, gelirin elde
edilmesi ve kayna€›n›n devam ettirilebilmesi için yap›lan giderlerin düflülmesinden sonra kalan
tutar›n esas al›narak vergileme yap›lmas›d›r. Örne€in; temettü hisseleri ile bono faizlerinin tahsil
giderleri, arac› kurum ve bankalara ödenen komisyonlar, menkul k›ymetlerin saklama ücretleri gibi
giderler elde edilen gelirden düflülerek net gelir bulunur.

1.4. Gelirin Elde Edilmifl Olmas›

Vergi alaca€› vergi kanunlar›n›n vergiyi ba€lad›klar› olay›n vukuu ve hukuki durumun tekemmülü
ile do€ar.

Gelir vergisi aç›s›ndan ise vergiyi do€uran olay gelirin elde edilmifl olmas›d›r.

Elde etme ise, geliri oluflturan kazanç ve iratlara hukuken ve iktisaden tasarruf edebilme imkân›n›
ifade eder.
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1.5. Gelirin Türü

Kiflisel tasarruflar›n finansal yat›r›mlarda de€erlendirilmesi sonucunda elde edilen gelirler Gelir
Vergisi mevzuat›m›zda ya “MENKUL SERMAYE ‹RADI” ya da “DE⁄ER ARTIfi KAZANCI” olarak
tan›mlanmakta ve bu gelir türlerine özgü vergilendirme ilkelerine göre vergilendirilmektedirler.

Burada; “tam & dar mükellefiyet ay›r›m›”, “y›ll›k beyanname verme mecburiyeti”, “beyanname
verme mecburiyetinin bafllad›€› s›n›r”, “gelirin elde edilme zaman›”, “enflasyon indirimi uygulamas›”,
“öngörülen istisnalar” “stopaj uygulamas›”, “vergi tarifesi” gibi konular belirleyici olmaktad›r.
Menkul sermaye irad› ve de€er art›fl kazanc› mahiyetindeki bafll›ca gelirler ve onlar›n vergilendirme
rejimi afla€›da aç›klanmaktad›r.

2. Menkul Sermaye ‹ratlar›

2.1. Menkul Sermaye ‹rad› Nedir?

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti d›fl›nda, nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen
de€erlerden oluflan sermaye dolay›s›yla elde etti€i temettü, faiz, ve benzeri iratlar menkul sermaye
irad› olarak tan›mlan›r (GVK md. 75).

2.1.1 Menkul Sermaye ‹rad›nda Gelirin Elde Edilmesi

Menkul sermaye irad›nda gelirin elde edilmesi "hukuki ve ekonomik tasarrufa” ba€lanm›flt›r. Menkul
sermaye irad› aç›s›ndan elde etmenin tüm unsurlar›n›n tamamlanmas› için gelir sahibi aç›s›ndan
hukuki ve ekonomik tasarruf imkan›n›n do€mufl olmas› gerekir. Prensip olarak hukuki tasarruf
imkan›n›n do€du€u anda, ekonomik tasarruf imkan›n›n da do€mufl oldu€u kabul edilir. Elde etmeye
bu aç›dan bak›ld›€›nda, menkul sermaye irad›nda hukuki tasarruf imkan›n›n do€mufl olmas› yeterli
say›l›r.

Örne€in; vadeli mevduatta vade bitiminde hesaplanan faiz tutar›n›n hesaba geçirilmesi,
eurobondlarda kupon vadesinde faiz tahsilat›, temettü gelirinde ilgili flirketin kar da€›tmas›
durumunda gelir elde edilmifl say›l›r.

2.1.2. Menkul Sermaye ‹ratlar› Üzerinden Kaynakta Kesilen Vergilerin Mahsubu Nedir?

Gelirin tahsili s›ras›nda baz› durumlarda ödemeyi yapanlarca vergi kesintisi yap›l›r.

Tevkifat suretiyle ödenen bu vergi y›ll›k beyanname ile bildirilen gelir üzerinden hesaplanan y›ll›k
Gelir Vergisinden mahsup edilir.

Enflasyon indirim oran› uygulanan menkul sermaye iratlar›n›n y›ll›k beyanname ile beyan edilmesi
s›ras›nda, sadece beyannamede gösterilen k›s›m üzerinden yap›lan vergi kesintisi mahsup edilebilir.
Baflka deyiflle kazanç ve irad›n indirim oran›na isabet eden k›sm› mahsup edilemez.
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Menkul sermaye irad› say›lan bafll›ca gelirler; mevduat faizi, repo faizi, devlet tahvili-hazine bonosu
faizi, hisse senedi kar pay›, bono faizleridir.

2.2. Devlet Tahvili ve Bono Faizlerinin Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'na göre her nevi tahvil faizleri, hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi
ve Kamu Ortakl›€› ‹daresi'nce ç›kar›lan menkullerden vade bitiminde sa€lanan gelirler menkul
sermaye irad› say›lm›flt›r.

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Faiz ile Özel Sektör hvillerinden
elde edilen gelirler, gelirin elde edildi€i s›rada %10 oran›nda vergi kesintisine tabi tutulur, bu gelirlerin
y›ll›k beyanname ile Vergi Dairesi'ne bildirim zorunlulu€u yoktur. (Vergi kesintisi oran›, 22.12.2021-
31.12.2022 tarihleri aras›nda iktisap edilen Devlet tahvil ve HB'lar›nda %0 olarak uygulan›r.(11)

Ancak,

- 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmifl Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri ile Özel Sektör
Tahvillerinden elde edilen Faiz gelirlerinin,(12)

- Türkiye Devletince veya Türk özel flirketlerince yurt d›fl›nda ihraç edilen bonolardan elde
edilen faiz gelirlerinin,

- Yabanc› ülke bonolar›ndan elde edilen faiz gelirlerinin

y›ll›k beyanname ile Vergi Dairesi'ne bildirim zorunlulu€u vard›r.

Afla€›da 2022 y›l›nda elde edilen faiz gelirlerine iliflkin aç›klama yap›lacakt›r.

Bafll›ca prensipler:

Dövize, alt›na veya baflka bir de€ere endeksli menkul k›ymetlerin itfas› s›ras›nda oluflan de€er
art›fl› irat say›lmaz. Türk Liras› cinsinde ihraç edilen menkul k›ymetler için geçerli olan enflasyondan
ar›nd›rma mekanizmas› ile vergilendirme reel gelir üzerinden yap›lmaktad›r.

Öte yandan bu gelirlerin beyan› halinde bu gelirler üzerinden tevkifat yoluyla ödenmifl olan verginin
beyan edilen tutara isabet eden k›sm› beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilecektir.

Dar mükellefiyete tabi gerçek kiflilerce elde edilecek bu neviden gelirler vergi beyan›na tabi de€ildir.

Menkul k›ymet gelirleri vadenin sona erdi€i y›l›n gelirleri aras›nda gösterilir. Örne€in; ihrac› veya
sat›n al›n›fl› önceki y›llarda olan ancak vadesi 15.03.2022 tarihinde biten Hazine Bonosu faizinin
tamam› 2022 takvim y›l› geliri kabul edilir.

Menkul k›ymetlerin itfas›nda menkul k›ymetlerin anapara ödemesi gelir say›lmaz.
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01.01.2006 öncesi ‹hraçl› Hazine Bonosu / Devlet Tahvil Faizi:

Mevzuat›m›za göre, y›ll›k beyana tabi bono faizleri için (2006 öncesi ihraçl› ka€›tlardan elde edilen
faiz geliri), elde edilen reel kazanca ulaflmak için öncelikle “enflasyon indirimi” yap›l›r.(13)

Arta kalan tutar 70.000 TL'l›k y›ll›k beyan haddini afl›yorsa bu kalan tutar›n tamam› y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edilir. (Bak›n›z tablolar.)

Devlet Tahvili Ve Hazine Bonolar›n›n gelirleri için özel bir “vergi istisnas›” bulunmamaktad›r

Örnek 4: (01.01.2006 öncesi Hazine Bonosu)

Hazine Bonosu Faizi : 1.000.000
Enf. ‹ndirim Oran› % 30 : 300.000
Reel Kazanç:                       : 700.000
Matrah               : 700.000

Yukar›daki 700.000 TL'lik gelir y›ll›k beyan haddi olan 70.000 TL'den fazla oldu€u için bu tutar›n
tamam› gelir olarak beyan edilir ve üzerinden tarifeye göre gelir vergisi ödenir.

Y›ll›k beyan haddinin afl›l›p afl›lmad›€›n›n tespitinde; beyana tabi di€er gelir unsurlar›n›n toplam›
dikkate al›n›r. Baflka deyiflle kira gelirleri, beyana tabi di€er menkul sermaye iratlar›, de€er art›fl
kazançlar› toplu olarak de€erlendirilir. Örne€in, “‹ndirim Oran›” uygulamas›ndan sonra kalan hazine
bonosu faizi 35.000 TL olmas›na ra€men, kiflinin ayr›ca 40.000 TL’lik iflyeri kira geliri varsa bu iki
gelirin toplam›, y›ll›k beyan haddi tutar›n› (70.000 TL) geçti€i için gelirlerin tamam› (75.000 TL),
beyan konusu olacakt›r.

2.3. Yurt D›fl›nda ‹hraç Edilen Eurobond ve Özel Sektör Bono Faizlerinin Vergilendirilmesi

Türkiye Devleti taraf›ndan veya Türkiye'deki flirketlerce ihraç edilen Eurobond faiz gelirleri Gelir
Vergisi Kanunu aç›s›ndan “menkul sermaye irad›d›r”.

Eurobond faiz gelirleri GVK geçici 67. maddedeki stopaj usulü uygulanmad›€›ndan (=yani ifllemi
yapan banka veya arac› kurumca vergi stopaj› uygulamas›n›n d›fl›nda oldu€undan), bu gelirler y›ll›k
esasta gelir vergisi beyan›na konu olur. Baflka gelirler (Örne€in temettü, kira vb.) nedeniyle beyan
yap›ld›€›nda da bu beyana eklenirler.

Yurt d›fl›na ihraç edilen eurobondlar (gerek Hazine ,gerekse Türk özel sektör flirketleri) GVK'n›n
Geçici 67. Maddesi kapsam›nda stopaja tabi olmad›klar› için bu k›ymetlerden elde edilen gelirler
y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabidir. Söz konusu bonolar›n faiz ödemelerinde vadelere göre KVK(md.
30) ve GVK (md. 94) gere€i yap›lan vergi kesintilerinin (1 y›la kadar %7, 3 y›la kadar %3 ve 3 y›ldan
uzun %0) bu aç›dan önemi yoktur.

Bu k›ymetlerin faiz gelirleri kupon tahsilatlar›nda ve itfada meydana gelir. ‹tfadaki faiz geliri bono
iskontolu al›nm›fl ise (nominal bedelin alt›nda) söz konusu olur. Tahsilat s›ras›ndaki tutar TL'ye



RSM Turkey Arkan Ergin

37

çevrilir. Örne€in 2022 y›l›nda sadece eurobond faiz geliri elde edilmiflse ve bu tutar y›ll›k gelir vergisi
beyan haddi olan 70.000 TL'yi afl›yorsa gelirin tamam› beyan edilir. Ancak beyana tabi di€er gelir
unsurlar› da var ise 70.000 TL'lik s›n›ra toplam gelir üzerinden bak›l›r. <Örne€in kira, temettü gibi.>(14)

EuroBond faiz gelirlerinde, iktisaptan sonraki ilk kupon faizi tahsilat›na ait gelirin hesab›nda, al›fl
s›ras›nda ödenen “temiz fiyat-kirli fiyat fark›”, ifllemifl faiz olarak düflülür ve kalan tutar faiz geliri
olarak dikkate al›n›r. Di€er müteakip kupon tahsilatlar› yine faiz geliri olarak hesaba kat›l›r
ve bir takvim y›l› içinde al›nan faizlerin TL karfl›l›€›n›n y›ll›k haddi geçip geçmedi€ine bak›l›r.

‹lk al›flta ödenmifl olan prim tutar› ise müteakip kupon tahsilatlar›ndaki faiz gelirlerinden indirilir.

Baflka deyiflle ödenen prim tutar› gelecekteki kupon faizlerine paylaflt›r›l›r.

‹tfa'daki anapara kur fark› vergiye tabi de€ildir. (GVK Madde: 75/5). Ancak itfadan önceki bir
tarihte sat›fl yap›l›rsa bu gelir art›k sat›fl kazanc› olaca€› için kur farklar› vergiye tabi olur.
Ortak hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde her bir kifli için 70.000 TL'nin geçilip geçilmedi€ine
ayr› ayr› bak›l›r.

Özel sektör taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen bonolardan elde edilen faiz gelirleri için de ayn›
esaslar geçerli bulunmaktad›r

2.4. Kar Pay› (Temettü) Vergilemesi:

Gelir Vergisi Kanunu'nda afla€›da belirtilen kar paylar› menkul sermaye irad› olarak say›lm›flt›r.
(GVK madde 75).

- Her nevi hisse senetlerinin kar paylar› (kurucu hisse senetleri ve di€er intifa senetlerine verilen
kar paylar› ve pay sahiplerine haz›rl›k dönemi için faiz olarak veya baflka adlarla yap›lan her türlü
ödemeler ile Sermaye Piyasas› Kanununa göre yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerine ödenen kar
paylar› dahil),

- ‹fltirak hisselerinden do€an kazançlar (Limited fiirket ortaklar›n›n, ifl ortakl›klar›n›n ortaklar› ve
komanditerlerin kar paylar› ile kooperatiflerin da€›tt›klar› kazançlar bu zümreye dahildir.)

- Kurumlar›n idare meclisi baflkan ve üyelerine verilen kar paylar›.

Buna göre örne€in Anonim fiirket hisse sahipli€i sebebiyle elde edilen kar pay› y›ll›k beyan esas›nda
Gelir Vergisi'ne tabidir.

fiirketin genel kurulu kar da€›t›m›na karar verdikten sonra bu kar k›sm›n› ortaklar›na nakden veya
hesaben da€›tt›€› zaman temettü geliri elde edilmifl olur. Kiflinin bunu tahsil etmemesi sonucu
de€ifltirmez.

Gelir Vergisi Kanunumuza göre; tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylar›n›n yar›s› gelir
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vergisinden istisna olup “istisna edilen tutar dahil toplam brüt temettü” üzerinden yap›lan stopaj›n
tamam›, beyan edilen temettü üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. (GVK madde
22/2).

Kurumlar›n dönem karlar›n› veya yedek akçelerini (Kar Yedekleri) sermayelerine eklemeleri halinde
gerçek kifli ortaklarca al›nan bedelsiz hisse senetleri kar pay›(=temettü) geliri say›lmamakta ve
vergi beyan›na konu olmamaktad›r. Yine, sermaye yedekleri ile sermaye art›r›m›nda bulunulmas›
durumunda da sermaye yedeklerinin niteli€i gere€i kar da€›t›m› olarak de€erlendirme söz konusu
olmamaktad›r.

Buna göre; flirketlerden elde edilen kar paylar›n›n sadece yar›s› gelir vergisi beyan›na konu olur.
Beyan zorunlulu€u ise di€er menkul sermaye iratlar› (Örn. Hazine bonosu faizi) ve di€er gelir
unsurlar› ile toplu olarak y›ll›k beyan haddinin (2022 y›l› için 70.000 TL) afl›lmas› halinde bafllamaktad›r.
(2021 y›l› için 53.000 TL).

Dolay›s›yla (70.000 x 2=) brüt 140.000 TL'sinden (Net kar pay›: %10 stopaja göre 126.000 TL)
daha fazla temettü geliri elde edilmedi€i sürece y›ll›k beyan zorunlulu€u bulunmamaktad›r. (Tabii
ki beyan konusu baflkaca gelir unsurlar› 70.000 TL'lik haddin hesab›nda ayr›ca dikkate al›n›r.)

Örnek 5:

Net temettü    1.000.000,00
Brüt temettü    1.1 1 1 . 1 1 1 , 1 1
fiirketçe yap›lan vergi kesintisi       1 1 1 . 1 1 1 , 1 1
Y›ll›k kar pay› GV beyan›       555.555,56
Hesaplanan GV (%15-40)       174.344,44
Stopaj mahsubu       1 1 1 . 1 1 1 , 1 1
fiah›s taraf›ndan ödenecek Gelir Vergisi         63.233,33
Temettüdeki toplam Gelir Vergisi       174.344,44

Buna göre, bir Anonim fiirketten 1 milyon TL net kar pay› tahsil eden kifli verece€i y›ll›k Gelir Vergisi
beyannamesi ile 63.233,33 TL Gelir Vergisi ödemifl olacakt›r.

Görüldü€ü üzere y›ll›k beyanda matrah olarak brüt temettü tutar›n›n %50'si beyana konu olmakta
ve bu tutar üzerinden hesaplanan vergiden de flirketçe yap›lan stopaj tutar› mahsup edilmektedir

2.5. Alt›n Mevduat› Gelirleri ve Alt›n-Döviz Sat›fl Gelirleri

Alt›n mevduat hesaplar›ndan vadede elde edilen faiz geliri di€er mevduat hesaplar›nda oldu€u gibi
vergi stopaj›na tabidir. Bu oran tüm vadeler için %15'tir.

Vadesiz hesaplarda bir faiz ödemesi olmad›€›ndan herhangi bir vergileme söz konusu olmayacakt›r

Alt›n hesaplar›n›n kapat›lmas› s›ras›nda oluflan de€er art›fl› ya da bankaya sat›fl nedeniyle oluflan
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gelir Gelir Vergisi Kanunu'nda herhangi bir kanun maddesi olmad›€› için vergi kapsam›nda
de€ildir.

Ayn› flekilde döviz cinsi de€iflimlerinden elde edilen kazançlar da gelir vergisi kapsam›nda
bulunmamaktad›r.

Özetleyecek olursak; ticari amaç ve organizasyon olmaks›z›n, kiflisel yat›r›mc› olarak gerek döviz,
gerekse alt›n al›fl-sat›fllar›ndan elde edilen gelirler (farkl› para birimleri aras›nda al›m/sat›m ifllemleri,
arbitraj ifllemleri) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. Maddesinde say›lan gelir unsurlar›na
girmedi€inden y›ll›k esasta gelir vergisine tabi bulunmamaktad›r. Bu gelirler Gelir Vergisi Kanunu'nun
kapsam›nda de€ildir.

Buna göre; gerçek kifli müflterilerin bankalardaki alt›n mevduat hesaplar›ndan elde edecekleri
gelirleri için de y›ll›k beyan esas›nda vergileme zorunlulu€u bulunmamaktad›r. Ayn› flekilde; “alt›ndaki
de€er art›fl›n›n” vergiye tabi oldu€u konusunda 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nda herhangi bir
hüküm bulunmamaktad›r.

2.6. BES Bireysel Emeklilik Gelirleri

Kiflilerin tasarruflar›n› Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) de€erlendirmeleri bir baflka yat›r›m
alternatifidir. Bu sistemde yat›r›mc›lar›n defaten veya periyodik ödemeleri suretiyle oluflan birikimler
kurulan fonlarda de€erlendirilir. Sistemden ç›k›fl zaman›nda, sigorta ve emeklilik flirketleri taraf›ndan
yap›lan geri ödemeler menkul sermaye irad› say›lmakta ve bu ödemeler, sadece getiri (irat tutar›)
üzerinden stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. Bu gelirler için y›ll›k gelir beyan› yoktur.

Bireysel emeklilik sisteminden ç›k›fltaki Vergi stopaj oranlar› flöyledir:

a)  On y›ldan az süreyle katk› pay› ödeyerek ayr›lanlar ile bu süre içinde k›smen ödeme alanlara
yap›lan ödemelerin içerdi€i irat tutar› üzerinden %15,

b) On y›l süreyle katk› pay› ödemifl olmakla birlikte emeklilik hakk› kazanmadan ayr›lanlar ile
 bu süre içinde k›smen ödeme alanlara yap›lan ödemelerin içerdi€i irat tutar› üzerinden %10,

c) Emeklilik hakk› kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu
nedenlerle ayr›lanlara yap›lan ödemelerin içerdi€i irat tutar› üzerinden %5

Öte yandan kat›l›mc›lar taraf›ndan bireysel emeklilik hesab›na ödenen katk› paylar›n›n %25'ine
karfl›l›k gelen tutar kadar ayr›ca Devlet Katk›s› yap›lacakt›r.

Devlet katk›s›, afla€›da yer verilen flartlarla hak kazan›l›ncaya kadar kat›l›mc›lar›n tasarrufunda
olmayacak; Müsteflarl›kça belirlenen yat›r›m araçlar›nda yat›r›ma yönlendirilecektir.

Kat›l›mc›lar;

a) En az 3 y›l sistemde kalm›fl; ise Devlet katk›s› ve getirilerinin %15'ine,
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b) En az 6 y›l sistemde kalm›fl; ise Devlet katk›s› ve getirilerinin %35'ine,
c) En az 10 y›l sistemde kalm›fl; ise Devlet katk›s› ve getirilerinin %60'›na,
d) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk› kazanm›fl ya da bu sistemden vefat veya

malûliyet nedeniyle ayr›lm›fl; ise Devlet katk›s› ve getirilerinin tamam›na, hak kazanacaklard›r.
(Devlet katk›s›n›n tutar›n›n hesaplanmas›na esas katk› pay› toplam› brüt asgari ücret tutar›n›
aflamayacakt›r.)

Sürelerin hesab›nda emeklilik sözleflmesi esas al›nacak olup; emeklilik hakk›n› kazanabilmek
için en az 10 y›l sistemde bulunmak kayd›yla 56 yafl›n› doldurmufl olmak gerekmektedir.

Görüldü€ü üzere belli bir süre beklenmesi halinde BES sisteminde vergi avantaj› söz konusu
olmaktad›r

3. De€er Art›fl Kazançlar›

3.1. De€er Art›fl Kazanc› Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre baz› mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do€an kazançlar
“de€er art›fl kazanc›” d›r. Gelir Vergisi Kanunu'nun 80 ve izleyen maddeleri bu konudaki esaslar›
belirlemifltir.

Buna göre; gayrimenkullerin, hisse senetlerinin, Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar›n›n, EuroBondlar›n
al›fl-sat›fl›ndan sa€lanan kazançlar prensip olarak bu kapsamdad›r. Bu mal ve haklar›n al›fl
sat›fl›ndan elde edilen gelirler y›ll›k esasta Gelir Vergisi beyannamesi ile vergilendirilir.

3.2. Gayrimenkullerin (Tekneler dahil) Sat›fl›ndan Sa€lanan Kazançlar›n Vergilendirilmesi

Gayrimenkullerin (arsa, arazi, bina, ayni haklar) al›m sat›m›ndan sa€lanan kazançlar de€er art›fl
kazanc› olarak y›ll›k beyan esas›nda Gelir Vergisine tabidir.

Ancak, al›nd›ktan itibaren 5 y›l geçtikten sonra sat›lan gayrimenkullerin sat›fl kazanc› vergiye tabi
de€ildir.

Kazanc›n hesab›nda elde edilen reel kazanca ulaflmak için öncelikle “TEFE(Y‹=ÜFE)(15)  endekslemesi”
yap›l›r. Bu endekslemede, gayrimenkulun al›nd›€› ay dahil, sat›ld›€› ay hariç olmak üzere ayl›k Y‹-
ÜFE oran›nda maliyet art›r›l›r. Maliyet art›fl› (endeksleme) flöyle yap›lmaktad›r:

Örnek 6:

Gayrimenkul 200.000 TL'ye Haziran/2016'da al›nm›fl ve 400.000 TL'ye Mart/2020'de sat›lm›fl
olsun; fiubat/2020 Y‹-ÜFE endeks rakam› May›s/2016 endeks rakam›na bölünmek suretiyle ilk
iktisap maliyeti güncellenecektir. Böylece al›fl maliyeti (464,64-256,21)/256,21x100=%81,35 ile
endekslenecektir.
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Sat›fl Bedeli 400.000 TL
Endekslenmifl Al›fl Bedeli 362.702 TL
Sat›fl Kazanc›  37.298 TL
‹stisna Tutar 18.000 TL
Matrah 19.298 TL

Ancak bu endeksleme imkân›ndan yararlanabilmek için al›fl tarihi ile sat›fl tarihi aras›ndaki
Y‹-ÜFE art›fl oran›n›n %10'dan fazla olmas› gerekir.(16)

Öte yandan bu gelir unsurunda vergi istisnas› da öngörülmüfltür. 5 y›l içinde al›n›p sat›lan
gayrimenkulden sa€lanan kazançlar›n 2022 y›l› için 25.000 TL'si vergiden istisna bulunmaktad›r.
(2021 y›l› için 19.000 TL.)

Gayrimenkul kazançlar› gibi flahsi mülkiyetteki tekne sat›fllar› da ayn› esaslarda gelir vergisine
tabidir. Zira mevzuata göre gemi ve tekneler gayrimenkul statüsündedir. Dolay›s›yla al›m tarihinden
itibaren 5 y›l içinde sat›m› halinde de€er art›fl kazanc› kapsam›nda vergiye tabidir.

3.3. 01.01.2006 Öncesi ‹hraçl› Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu ‹le Benzeri Menkul

K›ymetlerin (Eurobondlar Dahil) Elden Ç›kar›lmas›ndan Sa€lanan Kazançlar›n

 Vergilendirilmesi Esaslar›

01.01.2006 Öncesi ‹hraçl› menkul k›ymetlerin sat›n al›nd›ktan sonra vadesini beklemeden elden
ç›kar›lmas› halinde, elde edilen gelir “De€er Art›fl Kazanc›” olarak vergilendirilmektedir.
Bu kazançlar belli flartlar dahilinde y›ll›k esasta vergiye tabidirler.

Mevzuata göre öncelikle elde edilen reel kazanca ulaflmak için “tefe (Y‹-ÜFE) endekslemesi” yap›l›r.
Bu endekslemede, menkul k›ymetin al›nd›€› ay dahil sat›ld›€› ay hariç olmak üzere ayl›k Y‹-ÜFE
oran›nda maliyeti art›r›l›r. Tabii endeksleme hesaplamas›n›n al›nd›€› aydan bir önceki ay endeksinden
hareket edilerek yap›lmas› gerekir. (=Sat›fl›n yap›ld›€› aydan bir önceki ay›n endeksi/al›nd›€› aydan
bir önceki endeksi).

Endeksleme iflleminden sonra bu tutar y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir.

Örnek 7:

Bu durumda 396.192 TL üzerinden 2022 y›l› gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir.

1.1.2006'dan önce sat›n al›nm›fl olan menkul k›ymetlerin al›fl-sat›fl kazanc›n›n hesab›nda gerek

Al›fl bedeli (Haziran 2020) 160.651 TL
Sat›fl bedeli (fiubat 2022) 772.483 TL
Kazanç 611.832 TL
Endeksli Al›fl Bedeli 376.291 TL
Kalan (Vergi Matrah›) 396.192 TL
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hazine bonosu gerekse, hisse sat›fl zararlar› elde edilen kazançtan mahsup edilir. Baflka deyiflle,
de€er art›fl kazanc› olarak gelir vergisi kapsam›na giren tüm menkul k›ymet al›fl sat›fl kar ve zararlar›
birbirine mahsup edilir ve net de€er art›fl kazanc› gelir vergisi matrah› olarak beyan edilir. Yurt
d›fl›nda ortaya ç›kan menkul k›ymet al-sat zararlar› varsa bu tutarlar da bu kapsamda mahsuba
konu olur.

Tam mükelleflerdeki “enflasyon ar›nd›r›lmas›na” paralel olarak dar mükelleflerin Türkiye'de elde
etmifl olduklar› menkul k›ymet al›fl sat›fl kazançlar›nda ise “kur farklar›” al›fl-sat›fl kazanc›na dahil
edilmez.

3.4. Eurobond Sat›fl Kazançlar›n›n Vergilendirilmesi

Eurobond al›m-sat›m kazançlar› için GVK geçici 67. madde uygulanmaz. Bu durumda al›fl-sat›fl
kazanc›, y›ll›k Gelir Vergisi beyan›na konu olur.

Bu k›ymetlerin sat›fl kazanc› flu flekilde hesaplan›r: Al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli TL’ye çevrilir, al›fl
ve sat›fl tarihleri aras›nda Y‹-ÜFE'ye (Y‹-ÜFE art›fl oran›n›n al›fl ve sat›fl tarihleri aras›ndaki sürede
%10 ve üzeri olmas› halinde) göre endeksleme yap›l›r ve varsa istisnalar uygulan›r, kalan tutar
üzerinden de y›ll›k gelir vergisi beyan› ile gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir. Endekslemede
menkul k›ymetin al›nd›€› ay dahil, sat›ld›€› ay hariç tutulur. Tabii hesaplaman›n al›nd›€› aydan bir
önceki ay endeksinden hareket edilerek yap›lmas› gerekir.

Al›fl sat›fl kazanc› hesab›n›nda, prensip olarak sat›fl bedeli ile ilk iktisaptaki temiz fiyat aras›ndaki
fark esas al›n›r. Baflka bir anlat›mla, kuponlu bir tahvilin sat›n al›nmas›nda, ifllemifl faizin bulunmas›
halinde; ifllemifl faiz tutar› kupon al›fl bedeli olarak, temiz ifllem fiyat› (Temiz Fiyat=Sözleflme fiyat›-
‹fllemifl faiz) ise tahvilin al›fl bedeli olarak kabul edilir. Tabii ilk kupon tahsilat›ndan önce sat›fl yap›l›r
ise al›fl maliyeti “kirli fiyat” olur. Baflka deyiflle al›fltan itibaren hiç faiz kupon tahsilat› yap›lmam›flsa;
kazanç tutar› “sat›fl bedeli ile kirli al›fl fiyat›” aras›ndaki fark olur.

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenler için herhangi bir istisna uygulamas› yoktur. Elde edilen
kazanç tutar› ne kadar olursa olsun y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verme zorunlulu€u vard›r.

01.01.2006 (26.07.2001-31.12.2005 aras›nda ihraç edilenler) tarihinden önce ihraç edilenler için ise,
2022 y›l› gelirleri için 58.000 TL vergi istisnas› hakk› vard›r. Vergi istisnas› hakk›n›n dayana€›, GVK
5281 say›l› Kanun'la de€iflmeden önceki Mükerrer 80/3 maddesidir. Kazanç bu tutar› aflar
ise y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verme zorunlulu€u vard›r. (2021 y›l› için 43.000 TL)

Ayn› y›l içinde yurt d›fl› menkul k›ymet veya eurobond sat›fl zarar› da var ise zarar tutarlar› ile
kazanç tutarlar› birbirine mahsup edilir ve net kar üzerinden vergi ödenir.G.V.K. aç›s›ndan faiz geliri
menkul sermaye irad›d›r. Sat›fl kazanc› ise de€er art›fl kazanc›d›r. Bu sebeple gelir gruplar› baz›nda
yurtd›fl› hisse sat›fl zarar› Eurobond sat›fl kazanc›ndan düflülebilir. Ama yurt d›fl› menkul k›ymet
(hisse senedi, bono vb.) sat›fl zararlar› Eurobond faiz gelirinden düflülemez. Sat›fl kar ve zararlar›
kendi içinde düflülerek netlefltirilir. Y›ll›k beyannemede beyana tabi gelirler toplanmak
zorunda olsa dahi yurt d›fl› hisse sat›fl zarar› di€er gelirlerden (Örn: Eurobond faizi) GVK md
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88'deki s›n›rlama nedeniyle düflülemez. Beyan olunan sat›fl zarar› müteakip y›llardaki (en fazla 5
y›l) ayni mahiyetteki sat›fl karlar›ndan indirilebilir. ‹tfada oluflan geliri de “faiz” geliri (MS‹) oldu€undan
bundan sat›fl zarar›n›n mahsubu mümkün de€ildir.

3.5. Hisse Senedi Sat›fl Kazançlar›n›n Vergilendirilmesi

01.01.2006'dan sonra iktisap edilmifl hisse senetlerinde Borsa ‹stanbul'da (B‹ST) ifllem görenler bir
y›l içinde elden ç›kar›lmalar› halinde GVK geçici 67. Madde’ye göre %10 stopaja tabidir, ancak
Kararname ile vergi stopaj› %0 olarak belirlenmifltir. Baflka deyiflle; B‹ST'de ifllem gören hisse
senedi al›m sat›m kazançlar›nda; kazanç tutar› ne olursa olsun, vergi ödenmesi söz konusu de€ildir.
(1 y›ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ise her hal ve takdirde vergi stopaj› kapsam›
d›fl›ndad›r.)

B‹ST'de ifllem gören Menkul K›ymet Yat›r›m Ortakl›€› hisse senetlerinden elde edilen al›m-sat›m
kazançlar› ise %10 vergi kesintisine tabidir. Ancak 1 y›ldan fazla süreyle elde tutulan Menkul K›ymet
Yat›r›m Ortakl›€› hisse senetleri ise stopaja tabi de€ildir.

De€er art›fl kazanc› olarak de€erlendirilen bu kazançlarda vergi stopaj›, 2025 y›l› sonuna kadar
nihai vergidir, ayr›ca y›ll›k beyan sözkonusu de€ildir.

B‹ST'de ifllem görmeyen hisse senetlerin de ise durum fludur: Al›nd›ktan itibaren 2 y›l içinde elden
ç›kar›lmas› halinde gerçek kiflilerce elde edilen kazançlar “De€er Art›fl Kazanc›” olarak y›ll›k gelir
vergisi beyan›na tabidir. ‹ki y›l geçtikten sonra yap›lan sat›fllardan elde edilen kazançlar ise istisna
kapsam›nda olup herhangi bir vergiye tabi de€ildir.

E€er hisse senetleri veraset veya ivazs›z intikal (hibe, ba€›fl) yoluyla elde edilmifller ise hisse
senetlerinin sat›fl›nda kazan›lan gelirler her hal ve takdirde Gelir Vergisine tabi de€ildir.

Öte yandan yurt d›fl› hisse senetlerinden elde edilen kazançlar ise y›ll›k beyan esas›nda
Gelir Vergisi'ne tabidir. Söz konusu yurt d›fl› menkul k›ymetlerin sat›fl kazanc› hesaplamas›nda;
Al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli o tarihler itibariyle TL’ye çevrilir, al›fl ve sat›fl tarihleri aras›nda
Y‹-ÜFE'ye göre endeksleme yap›l›r ve kalan tutar üzerinden de y›ll›k gelir vergisi beyan› ile gelir
vergisi tarifesine göre vergi ödenir. Endekslemede yukar›da de€iflik bölümlerde izah edildi€i
üzere menkul k›ymetin al›nd›€› ay dahil, sat›ld›€› ay hariç tutulur. Endeksleme yap›labilmesi için
Y‹-ÜFE art›fl oran›n›n %10'dan fazla olmas› gerekir .yurt d›fl› menkul k›ymet kar ve zararlar›
birbirinden mahsup edilebilir. Örne€in yurtd›fl› hisse sat›fl zarar› yurt d›fl› Eurobond sat›fl
kazanc›ndan düflülebilir. Sat›fl kar ve zararlar› kendi içinde düflülerek netlefltirilir. Bu konuda kitab›n
yurt d›fl›nda kazan›lan gelirler k›sm›nda daha detayl› aç›klamalar yap›lm›flt›r.

3.6. Varantlarda Vergi Durumu

Varantlar yat›r›mc›ya, dayanak varl›€› önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da
satma hakk› veren ve bu hakk›n nakit uzlafl› ile kullan›ld›€› menkul k›ymet niteli€indeki sermaye
araçlar›d›r. Di€er bir deyiflle varantlar, menkul k›ymet haline getirilmifl opsiyonlard›r. Dolay›s›yla
varant sat›n alan bir yat›r›mc›, ödedi€i bedel karfl›l›€›nda bir dayanak varl›€› de€il, o dayanak



RSM Turkey Arkan Ergin

44

varl›€› alma yada satma hakk›n› sat›n al›r. Hukuki aç›dan da opsiyon sözleflmelerinin dayanak varl›k
itibariyle s›n›rland›r›lm›fl bir çeflidi olarak kabul edilirler ve Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na
tabidirler.

Gerçek kiflilerin yat›r›m kuruluflu varantlar›ndan elde etti€i kazançlar, 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanunu'nun (GVK) geçici 67'nci maddesi kapsam›nda vergi kesintisine tabi olup, y›ll›k Gelir Vergisi
beyan›na veya münferit beyana tabi de€ildir. Bahse konu kanun maddesine iliflkin vergi oranlar›n›
belirleyen Bakanlar Kurulu Karar›na göre; “tam ve dar mükellef gerçek kifli ve kurumlarca, paylara
ve pay endekslerine dayal› olarak yap›lan ve Borsa ‹stanbul'da ifllem gören arac› kurulufl
varantlar›ndan elde edilen kazançlarda vergi tevkifat oran› %0 olarak” saptanm›flt›r. (22.07.2006
tarihli 2006/10731 say›l› Kararname). Bu yönüyle hisse senetlerine paralel bir mevzuat söz
konusudur. Bunlar›n d›fl›nda kalan varantlardan (dayanak varl›klar› yurtd›fl› endeksler, emtialar
ve döviz kurlar› vb. olan) elde edilen kazançlar için vergi kesintisi oran› %10'dur.
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VII. TAM MÜKELLEF GERÇEK K‹fi‹LERCE YURT DIfiINDA
ELDE ED‹LEN GEL‹RLER‹N VERG‹ DURUMU

1. Türk Gelir Vergisi Mevzuat›nda Vergi Mükellefleri

1.1. Türkiye'de Gelir Vergisi Mükellefiyeti

Gelir Vergisi mevzuat›m›za göre; Türkiye'de yaflayan kifliler tam mükellef statüsündedir. Buna
göre prensip olarak gerek Türkiye'de elde edilen gelirler, gerekse yurt d›fl›nda elde edilen gelirler
y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabidir. Yurt içi-yurt d›fl› gelir toplam› y›ll›k beyanname ile gelecek y›l›n
Mart ay›nda Türkiye'de kiflinin ikametgâh›n›n bulundu€u Vergi Dairesine beyan edilir ve
vergi tarifesine göre %15'ten bafllanarak %40 oran›na kadar vergi ödenir.

Görüldü€ü üzere yurt d›fl›nda elde edilen bu gelirlerin Türkiye'de “y›ll›k beyan” esas›nda beyan
edilmesi ve ilgili y›llardaki tarife üzerinden vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Zaman zaman yurt
d›fl› Maliye/ Vergi otoriteleri Türk vatandafllar›n›n ve flirketlerinin yurt d›fl›ndaki gelirleriyle ilgili
olarak T.C. Maliye Bakanl›€› Gelir ‹daresi Baflkanl›€›'na bilgi vermekte ve bu da cezal› vergi ödeme
riski yaratmaktad›r. Bu konuda örne€in Amerikan Vergi ‹daresi IRS, periyodik olarak TC Maliye
Bakanl›€› Gelir ‹daresi'ne Türk vatandafllar›n›n Amerika'da elde ettikleri gelirlere iliflkin detayl› rapor
vermektedir.

1.2. Uluslararas› Bilgi De€iflimi (CRS)

Son y›llarda ülkeler aras›ndaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›na göre karfl›l›kl› iflbirli€i
ve bilgi paylafl›m› da yap›lmaya bafllam›flt›r. Bu çerçevede ülkeler, vergi kay›plar›n› önlemek amac›yla
uluslar aras› bir iflbirli€ine imza atm›fllard›r.

Otomatik bilgi de€iflimi; kiflilerin, yerleflik (mukimi) oldu€u ülke d›fl›ndaki di€er ülkelerde bulunan
finansal hesap bilgilerinin, yerleflik (mukim) olunan ülkeye, her y›l di€er ülke vergi idarelerince,
vergisel amaçlarla kullan›lmak üzere mütekabiliyet esas›nda (karfl›l›kl›) ve otomatik olarak elektronik
ortamda gönderilmesidir.

Ülkemizdeki bankalarca da “Otomatik Bilgi De€iflimi” kapsam›nda yap›lan bildirimler, OECD Ortak
Raporlama Standartlar› (CRS) çerçevesinde imzalanan milletler aras› bilgi de€iflimi anlaflmalar›
gere€i konu ile ilgili yasal otorite olan Gelir ‹daresi Baflkanl›€›na yap›lmaktad›r. Baflka ülkelerde
vergi mukimi olan kiflilere ait bilgiler ilgili ülkeye gönderilmek üzere Gelir ‹daresi Baflkanl›€›na
rapor edilmektedir. Bu konuda genifl aç›klamalar G‹B'n›n 25.08.2020 tarihinde yay›mlanan “Finansal
Hesap Bilgilerinin Vergi Konular›nda Karfl›l›kl› Olarak Otomatik De€iflim Standard› Rehberi”
döküman›nda yer almaktad›r.(17) Bunun gibi Türkiye'de yerleflik kiflilere ait yurt d›fl›nda elde edilen
gelirler de ilgili ülkelerce Gelir ‹daresi Baflkanl›€›'na raporlanmaktad›r.

Ülkeler vergi kay›plar›n› önlemek amac›yla uluslararas› bir iflbirli€ine imza atm›fllard›r. Bu anlaflma,
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OECD taraf›ndan 13 fiubat 2014'te “Common Reporting Standard”(CRS) ad› alt›nda kamuoyu ile
paylafl›lm›flt›r. Mevcut dönemde CRS'i uygulamay› taahhüt eden 100'ü aflk›n say›da ülke bulunmakta
olup, Türkiye de bu ülkelerden biridir.

Buna göre; OECD Ortak Raporlama Standartlar› (CRS) ve ABD Yabanc› Hesaplar Vergi Uyum
Kanunu (FATCA) çerçevesinde imzalanan milletler aras› bilgi de€iflimi anlaflmalar› gere€i, Finansal
kurulufllar›n hesap sahiplerinin vergi mukimliklerine iliflkin belirli bilgileri toplama ve Gelir ‹daresi
Baflkanl›€›'na (G‹B) raporlama sorumluluklar› bulunmaktad›r.

CRS'i uygulamay› taahhüt eden ülkelerden pek ço€u 1 Ocak 2016'da uygulamaya bafllam›flt›r.
Türkiye ise uygulamaya 2018 Haziran ay›nda bafllam›flt›r. CRS uygulamas›na dair Hazine ve Maliye
Bakanl›€›'n›n paylaflt›€› döküman G‹B'in internet sitesinde de yer almaktad›r. Söz konusu rehberde,
yurtd›fl› mukimi olan veya iliflkisi bulunan müflterilerin finansal bilgilerinin hangi ülkelerle paylafl›laca€›
ve hangi bilgilerin paylafl›laca€› hususlar›na aç›kça yer verilmifltir. Ülkeler aras› bilgi de€iflim takvimi
ve paylafl›m yap›lan ülkeler listesinde güncellemeler olabilece€i unutulmamal› ve geliflmeler takip
edilmelidir.

Öte yandan ABD ile ilgili olarak bir baflka düzenleme de vard›r. Yabanc› Hesaplar Vergi Uyum Yasas›
(Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) 18 Mart 2010 tarihinde ABD (Amerika Birleflik
Devletleri) Hazine Bakanl›€› ve ABD Milli Gelirler Dairesi (Internal Revenue Service (IRS) taraf›ndan
yay›mlanm›flt›r.

Bilgi de€iflimine iliflkin Türkiye'nin de içinde oldu€u tarihsel geliflim flöyle olmufltur:

Ülkeler aras› Otomatik bilgi de€ifliminin yasal zemininini oluflturan anlaflma “Vergi Konular›nda
Karfl›l›kl› ‹dari Yard›mlaflma Sözleflmesi” Türkiye de 3 Kas›m 2011 tarihinde imzalanm›fl ve
bu anlaflman›n onaylanmas›na dair 7018 say›l› Kanun 20 May›s 2017 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
Otomatik bilgi de€iflimini mümkün k›lan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Olarak
De€iflimine ‹liflkin Çok Tarafl› Yetkili Makam Anlaflmas›” (“MCAA”) ise Nisan 2017 y›l›nda
imzalanm›fl, onay›na iliflkin Karar 31.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r. MCAA;
paylafl›lacak bilgilerin detaylar›, bilgi paylafl›m›n›n ne zaman yap›laca€›, bilgi gizlili€i ve
güvenli€i vb. hususlar› düzenleyen bir çerçeve anlaflmad›r.
1.6.2021 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 4025 say›l› Cumhurbaflkan› Karar› ile 31.12.2019
tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Olarak De€iflimine
‹liflkin Çok Tarafl› Yetkili Makam Anlaflmas›”n›n yürürlük tarihi belirlenmifltir.
Böylece söz konusu karar ile anlaflman›n yürürlük tarihi; 1.1.2019 tarihinden itibaren bafllayan
vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 3.2.2020 olarak belirlenmifltir.
2020 y›l› bafl›nda MCAA'in uygulanmas›na yönelik olarak, G‹B taraf›ndan Finansal Hesap
Bilgilerinin Vergi Konular›nda Karfl›l›kl› Olarak Otomatik De€iflim Standard› Bilgilendirme
Rehberi (“Rehber”) yay›mlanm›flt›r. Söz konusu Rehber'de ilgili anlaflmalar kapsam›nda
Türkiye'nin 2019 y›l›na iliflkin olarak 71 ülkeden bilgi alaca€› ve 54 ülkeye bilgi verece€i
aç›klanm›flt›r. Bilgi verilecek ülkeler listesinde 21 Avrupa Birli€i (“AB”) üyesi mevcutken 6 AB
üyesi listede yer almamaktayd›. Söz konusu 6 AB üyesinden Almanya Hollanda, Belçika,
Avusturya ve Fransa'y› 2019 y›l›na ait bilgi de€iflimi aç›s›ndan takvime almad›€›n› Türkiye
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ilgili Rehber'de aç›kça ifade etmifltir. Güney K›br›s ile ilgili olarak ise Türkiye zaten 2011
y›l›nda imzalanan anlaflma metninde çekince flerhi koymufltur. Bu ba€lamda, Türkiye 21 AB
ülkesi ile 2020 y›l›nda 2019 y›l› bilgilerini de€iflmek üzere bilgi de€iflimini aktive etmifl, kalan
6 AB ülkesi ile henüz aktivasyon yapmam›fl idi.
Bu çerçevede, 2019 y›l›na iliflkin olarak 2020 y›l› sonunda Türkiye'nin 54 ülkeye bilgi vermesi
71 ülkeden de bilgi almas› beklenmekteydi. Bununla beraber, AB Komisyonu “Code of Conduct
Group”'un 15.02.2021 tarihli raporundan Türkiye'nin herhangi bir bilgi de€ifliminde bulunmad›€›
anlafl›lm›flt›r. Söz konusu raporda Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle tam anlam›yla bilgi de€iflimini
aktif hale getirebilmesi için aç›k olan baz› sorunlar› çözmesi gerekti€ini ve bunun için zamana
ihtiyac› oldu€unu ifade etti€i belirtilmifltir. Raporda Türkiye'ye eksiklikleri gidermesi konusunda
zaman vermifl ve eksikliklerin giderilmesine yönelik siyasi taahhüt istemifltir.
Bu güncel geliflmeler çerçevesinde, Türkiye'nin 2021 y›l› içerisinde daha önceden 2019 y›l›na
iliflkin olarak bilgi paylafl›m›nda bulunmayaca€›n› aç›klad›€› ülkeler de (Almanya, Fransa,
Avusturya, Hollanda, Belçika) dahil olarak 2019 ve 2020 y›l› bilgilerini di€er ülkelerle paylaflmas›
beklenmektedir.
Öte yandan ‹sviçre'nin iç hukuku gere€i söz konusu ülke ile bilgi paylafl›m› en erken 2022
y›l›nda, 2021 y›l› bilgilerinin paylafl›lmas›yla bafllayabilecektir.

1.2.1. Otomatik Bilgi De€ifliminin Kapsam

Türkiye'deki finansal kurulufllarda tutulan finansal hesap bilgileri bilgi de€iflimi kapsam›na girmekte
olup, tafl›nmaz ve araç gibi tafl›n›r bilgileri otomatik bilgi de€iflimi kapsam›nda de€ildir. Kapsama
girmesi durumunda, hem gerçek kifli (bireysel hesaplar) hem de kurumlara ait (kurum hesab›)
bilgiler karfl›l›kl› olarak paylafl›labilmektedir.

Bu kapsamda bankalar, saklama ve yat›r›m kurulufllar› ile sigorta flirketleri nezdindeki;

- Mevduat hesaplar›,
- Saklama hesaplar›,
- Ortakl›k ve borç iliflkisi menfaati,
- Nakdi de€er sigorta sözleflmeleri,
- Düzenli ödeme sözleflmelerine (anüiteler)

iliflkin finansal bilgileri karfl›l›kl› olarak paylafl›lacakt›r.

Bu çerçevede;

- Hesap sahibinin ve kurumlarda kontrol eden kiflilerin (baz› ortaklar ya da bazen yöneticiler);
ad›-soyad›, adresi, yerleflik (mukim) oldu€u ülke, yerleflik (mukim) olunan ülkedeki vergi
kimlik numaras›,

- Banka hesap numaras›, hesap bakiyesi ya da de€eri,
- Hesaba y›l içinde ödenen faiz, temettü, menkul k›ymet sat›fl kazanc› gibi gelirlerin ya da

hesapta tutulan varl›klar›n sat›fl›nda do€an gelirlerin toplam brüt tutar› gibi bilgiler

G‹B vas›tas›yla ilgili ülke Maliye Bakanl›€› veya Vergi ‹darelerine iletilmifl olacakt›r.
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Bildirimler hesab›n tutuldu€u para birimiyle (Türk Liras›, Avro, ‹ngiliz Sterlini, ABD Dolar› vb.)
yap›lacakt›r.

Örne€in; Almanya'da yerleflik Bay (A)'n›n Türkiye'deki (B) bankas›nda bulunan hesaplar›n›n 31
Aral›k tarihli bakiyeleri afla€›daki gibi olsun: 1. hesap: 10.000 Euro 2. hesap: 10.000 TL 3.hesap:
10.000 ABD Dolar›. Bu durumda hesap bakiyeleri herhangi bir kura dönüfltürülmeden 3 ayr› hesap
bakiyesi oldu€u gibi bildirime konu olacakt›r.

Anlaflma kapsam›ndaki finansal hesaplar›n 31 Aral›k tarihindeki hesap bakiyesi ya da de€eri ile bu
hesaba y›l içinde ödenen gelir (faiz, kar pay›, temettü, finansal varl›klar›n sat›fl›ndan elde edilen gelirler
vb.) bildirim kapsam›ndad›r. Ancak, örne€in bir mevduat hesab›na y›l içinde yat›r›lan gayrimenkul
kira ödemesi, borç ödemesi gibi hesap hareketleri otomatik bilgi de€iflimi kapsam›nda de€ildir.

Hesab›n y›l içinde kapat›lm›fl olmas› halinde kapat›lm›fl oldu€u bilgisi hesab›n kapat›lmas›n› takip
eden y›l bildirilecektir. Örne€in; 2019 y›l›nda kapat›lan bir hesap, 2019 y›l›na iliflkin 2020 y›l›nda
yap›lacak de€iflimde yer alacakt›r. (2018 y›l›nda veya öncesinde kapat›lm›fl bir hesap 2020 y›l›nda
yap›lacak de€iflimde yer almaz). Hesab›n yaln›zca kapat›ld›€› y›l ile ilgili bildirim yap›lacakt›r. Kapat›lm›fl
hesaplara iliflkin hesap bakiyesi veya de€eri s›f›r “0” olarak bildirilecektir. Bununla birlikte hesap
kapat›lm›fl bile olsa kapanma tarihine kadar hesaba iflleyen faiz gibi bilgiler bildirime tabidir.

Müflterek olarak tutulan hesaplarda ortaklar›n her biri hesap sahibi gibi de€erlendirilir ve hesap
bakiyesinin tümü bildirilir. Bildirimde hesab›n bakiyesinin ortak say›s›na bölünmesi söz konusu
de€ildir.

Hissedar olunan bir flirketin üretim ya da mal al›m-sat›m› gibi aktif bir ticari faaliyetle u€raflmas›
halinde orta€› yurtd›fl›nda yerleflik (mukim) de olsa ortakl›k pay› kaç olursa olsun kurum hesab›
otomatik bilgi de€iflimi kapsam›na girmez. Fakat Türk vatandafllar›n›n yurtd›fl›nda kurduklar›
flirketler ad›na Türkiye'de açt›klar› hesaplar›n bildirimi söz konusu olabilir.

Görüldü€ü üzere tüm hesap türlerinde hesab›n y›lsonu bakiyesi bildirime tabi olup, hesap
bakiyelerinin kayna€›na iliflkin (emekli ayl›€›, kira geliri gibi) bilgiler otomatik bilgi de€iflimi kapsam›nda
de€ildir. Bununla birlikte, mevduat hesaplar›nda ayr›ca hesaba y›l içinde ödenen faiz de bildirilecektir.
Saklama hesaplar›nda hesaba y›l içinde ödenen faiz, temettü ve di€er gelirler ile finansal varl›€›n
sat›fl›ndan do€an gelirler bilgi de€iflimi kapsam›ndad›r. Mevduat ve saklama hesaplar› d›fl›ndaki
hesap türlerinde ise (örne€in anüiteler), hesap sahibine yap›lan ödemeler bildirilir.

Yukar›daki aç›klamalar›n hepsi ülkeler aras› karfl›l›kl› bilgi paylafl›m›ndaki esas ve ilkelerdir.
Türkiye'deki yabanc›lara ait finansal bilgiler kiflinin yerleflik oldu€u ülke makamlar›na gönderilirken,
Türkiye yerlefliklerine iliflkin yabanc› ülkelerdeki bilgiler de Türkiye Maliye Bakanl›€› birimlerine
gönderilmektedir.

1.2.2. Bilgilerin Paylafl›m› Halinde Vergi ‹nceleme Ve Tarhiyat Süreci Nas›l Olacak? Çifte
Vergilendirme Nas›l Önlenecek?

Otomatik bilgi de€iflimine ba€l› olarak hemen otomatik bir vergi tarhiyat›, vergi veya ceza ödeme
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söz konusu olmayacakt›r. Yurt d›fl›ndan gelen bilgi G‹B taraf›ndan de€erlendirildikten sonra konu,
bir Vergi Müfettifli'ne (vergi inceleme eleman›) havale edilecek ve mükellef nezdinde yap›lan
inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre ifllem yap›lacakt›r. Kifli bu aflamada; Vergi Müfettifli'ne
gerekli bilgileri verecek, savunma yapacak, ayn› dönemde zarar etti€i ifllemler varsa onlar› deklare
edecek, sat›fl geliri varsa sat›lan k›ymetin al›nd›€› tarih ve maliyet bedeli gibi bir çok bilgi ve belgeyi
ibraz edecektir. Vergi Müfettifli bu bilgileri bir tutana€a ba€l›yacak ve bütün bu bilgiler ile
savunmalardan sonra düzenlenecek rapora göre ifllem yap›lacakt›r.

Öte yandan her hal ve takdirde çifte vergilendirme söz konusu olmayacakt›r. Elde edilen gelir, ya
sadece gelirin elde edildi€i ülkede (örne€in Türkiye'de) vergilendirilecek, ya da gelirin elde edildi€i
ülkede (örne€in Türkiye'de) ödenen vergi, mukim olunan di€er ülkede ödenecek vergiden mahsup
edilebilecek, yani Türkiye'de ödenen vergi ilgili ülkede ödenecek tutardan düflülebilecektir.
Türkiye'de elde edilen gelirlerin baz›lar› di€er ülkelerde de vergilendirmeye tabidir. Örne€in; Türkiye
ile (A) ülkesi aras›ndaki “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas›” kapsam›nda Türkiye'de temettü
gelirlerinden %10 oran›nda vergi kesintisi yap›l›yor ve as›l mukim olunan (A) ülkesinde bu gelirlerden
%15 oran›nda vergi al›n›yor ise, aradaki fark›n (A) ülkesine ödenmesi söz konusudur. Bunun gibi
yurt d›fl› temettü gelirinde stopaj yap›lm›flsa Türkiye'deki vergilemede bu tutar mahsuba konu
olacakt›r.

1.3. Gerçek Faydalan›c› (Beneficial Owner) Bildirim Zorunlulu€u

OECD'nin küresel anlamda vergi fleffafl›€›n› sa€lamaya yönelik olarak; “Gelirlerin/servetlerin
arkas›ndaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakç›l›€› ile mücadele aç›s›ndan” Gelir ‹daresi
Baflkanl›€›'nca 529 Seri Nolu VUK genel tebli€ yay›mlanarak düzenleme yap›lm›flt›r. (Resmi Gazete:
13 Temmuz 2021/31540)

Bu kapsamda, tüzel kifliler ile tüzel kiflili€i olmayan teflekküllerin gerçek faydalan›c› bilgisinin güncel,
tam ve do€ru bir flekilde tespit edilebilmesi amac›yla gerçek faydalan›c›n›n belirlenmesine ve
bildirilmesine iliflkin olarak bildirim zorunlulu€u getirilmektedir.

Tebli€e göre;

Gerçek faydalan›c›: Tüzel kifli veya tüzel kiflili€i olmayan teflekkülleri nihai olarak kontrolünde
bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kifli veya kiflileri;

Trust: Bir malvarl›€›n›n belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanmas› için, malvarl›€›n›n maliki
olan sözleflme kurucusu taraf›ndan, söz konusu malvarl›€›n›n yönetimi, kullan›m› ya da sözleflmede
belirtilen di€er tasarruflarda bulunulmas› amac›yla sözleflmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne
b›rak›lmas›n› hüküm alt›na alan hukuki iliflkiyi,

Ifade etmektedir.

Tebli€ ile “Gerçek Faydalan›c› (Ultimate Beneficial Owner)” tespiti ile ilgili olarak bildirim zorunlu€u
getirilmifl olup, Türkiye'de vergi mükellefi olan flirketler Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi
Beyannameleri ekinde bu konuda bildirim yapacaklard›r.
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Tebli€e göre “Gerçek Faydalan›c›” flu flekilde belirlenecektir:

“MADDE 5 -

(1) Tüzel kiflilerde;

a) Tüzel kiflili€in yüzde yirmi befli aflan hissesine sahip gerçek kifli ortaklar›,
b) Tüzel kiflili€in yüzde yirmi befli aflan hissesine sahip gerçek kifli orta€›n›n gerçek faydalan›c›
olmad›€›ndan flüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kifli ortak bulunmamas›
durumunda, tüzel kiflili€i nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kifli ya da kifliler,
c) (a) ve (b) bentleri kapsam›nda gerçek faydalan›c›n›n tespit edilemedi€i durumlarda, en üst
düzey icra yetkisine sahip gerçek kifli ya da kifliler,

gerçek faydalan›c› olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

(2) Tedbirler Yönetmeli€inin 12’nci maddesinin ikinci f›kras›nda belirtilen tüzel kiflili€i olmayan ifl
ortakl›klar› gibi teflekküllerde;

a) Tüzel kiflili€i olmayan teflekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kifli ya da kifliler,
b) (a) bendi kapsam›nda gerçek faydalan›c›n›n tespit edilememesi halinde tüzel kiflili€i olmayan
teflekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kifli ya da kifliler,

üst düzey yönetici s›fat›yla gerçek faydalan›c› olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.

(3) Trust ve benzeri teflekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalan›c› s›fat›n›
haiz olanlar ya da bu teflekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalan›c› olarak kabul
edilerek bildirime konu edilir.”

Bildirim formuna göre; bilgisi verilen kiflinin an›lan flirketteki gerçek faydalan›c›l›€› hissedar› oldu€u
bir baflka flirketten kaynaklan›yorsa bu flirket(ler)in de aç›klama alan›nda belirtilerek hisse oran›
örnekte anlat›lan flekilde hesaplanmal›d›r. A flirketinin %80 hissesine sahip olan bir B flirketinin %40
oran›nda hissedar› olan X kiflisinin, A flirketine iliflkin bildirimde %80 x %40 = %32 oran›nda hisse
sahibi oldu€u bildirimi yap›lmal›d›r. Ayr›ca hangi flirket(ler) arac›l›€›yla dolayl› ortak oldu€u
belirtilmeli ve gerekti€inde gerçek faydalan›c› olma sebebine iliflkin ilave aç›klamalar
yap›lmal›d›r. Örne€in, hangi flirket(ler) arac›l›€›yla dolayl› ortak oldu€u belirtilmelidir.

Öte yandan Türkiye'de yönetim merkezi olan veya Türkiye'de mukim yöneticisi olan yabanc›
ülkede kurulmufl trust ve benzeri teflekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri için de
“gerçek faydalan›c› bilgisi” bildirimi verme zorunlulu€u getirilmifltir. Bu kifliler gerçek faydalan›c›
bilgisini her y›l›n A€ustos ay› sonuna kadar Gelir ‹daresi Baflkanl›€›na bir form ile elektronik ortamda
bildirmek zorundad›r. ‹lk bildirim süresi 31/8/2021 tarihidir. Görüldü€ü üzere Türkiye'de yerleflik
kiflilere ait olan yurt d›fl›ndaki trust, vak›f ve benzeri oluflumlar›n da Türk Mali Makamlar›na (G‹B)
bildirilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla Türkiye'de vergi mevzuat› kapsam›na giren gelirlerin varl›€›
halinde bu tutarlarda vergi beyan›na konu olacakt›r.
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Bildirimin dönemi ve verilme zaman›: Bildirim yapma yükümlülü€ü getirilen kurumlar vergisi
mükellefleri, gerçek faydalan›c› bilgisini geçici vergi beyannameleri ve y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde bildirmek zorundad›r.Yurt d›fl›nda trust ve benzeri yap›lar› olan gerçek kifliler
ise her y›l A€ustos ay›nda bildirim yapacaklard›r.

1.4. Yurt D›fl›nda Kontrol Edilen fiirket, Trust, Fonlar (CFC)

Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n do€rudan veya dolayl› olarak ayr› ayr› ya da birlikte
sermayesinin, kar pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol
ettikleri yurt d›fl› ifltirakleri kontrol edilen kurum (Controlled Foreign Company) say›l›r. CFC
say›lmas› için yurt d›fl› kuruluflun %10'dan az vergi yükü tafl›mas› gerekir.(18)

Buna göre; yurt d›fl› kurulufllara yat›r›m yapan, yurt d›fl›nda flirketi olan (trust, yat›r›m fonu veya
herhangi bir finansal entity dahil) Türkiye'deki vergi mükellefleri aç›s›ndan, yurt d›fl›ndaki bu kurumlar
fiilen kar pay› da€›tmam›fl olsa dahi, vergi uygulamalar› aç›s›ndan kar pay› da€›t›lm›fl oldu€u kabul
edilerek ve bu suretle yurt d›fl›nda oluflan bu kazançlar Türkiye'de kurumlar vergisine veya flahsi
gelir vergisine tabi tutulmaktad›r.(19)

Esasen vergi cenneti olan ülkelerde (genellikle offshore'lar) veya Türkiye'ye göre düflük vergi
ödenen ülkelerde kurulu flirket veya fonlardan temettü da€›t›lmam›fl olsa dahi sa€lanan kazançlar,
kifliler aç›s›ndan temettü (kar pay›) elde edilmifl gibi Gelir Vergisi'ne tabi olmakta; kurumlar aç›s›ndan
da yurt d›fl›ndan elde edilen kazanç say›lmaktad›r. Dolay›s›yla, söz konusu tutarlar›n Türkiye'de
“y›ll›k beyan” esas›nda beyan edilmesi ve ilgili y›llardaki tarife üzerinden vergisinin (GV veya KV)
ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda örne€in yurt d›fl›ndaki flirketin aktifinde yer alan hisse senetlerinin sat›fl›nda kazanç
söz konusu oldu€unda, CFC uygulamas› nedeniyle Türkiye'deki flah›slar aç›s›ndan ortaya ç›kacak
bu kazanç vergiye tabi olacakt›r. Bir baflka deyiflle, Türk Vergi Mevzuat› aç›s›ndan CFC olarak alg›lanan
bu flirketlerin y›l sonunda oluflacak karlar› Türkiye'de otomatik olarak vergiye tabi olmaktad›r .

CFC konusu yap›lan bir vergi incelemesinde ortaya ç›kar›labilir. TR'deki banka hesaplar›na yurt
d›fl›ndan gelen paralar, yap›lan baz› sözleflmelerin Vergi Makamlar›nca tespiti, vergi otoriteleri
aras›nda uluslar aras› bilgi de€iflimi sonucu elde edilen bilgilere dayan›larak sonuca ulafl›labilir. Ayr›ca
ülkeler aras› otomatik bilgi de€iflimi (CRS) sonucunda al›nan raporlara istinaden de inceleme
bafllat›labilir. Ülkeler aras› bilgi paylafl›m› (CRS) konusundaki geliflmeler takip edilmelidir.

2. Yurt D›fl›nda Elde Edilen Hangi Gelirler için Türkiye'de Gelir Vergisi Ödenmesi
Gerekir?

Yurt d›fl›nda elde edilen gelirler Türkiye'de y›l l ›k esasta gelir vergisine tabidir
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›na iliflkin beyanname
verme s›n›r› 2022 y›l› için 3.800 TL'dir. Buna göre yabanc› banka yabanc› bono faiz gelirlerinde , kar
pay› gelirlerinde 2022 y›l› için 3.800 TL'yi aflmak flart›yla y›ll›k beyan söz konusudur. (2021 y›l› için
2.800 TL.)
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Türkiye'de vergilendirme s›ras›nda yurt d›fl›nda ödenen vergiler var ise bu tutarlar hesaplanan
vergiden mahsup edilir. Türkiye de mahsup yap›l›rken kiflinin toplam ödeyecegi vergiden de€il,
Türkiye'de beyan edilen yurt d›fl› gelirin hesaplanan vergisinden (ödenecek  menkul sermaye iradi
kismin›n vergisinden) mahsup edilir. Ülkeler aras› vergi oran› farkl›l›€›ndan kaynaklanan yurt d›fl›nda
ödenmifl fazla k›s›m var ise iade yap›lmaz.

Yurt d›fl›nda elde edilen gelirler Türkiye'ye getirilsin veya getirilmesin, e€er yurt d›fl› kazanç kiflinin
o ülkedeki banka hesab›na geçmiflse Türkiye'de y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabi olacakt›r. Örne€in,
ABD Hazine Bonosu faizi kupon tahsilat› kiflinin yabanc› ülkedeki banka hesab›na geçmifl ise bu
para TR'ye transfer edilmese dahi gelir vergisine konu olacakt›r. Ancak, kiflinin iradesi d›fl›ndaki
sebeplerden Türkiye'deki hesaplara intikal yap›lam›yor ise gelirin elde edilmesi kiflinin bunlara
tasarruf edebildi€i y›l itibariye gerçekleflir.

Afla€›daki gelirler Türkiye'de y›ll›k beyan kapsam›ndad›r:

Yabanc› Bankalardaki mevduat faizi,
Yabanc› Bankalardaki repo faizi,
Yabanc› ülkelerin ç›kard›€› bonolar›n faizi, sat›fl kazançlar›,
Yabanc› ülke flirketlerinin ç›kard›€› bonolar›n faizi, sat›fl kazançlar›,
Yabanc› ülkelerdeki flirketlerin hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri,
Türkiye Hazinesi'nin ç›kard›€› Eurobond faiz gelirleri, sat›fl kazançlar›,
Türk özel sektör flirketlerin yurt d›fl›nda ihraç etti€i tahvillerin faiz gelirleri, sat›fl kazançlar›,
Vergi cenneti olan ülkelerde kurulu flirket, trust veya fonlardan temettü da€›t›lmam›fl olsa
dahi sa€lanan kazançlar (Kontrol edilen yabanc› kurum=CFC uygulamas›),
Yabanc› ülke yat›r›m fonlar›/yat›r›m ortakl›klar› gelirleri,
Yabanc› ülkelerdeki vadeli ifllemler ile türev ürünlerden elde edilen gelirler (Yurt d›fl›ndaki
finansal kurulufllarda yap›lan Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri, Yurtd›fl› Fark Kontratlar› ve benzeri
di€er vadeli ifllem/türev ürün kazançlar›),
Yabanc› ülkelerdeki yap›land›r›lm›fl ürünlerden elde edilen gelirler,
Yabanc› ülkelerdeki bonolar›n al›m-sat›m kazançlar›,
Yabanc› ülkelerdeki flirketlerin hisse senetlerinin al›m-sat›m kazançlar›,
Yabanc› ülkelerdeki gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri.

2.1. Eurobond Faizleri ve Sat›fl Kazançlar›

Eurobond faizleri ve al›m-sat›m kazançlar› GVK'nın Geçici 67. Maddesi kapsam›nda olmad›€› için
y›ll›k esasta gelir vergisine tabidir.(20) (21)

2.1.1. Eurobond Faiz Gelirleri

Eurobond faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu aç›s›ndan “menkul sermaye irad›” geliridir.

Eurobond faiz gelirleri için GVK geçici 67. maddedeki stopaj usulü uygulanmad›€›ndan (ifllemi
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yapan banka veya arac› kurumca vergi stopaj› uygulamas›n›n d›fl›nda oldu€undan), bu gelirler
y›ll›k esasta gelir vergisi beyan›na konu olur. Baflka gelirler (örne€in temettü, kira, vb.) nedeniyle
beyan yap›ld›€›nda da bu beyana eklenirler.

Eurobond faizi teorik olarak stopaja tabidir ancak stopaj oran› 0'd›r. Bu nedenle 3.800 TL'lik yurt
d›fl› faiz/repo haddinin Eurobond gelirleri ile ilgisi yoktur, bu tutar yurt d›fl›nda ihraç edilmifl menkul
k›ymetler ile oradaki bankalardan elde edilen faiz gelirleri içindir. (GVK madde 86/1-c, 86/1-d)

Burada önemli husus y›l baz›nda elde edilen faiz geliri tutar›n›n her y›l için aç›klanan y›ll›k
beyan haddini afl›p aflmad›€›d›r. E€er bu s›n›r›n alt›nda gelir elde edilmiflse beyan yap›lmaz, s›n›r
afl›ld›€›nda ise gelirin tamam› için gelir vergisi beyannamesi verilir. Y›ll›k beyan haddi 2022
y›l› için 70.000 TL’sidir. Beyan haddinin afl›l›p afl›lmad›€›n›n tespitinde; beyana tabi di€er gelir
unsurlar›n›n da (ücret geliri hariç(22) dikkate al›nmas› gerekir. (2021 y›l› için 53.000 TL).

Bu k›ymetlerin faiz gelirleri, kupon tahsilatlar›nda ve itfada meydana gelir. Tahsilat s›ras›ndaki tutar
TCMB döviz al›fl kurundan TL'ye çevrilir. Örne€in 2022 y›l›nda sadece eurobond faiz geliri elde
edilmiflse ve bu tutar y›ll›k gelir vergisi beyan haddi olan 70.000 TL'yi afl›yorsa gelirin tamam›
beyan edilir. Veya eurobond faizi 20.000 TL olmakla beraber ayr›ca 65.000 TL iflyeri kiras› da var
ise ve toplamda beyan s›n›r› geçildi€inden toplam 85.000 TL için y›ll›k beyanname ile gelir vergisi
ödenir.(23)

‹tfa'daki anapara kur fark› vergiye tabi de€ildir. (GVK Madde: 75/5)

Ortak hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde her bir kifli için 70.000 TL'nin geçilip geçilmedi€ine
ayr› ayr› bak›l›r.

Eurobondların vadeden önce baflka vadeli bir bono veya tahviller ile de€ifltirilmesi veya ihracatçı
tarafından vadeden önce geri ça€rılması menkul kıymetlerin itfası hükmündedir (Erken itfa).
Dolayısıyla bu ifllemdeki gelir faiz geliri mahiyetinde olup, alım-satım kazancı de€ildir. (24)

Faiz kupon tahsilatlar›ndaki “gelir” olarak; döviz cinsinden hesaba geçen tutarlar›n o tarih için
geçerli TCMB döviz al›fl kuru (TCMB'ce 1 gün önce aç›klanan kur) ile bulunan TL tutar› esas
al›n›r.

Primli al›flta ödenen prim tutar› (ifllemifl faiz de€il) eurobond'un bu tarihten sonraki kupon faiz
tahsilatlar›na paylaflt›r›larak elde edilen faiz gelirinin tespitinde düflülebilir. Kuponlu bir tahvilin sat›n
al›nmas›nda, sat›n alma bedelinin itfa bedeli ile varsa ifllemifl faiz tutar›n›n üzerinde olmas› halinde,
baflka bir deyiflle temiz fiyat›n itfa bedelini aflmas› durumunda fazla olan k›s›m izleyen dönemlere
iliflkin faiz kuponlar›n›n maliyeti (al›fl bedeli) olarak dikkate al›n›r (GVK 257 Seri No'lu Gelir Vergisi
Genel Tebli€i).

Beyannameye intikal edecek faiz geliri tutar›ndan “depo etme (saklama) ve sigorta ücretleri gibi
menkul k›ymetlerin muhafazas› için yap›lan giderler”; “tahsil giderleri” ile “arac› kurum/banka
komisyonu veya ifllemlerdeki di€er hizmet bedelleri” vergi matrah›n›n tespitinde beyanname
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üzerinde indirim olarak dikkate al›nabilir. Çünkü gelir vergisi net (safi) gelir üzerinden al›n›r. Ancak
bunlar d›fl›nda baflkaca bir giderin hesaba kat›lmas› mümkün görünmemektedir. Örne€in; kald›raç
kullan›larak eurobond al›nmas› halinde, kullan›lan kredinin faizinin elde edilen faiz gelirinden düflülme
imkan› yoktur. (GVK Madde: 78).

Örnek 8:

Yukar›daki örnekte; her bir gelir unsuru tek bafl›na 70.000 TL'nin alt›nda kalmakla birlikte, beyan
s›n›r›n›n belirlenmesinde her iki gelir unsuru toplan›r. Toplam gelir 70.000 TL'yi aflt›€›ndan gelirin
tamam› beyan edilir. Beyan s›n›r›n› aflan 6.000 TL'lik k›s›m de€il, 76.000 TL'nin tamam› vergi matrah›
olarak beyan edilir. Tabii her bir gelir unsuru net kazanç üzerinden dikkate al›n›r, baflka deyiflle
giderler indirildikten sonraki k›s›mlar esast›r.

Örnek 9:

Ücret geliri 70.000 TL'lik beyan haddinin hesab›nda dikkate al›nmad›€› için Eurobond Faiz Geliri y›ll›k
beyannameye dahil edilmeyecektir.

Örnek 10:

‹ktisaptan sonraki ilk kupon faizi tahsilat›na ait faiz gelirinin hesab›nda, al›fl s›ras›nda ödenen “temiz
fiyat-kirli fiyat fark›” ifllemifl faiz olarak düflülür ve kalan tutar “faiz geliri” olarak dikkate al›n›r.
Baflka deyiflle ifllemifl faizin bulunmas› halinde ifllemifl faiz tutar› kupon al›fl bedeli, temiz ifllem fiyat›
(Temiz Fiyat=Sözleflme fiyat›-‹fllemifl faiz) ise tahvilin al›fl bedeli olarak kabul edilir. (GVK 257 Seri
No'lu Gelir Vergisi Genel Tebli€i).

Y›ll›k %7,375 faizli olan (2 kupon ile toplamda y›ll›k 7.375 USD faiz tahsilat›) bu k›ymetin 05.02.2022
tarihindeki ilk kupon faiz tahsilinde al›nan 3.687,5 USD'l›k tutardan al›flta ödenmifl olan 3.114 USD
düflülür ve ilk kupon faiz geliri olarak 573,5 USD dikkate al›n›r. Dolay›s›yla kifli y›lda toplamda
573,5 + 3.687,5 = 4.261 USD faiz geliri elde etmifl olur.

2.1.2. Eurobond Sat›fl Kazançlar›:

Eurobond sat›fl kazançlar› gelirleri Gelir Vergisi Kanunu aç›s›ndan “de€er art›fl kazanc›” geliridir.

Eurobond al›m-sat›m kazançlar› için GVK geçici 67. madde uygulanmaz. Bu durumda al›fl-sat›fl
kazanc› y›ll›k beyana konu olur.

Stopaja Tabi ‹flyeri Kiras› :  46.000 TL
Eurobond Faiz Geliri :  30.000 TL
Beyan Edilecek Gelir :  76.000 TL

Ücret Geliri :  950.000 TL
Eurobond Faiz Geliri :     48.000 TL
Beyan Edilecek Gelir :  950.000 TL

Eurobond nominal bedel :  100.000 USD
Eurobond al›fl fiyat› (kirli fiyat) :  104.843 USD
‹fllemifl faiz tutar› :       3.114 USD
Eurobond temiz al›fl fiyat› :  101.729 USD
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1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondlar için 2022 y›l› için 58.000 TL istisna hakk›
bulunmaktad›r. Yasal dayanak, GVK'n›n 5281 say›l› Kanun'la de€iflmeden önceki Mükerrer madde
80/3 hükmüdür. (2021 y›l› için 43.000 TL).

Bu k›ymetlerin sat›fl kazanc› flu flekilde hesaplan›r: Al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli TL’ye çevrilir, al›fl
ve sat›fl tarihleri aras›nda Y‹-ÜFE'ye göre endeksleme yap›larak ilk iktisap maliyeti artt›r›l›r ve bu
maliyet tutar› sat›fl bedelinden düflülerek kalan tutar üzerinden de y›ll›k gelir vergisi beyan› ile gelir
vergisi tarifesine göre vergi ödenir.

Al›fl sat›fl kazanc› hesab›nda, sat›fl bedeli (kirli fiyat) ile ilk iktisaptaki temiz fiyat aras›ndaki fark
esas al›n›r. Baflka bir anlat›mla, kuponlu bir tahvilin sat›n al›nmas›nda, ifllemifl faizin bulunmas› halinde;
ifllemifl faiz tutar› kupon al›fl bedeli olarak ilk kupon faiz gelirinin hesab›nda dikkate al›n›r, temiz
ifllem fiyat› (Temiz Fiyat=Sözleflme fiyat›-‹fllemifl faiz) ise tahvilin al›fl bedeli olarak kabul edilir.
Ancak sat›fl tarihi itibariyle al›fltan itibaren hiç faiz kupon tahsilat› yap›lmam›flsa; kazanç tutar› “sat›fl
bedeli ile kirli al›fl fiyat›” aras›ndaki fark olur.

Net sat›fl kazanc›n›n tespitinde, arac› kurum/banka komisyonu veya ifllemlerdeki di€er hizmet
bedelleri vergi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilir.

Ayn› y›l içinde yurt d›fl› menkul k›ymet veya eurobond sat›fl zarar› da var ise zarar tutarlar› ile
kazanç tutarlar› birbirine mahsup edilir ve net gelir üzerinden vergi ödenir. Zira mevzuat›m›za göre;
ayn› y›l içindeki eurobond sat›fl kar ve zararlar› ve hatta di€er yurt d›fl› menkul k›ymet (yabanc›
ülke veya yabanc› flirket bonolar›, hisse senetleri) sat›fl kar zararlar› birbirine mahsup edilir ve net
kazanç üzerinden vergi ödenir. Dolay›s›yla eurobond sat›fl kar› elde edildi€i y›lda YP hisse senedi
veya YP bono sat›fl zarar› da var ise eurobond sat›fl kar›ndan vergi ödenmeyebilir.

Eurobond sat›fl›nda zarar ç›kt›€›nda bu zarar ayn› y›l içindeki “kira, eurobond faizi, serbest meslek
kazanc› vb. di€er gelir unsurlar›ndan” düflülemez. Zira Kanun'un 88. madde hükmüne göre; “
di€er kazanç ve iratlardan do€an zararlar” o y›l içinde elde edilen di€er gelirlerden mahsup
edilemiyor. Ayn› y›l içindeki di€er gelirlerden mahsup edilememekle beraber, menkul k›ymet
zarar›n›n, gelecek 5 y›l içinde ayn› mahiyetteki menkul k›ymet (eurobondlar, yurt d›fl› hisse senedi,
yat fonu, bono, vb.) sat›fllar›ndan do€an beyana tabi kazançlardan indirilebilmesi gerekir.
Çünkü madde hükmünde buna bir engel görünmemektedir. (GVK Madde: 88).

Örnek 11:

Eurobond sat›fl kazançlar› için yukar›da bahsetti€imiz gibi 70.000 TL'lik beyan haddinin afl›l›p
afl›lmad›€›n›n bir önemi yoktur. Dolay›s›yla sat›fl kazanc› 10.000 TL de olsa beyan zorunlulu€u vard›r.

Yukar›daki örnekte; y›ll›k toplam gelir beyan haddi 70.000 TL'nin alt›nda kald›€›ndan sadece sat›fl
kar› beyana tabidir. Zira; faiz gelirlerinden farkl› olarak sat›fl kazançlar› için y›lll›k beyan s›n›r›

Eurobond Sat›fl Kazanc› :  26.000 TL
Eurobond Faiz Geliri :  40.000 TL
Toplam Gelir :  66.000 TL
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uygulamas› yoktur. Bunun için sat›fl kazanc› tutar› ne olursa olsun y›ll›k gelir vergisi beyannamesi
verilmek zorundad›r. Faiz geliri ise bu örnekte beyana tabi olmayacakt›r, çünkü toplamda 70.000
TL'lik y›ll›k beyan haddi geçilmemifltir. (2021 y›l› için 53.000 TL),

Örnek 12:

Afla€›daki örnekte eurobond sat›fl kazançlar›ndaki “endeksleme imkan›” gösterilmektedir.
Görülece€i üzere Y‹-ÜFE endekslemesi sonras›nda beyana tabi bir kazanç ç›kmamaktad›r. Tam
tersine 520 TL zarar söz konusu olmaktad›r.

2.1.3. Eurobondlarda vergi istisnas›:

2001 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz sebebiyle 26.7.2001-31.12.2005 tarihleri aras›nda elde edilen
eurobondlar gelirleri (faiz+sat›fl kazanc›) özel bir kanunla vergi d›fl› b›rak›lm›fl idi. Ancak Kanun
maddesine göre; bu istisna 31.12.2007 tarihinden itibaren kalkm›flt›r.

2008 y›l›ndan itibaren elde edilen bu faiz ve sat›fl kazanc› gelirlere prensip olarak herhangi bir istisna
uygulanmamaktad›r.

Bununla birlikte yukar›da belirtti€imiz üzere;

- Faiz gelirleri için, 2022 y›l› y›ll›k beyan haddinden(=70.000 TL) daha fazla bir faiz geliri elde
edilmemiflse y›ll›k beyan yap›lmaz ve herhangi bir vergi ödenmez.
- Eurobond sat›fl kazançlar›nda ise 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondlar için 2022
y›l› için 58.000 TL istisna hakk› bulunmaktad›r. (2021 y›l› için 43.000 TL)

2.1.4. Dernek ve Vak›flar›n Eurobond Gelirleri:

Kurumlar Vergisi Kanununa göre; “Dernek ve vak›flar Kurumlar Vergisi mükellefi” de€ildir. Ancak
dernek veya vak›f içinde/nezdinde bir “iktisadi iflletme” oluflmas› halinde bu iktisadi iflletmeler
kurumlar vergisine tabi olur. Örne€in BJK derne€i kurumlar vergisine tabi de€ildir, ama klüp

Al›fl Tarihi May›s 21 Sat›fl tarihi Ocak 22
Al›fl Bedeli USD 202.000 Sat›fl Bedeli USD 205.000
Al›fltaki USD 8,28 Sat›fltaki USD 12,97
Al›fl Bedeli TL 1.672.560 Sat›fl Bedeli TL 2.658.850
ÜFE Nisan / 21 642 ÜFE Aral›k / 21 1.022
ÜFE Aral›k/Nisan            1,59 

Endeksli Maliyet          2.659.370 Sat›fl Bedeli TL 2.658.850

Sat›fl Kazanc› USD 3.000
Sat›fl Kazanc› TL 986.290
Sat›fl Zarar› (Endeksli) -520
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içinde kazanç amac›yla oluflturulan bir futbol veya basketbol okulu iktisadi iflletmedir ve burada
oluflan net kazanç kurumlar vergisine tabidir.

E€er salt dernek olarak faaliyet gösteriliyorsa (içinde iktisadi iflletme yoksa) kurumlar vergisine
tabi de€ildir. Bu durumda dernek veya vak›f taraf›ndan elde edilen Eurobond faiz veya sat›fl
kazançlar› herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Zira dernek veya vak›f nezdinde kurumlar vergisi
olmayaca€› gibi, bu k›ymetlerde vergi stopaj› da söz konusu de€ildir. Mevzuat›m›za göre Hazine
taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen Eurobondlar›n faiz gelirleri ve al›m-sat›m kazançlar› stopaj
kapsam› d›fl›ndad›r. (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde).

Dolay›s›yla yukar›daki aç›klamalar çerçevesinde dernek, vak›f ve sendikalara ait eurobond faiz
veya sat›fl kazançlar› için herhangi bir vergi yükü söz konusu olmamaktad›r. (Not: Özel sektör
flirketleri taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen bonolar›n faizlerinde ise, gelir vergisi kanunu
uyar›nca vadeye göre stopaj uygulan›r: vadesi 1 y›la Kadar %7, 1-3 y›l aras› %3, 3 y›ldan uzun
olanlarda %0. Ancak stopaj tutar› ihraçç›larca karfl›land›€›ndan tahvil yat›r›mc›lar› net faiz geliri elde
ederler.)

2.2. Türkiye'de Kurulmufl Ancak Yurt D›fl› Enstrümanlara Yat›r›m Yapan Yat›r›m Fonlar›nda 
Vergi Avantaj›

Yukar›da belirtildi€i üzere; bireysel yat›r›mc›lar›n yurtd›fl› piyasalar›ndan yukar›da belirtilen yat›r›mlar›
do€rudan kendileri yapmalar› sebebiyle elde edilecek gelirler (yurt d›fl› yat›r›m fonu geliri, bono faiz
geliri, hisse senedi kar pay›, menkul k›ymet sat›fl kazanc›, mevduat faizi ve yukar›da say›lan di€er
gelirler) üzerinden ertesi y›l yap›lacak y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile %40'a kadar gelir vergisi
ödemek durumu söz konusudur.

E€er bu yat›r›mc›lar ayn› ürünlere yat›r›m yapan Türkiye'de Kurulmufl olan Yat›r›m Fonlar›na yat›r›m
yaparlar ise bu durumda; vergi yükü %10 oran›nda kalacakt›r(25). Görüldü€ü üzere yat›r›m fonunda
%40-%10=%30 vergi avantaj› vard›r. Örne€in; Portföyünde T.C. Eurobond'lar› ile Türk fiirketlerinin
yurt d›fl›nda ihraç ettikleri bonolar bulunan yat›r›m fonlar› ile yabanc› Devler/fiirket bonolar›-hisse
senetleri bulunan Yat›r›m Fonlar› bu kapsamdad›r.

Bahse konu vergi avantaj› sebebiyle son y›llarda Türkiye'deki portföy yat›r›m flirketlerince kurulan
bu tarz fonlar yat›r›mc›lara sunulmaktad›r. Örne€in yurt d›fl›ndaki global sa€l›k ve yenilenebilir
enerji firmalar›na bu flekilde SPK izniyle kurulan yat›r›m fonlar› arac›l›€›yla kolayca yat›r›m
yap›labilmektedir. Böylece dünyan›n önemli flirket hisselerinden kar pay›, sat›fl kazanc› gibi gelirler
yat›r›m fonu de€erine yans›makta, gerçek kifliler bu hisselere do€rudan yat›r›m yapmam›fl
olduklar›ndan y›ll›k Gelir Vergisi beyan ve vergi ödemesiyle u€raflmamaktad›rlar.

2.3. Yabanc› Hisse Senedi Gelirlerinde Vergileme:

Son zamanlarda “yabanc› para” cinsinden menkul k›ymetlere yat›r›m yapma e€ilimi var.
Sabit getirili Eurobond'lar ile yurt d›fl› borsalarda ifllem gören hisse senetleri ve ETF'ler bu
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kapsamda. B‹ST'deki hisse sat›fl kazançlar›nda hiç vergi olmamas›na, yurt içi temettü gelirlerinin
ise sadece yar›s› vergiye tabi olmas›na ra€men, kur riski almak istemeyen yat›r›mc›lar yurt d›fl›
piyasalardaki menkul k›ymetlere yönelmekteler. Gerek geliflmifl ve gerekse geliflmekte olan ülke
borsalar›ndaki, hatta frontier marketlerdeki hisse senedi yat›r›mlar›ndan elde edilen gelirlerin
Türkiye'deki vergilendirme konusu bu çerçevede ele al›nmas› gereken bir konu olmaktad›r.(26)

2.3.1. Kar pay› geliri

Yabanc› ülkedeki flirketlerden elde edilen kar pay› y›ll›k esasta Gelir Vergisi beyannamesi ile
beyan edilir ve o y›l geçerli vergi oranlar› tarifesine göre vergilendirilir(27).

Yabanc› hisse senetleri temettüleri için 2022 y›l›na ait beyan s›n›r› 3.800 TL' dir. Elde edilen kar pay›
tutar› 3.800 TL'den fazla ise gelirin tamam› y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabidir. Burada yurt içi
temettü gelirlerinden farkl› olarak gelirin tamam› vergi konusuna girer(28). fiirketçe da€›t›lan YP
hisse senedi kar pay› tutar› kiflinin yabanc› ülkedeki banka hesab›na geçmifl ise bu para o günün
TCMB döviz al›fl kuru ile TL'sine çevrilir.

Türkiye'de yap›lan vergilemede; varsa yurtd›fl›nda ödenen vergiler Gelir ‹daresi Baflkanl›€›'n›n kural
ve uygulamalar› do€rultusunda Türkiye'de ç›kan vergiden mahsup edilir(29). Tabii ki; Türkiye de
mahsup yap›l›rken kiflinin toplam ödeyecegi vergiden de€il, Türkiye'de beyan edilen yurt d›fl› gelirin
hesaplanan vergisinden (ödenecek menkul sermaye irad› k›sm›n›n vergisinden) mahsup edilir.
Vergi oran› farkl›l›€›ndan kaynaklanan yurt d›fl›nda ödenmifl fazla k›s›m var ise iade yap›lmaz.

Bir de flu hususu vurgulmak gerekir ki; gelirin elde edilmesi aç›s›ndan paran›n ülkemize getirilmesi
flart de€ildir. Baflka deyiflle yurt d›fl›nda elde edilen gelirler Türkiye'ye getirilsin veya getirilmesin,
e€er yurt d›fl› kazanç kiflinin o ülkedeki banka hesab›na geçmiflse Türkiye'de y›ll›k gelir vergisi
beyan›na tabi olacakt›r. Örne€in, flirketçe da€›t›lan YP hisse senedi kar pay› tutar› kiflinin yabanc›
ülkedeki banka hesab›na geçmifl ise bu para Türkiye'ye transfer edilmese dahi gelir vergisine konu
olacakt›r. Ancak, kiflinin iradesi d›fl›ndaki sebeplerden Türkiye'deki hesaplara intikal yap›lam›yor
ise gelirin elde edilmesi kiflinin bunlara tasarruf edebildi€i y›l itibariyle gerçekleflir.

2.3.2. Hisse sat›fl kazanc›

Kar pay› gelirleri gibi YP hisse senedi sat›fl kazançlar› da “de€er art›fl kazanc›” olarak y›ll›k Gelir
Vergisi beyan›na konu olur(30).

Bu k›ymetlerin sat›fl kazanc› flu flekilde hesaplan›r(31):

- Al›fl bedeli ve sat›fl bedeli; al›m ve sat›m tarihlerindeki kurlardan TL'ye çevrilir.
- Al›m ve sat›m tarihleri aras›ndaki dönemde Y‹-ÜFE art›fl oran› %10 ve üzerinde ç›karsa, al›fl

maliyeti bu oranda art›r›l›r.
- Endekslemede menkul k›ymetin al›nd›€› ay dahil, sat›ld›€› ay hariç tutulur.
- Maliyeti art›r›lan tutar ile sat›fl tutar› aras›ndaki gelirin tutar› ne olursa olsun, beyan edilir.

Bu ifllemde herhangi bir vergi istisna tutar› veya y›ll›k beyan haddi afl›lmas› flart› yoktur.
- Y›ll›k gelir vergisi beyan› ile gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir.
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- Burada en önemli husus fludur: Kur farklar› vergiye tabidir! Bu hesaplamalara göre, TL
esas›nda kazanç var ise, döviz baz›nda zarar ç›ksa dahi vergileme yap›l›r. Bu sebeple ana
parada kay›p (zarar) dahi söz konu olabilir. Dolay›s›yla sat›fl karar› vermeden bu hesaplamay› 
yapmak gerekir. Özellikle kur art›fl›n›n Y‹-ÜFE endeksinden fazla oldu€u hallerde sat›fl halinde
yüksek gelir vergisi ç›kabilir. Baflka deyiflle yat›r›m›n yap›ld›€› döviz cinsinden zarar edildi€i
halde, bir de vergi ödenmesi söz konusu olur. Hakkaniyete ve vergi hukuku ilkerine ayk›r›
olan bu durumun çözümü için ilgili kanun maddesinde de€ifliklik yap›lmas› gerekmektedir.
Ayn› adaletsiz durum Eurobond sat›fllar›nda da vard›r. Nas›l ki döviz mevduatlar›nda ve YP
tahvillerin itfalar›nda ana para kur fark› üzerinden vergi al›nm›yorsa, sat›fl kazançlar›ndaki
kur fark› üzerinden de vergi al›nmamal›d›r. Zira gelir vergisi; elde edilen gelirden ödenir,
sermaye üzerinden de€il.

- Vergi matrah›n›n tespitinde, arac› kurum/banka komisyonu veya ifllemlerdeki di€er hizmet
bedelleri vergi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilir.

Bir baflka hususa da de€inmeliyiz. Çünkü e€er varsa, bir imkân ve avantaj söz konusu olur.
Mevzuat›m›za göre; ayn› y›l içinde bir baflka YP menkul k›ymet sat›fl zarar› da (yurt d›fl› hisse senedi,
yat›r›m fonu, Eurobond sat›fl zarar›) var ise zarar tutarlar› ile kazanç tutarlar› birbirine mahsup edilir
ve net kazanç üzerinden vergi ödenir. Dolay›s›yla ayn› y›l içindeki sat›fllarda bu konu göz önünde
bulundurulmal›.

YP menkul k›ymet sat›fl›nda zarar ç›kt›€›nda bu zarar ayn› y›l içindeki di€er gelir unsurlar›ndan
düflülemez. Örne€in YP hisse senedi veya Eurobonda sat›fl zarar›, y›ll›k gelir vergi beyannamesi
verilirken beyannamedeki örne€in; “kira gelirinden”, “serbest meslek kazanc›ndan” mahsup
edilemez. Yani menkul k›ymet sat›fl karlar› ve zararlar› kendi grubu içinde netlefltirilebilmektedir.
Zira Kanun'un 88. madde hükmüne göre; “di€er kazanç ve iratlardan do€an zararlar” o y›l içinde
elde edilen di€er gelirlerden (kira, serbest meslek kazanc› gibi) mahsup edilemiyor. Ayn› y›l içindeki
di€er gelirlerden mahsup edilememekle beraber, menkul k›ymet zarar›n›n, gelecek 5 y›l içinde ayn›
mahiyetteki menkul k›ymet (hisse senedi, yat›r›m fonu, bono vb.) sat›fllar›ndan do€an beyana tabi
kazançlardan indirilebilmesi gerekir. Çünkü madde hükmünde buna bir engel görünmemektedir
(GVK Madde: 88).

2.3.3. ‹ndirilebilecek masraflar

Beyannameye intikal edecek gelirlerin tespitinde indirilecek masraflar var m›d›r? Evet baz› masraflar
kazançtan düflülebilir. Çünkü Kanun'a göre; “Gelir bir gerçek kiflinin bir takvim y›l› içinde elde etti€i
kazanç ve iratlar›n safi tutar›d›r.” (GVK Madde:1).
Bahse konu giderler flunlard›r: (GVK Madde:78).

1. Depo etme (Saklama) ve sigorta ücretleri gibi menkul k›ymetlerin muhafazas› için yap›lan giderler;
2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (fiirket toplant›lar›na bizzat veya bilvekale ifltirak

gibi sermayenin idaresi için yap›lan giderler irattan indirilmez);
3. Menkul k›ymetler ve bunlar›n iratlar› için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir vergisi

irattan indirilmez.)

Bu çerçevede, banka veya arac› kurum komisyonu veya ifllemlerdeki di€er hizmet bedelleri vergi
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matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilir. Ancak bunlar d›fl›nda baflkaca bir giderin hesaba
kat›lmas› mümkün görünmemektedir. Örne€in; kald›raç kullan›larak hisse senedi al›nmas› halinde,
kullan›lan kredinin faizinin elde edilen temettü gelirinden veya sat›fl kar›ndan düflülme imkan›
yoktur.

2.4. Yurt D›fl›ndaki Hisse Senedi, Bono ve di€er Menkul K›ymet Al›m-Sat›m Kazançlar›n›n
Hesaplanmas›

2.4.1. Sat›fl Kazanc›n›n Tespiti

Yurt d›fl›nda al›n›p sat›lan menkul k›ymetlerin (yurt d›fl› flirketlere ait bonolar, hisse senetleri, yabanc›
devletlerin ç›kard›€› bonolar gibi menkul k›ymetler ile Türk özel sektör firmalar›nca yurt
d›fl›nda ihraç edilen bonolar) sat›fl kazanc› Türkiye'de Gelir Vergisi'ne tabidir.

Söz konusu yurt d›fl› menkul k›ymetlerin sat›fl kazanc› flu flekilde hesaplan›r:

Al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli o tarihler itibariyle TL’ye çevrilir, al›fl ve sat›fl tarihleri aras›nda Y‹-
ÜFE'ye göre endeksleme yap›l›r ve kalan tutar üzerinden de y›ll›k gelir vergisi beyan› ile gelir vergisi
tarifesine göre vergi ödenir. Endekslemede menkul k›ymetin al›nd›€› ay dahil, sat›ld›€› ay hariç
tutulur. Endeksleme yap›labilmesi için Y‹-ÜFE art›fl oran›n›n %10'dan fazla olmas› gerekir. Tabii
endeksleme hesaplamas›n›n al›nd›€› aydan bir önceki ay endeksinden hareket edilerek yap›lmas›
gerekir.

Mevzuat›m›za göre “ayn› y›l içinde birden fazla menkul k›ymet al›n›p sat›lmas› halinde, bunlar›n
kazanc› birlikte” hesaplan›r. Al›m-sat›m›n birinden do€an zarar, di€erinin kar›na mahsup edilir. Gelir
Vergisi Kanunu geçici 56. madde ve eski 82. maddede yer alan bu prensip 21.01.2003 tarihli
Maliye Bakanl›€› aç›klamas› çerçevesinde uygulanmaya devam etmektedir.

2.4.2. Yurt D›fl› Menkul K›ymet Zararlarlar› Yurt D›fl› Faiz Gelirinden Mahsup Edilebilir mi?

GVK aç›s›ndan faiz geliri menkul sermaye irad›d›r. Sat›fl kazanc› ise de€er art›fl kazanc›d›r. Bu
sebeple gelir gruplar› baz›nda yurtd›fl› hisse sat›fl zarar› sadece Eurobond sat›fl kazanc›ndan
düflülebilir. Ama yurt d›fl› menkul k›ymet (hisse senedi, bono vb.) sat›fl zararlar› Eurobond faiz
gelirinden düflülemez. Sat›fl kar ve zararlar› kendi içinde düflülerek netlefltirilir. Y›ll›k beyannemede
beyana tabi gelirler toplanmak zorunda olsa dahi yurt d›fl› hisse sat›fl zarar› di€er gelirlerden (Örn:
Eurobond faizi) GVK md. 88'deki s›n›rlama nedeniyle düflülemez. Beyan olunan sat›fl zarar› müteakip
y›llardaki (en fazla 5 y›l) ayni mahiyetteki sat›fl karlar›ndan indirilebilir. ‹tfada oluflan gelir “faiz” geliri
(MS‹) oldu€undan bundan sat›fl zarar›n›n mahsubu mümkün de€ildir.

Dolay›s›yla, yurt d›fl›ndaki menkul k›ymet al›m-sat›m kazanc› ve zararlar›n›n birbirinden mahsubu
baflka deyiflle netlefltirme mümkündür. Bu durumda gelir vergisi beyannamesinde elde edilen
kazanc›n net tutar› beyan edilir. Ancak yurt d›fl› menkul k›ymet sat›fl zarar›n›n yurt d›fl› faiz geliri
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veya kar pay› gelirinden mahsubu mümkün de€ildir (iki farkl› gelir türü söz konusu oldu€undan).

Örnek 8

Kiflinin gerek yurt içindeki arac› kurumlardan ve gerekse yurt d›fl›ndaki hesaplar›ndan y›l içinde
yapt›€› ifllemler afla€›daki gibidir:

Burada Eurobond kupon faizi ile HalkBank(KZK) Hisse Senedi temettü geliri “menkul sermaye
irad›” olarak y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Faiz ve temettü tutarlar›, hesaba
yatt›€› günün TCMB al›fl kurundan TL'ye çevrilecektir.

Öte yandan y›l içinde gerçekleflen menkul k›ymet sat›fllar›ndaki kazanç ve zararlar birbirine
mahsup edilecektir. CAMECO fiirketi ve Eldorado Gold fiirketi hisse sat›fl zararlar› toplam› olan
100.000 USD, 42.000 Euro'luk Eurobond sat›fl kazanc›ndan fazla oldu€u için Eurobond sat›fl
kazanc› beyan edilmeyecektir. Aflan zarar tutar›n›n beyannamedeki di€er bir gelir unsuru olan
“menkul sermaye irad›” gelirinden mahsup edilmesi ise mümkün de€ildir.

2.5. Uluslararas› Hayat Sigortas› Gelirleri ve Vergilendirme

Yukar›daki bölümlerde aç›kland›€› üzere; Türkiye'de ikamet eden gerçek kifliler, tüm dünya üzerinden
elde ettikleri gelirler üzerinden Türkiye'de vergi mükellefidir. Dolay›s›yla, gelirin elde edildi€i kaynak
ülkenin vergi uygulamalar›ndan ba€›ms›z olarak, yurtd›fl›ndan elde edilen de€er art›fl kazanc›,
temettü, mevduat faizi gibi menkul sermaye iratlar› için yürürlükteki Gelir Vergisi tarifesine göre
(en yüksek oran %40) beyan esas›nda vergi ödenmesi söz konusu olmaktad›r. Bu çerçevede
ülkeler aras› finansal bilgilerin yetkili makamlarca karfl›l›kl› olarak paylafl›lmas› ve benzeri
geliflmeler do€rultusunda, flahsi servetlerin yönetiminde vergi optimizasyonu yaratacak
yeni ve daha yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulmakta ve yeni ürünler sunulmaktad›r.

Son zamanlarda “Uluslararas› Hayat Sigortas› (International Life Insurance)” ad› alt›nda yeni bir
finansal ürün yat›r›mc›lra sunulmaktad›r. Bu yap›da gerçek kiflinin (flahs›n) sahip oldu€u nakit ya
da di€er menkul k›ymetler (hisse senedi, tahvil, bono vb.) hayat sigortas› plan›na iliflkin yap›ya
bafllang›çta devredilmekte ve bu varl›klar yat›r›mc›n›n tercihine ve beklentilerine göre belirlenen
uzun vadeli bir sigorta poliçesine ba€lanmaktad›r. Bu flekilde uluslararas› sigorta flirketleri ile yap›lan
sözleflmelerde, ilgili mevzuat gere€ince müflterilerin finansal varl›klar›n›n %100'ü “Custodian
(Saklama/Takas)” Bankas›nda bulundurulmaktad›r. Söz konusu varl›klar›n tutuldu€u
saklama/takas bankalar› ise genellikle derecelendirme notu A ve A+ olarak belirlenen finansal
kurulufllar olmaktad›r. Poliçe süresince, yat›r›mc›lar›n kendileri ya da kendi belirleyecekleri bir
finansal dan›flman/portföy yöneticisi taraf›ndan poliçe içerisinde yer alan varl›klar›n

TC Hazinesi Eurobond kupon faizi : 10.000 Euro
TC Hazinesi Eurobond Sat›fl Kazanc› : 42.000 Euro
Eldorado Gold fiirketi hisse sat›fl zarar› : 45.000 USD
HalkBank Kazakistan Hisse Senedi temettü geliri : 24.000 USD
CAMECO fiirketi hisse sat›fl zarar› : 55.000 USD



RSM Turkey Arkan Ergin

62

yönetimine devam edilebilir. Böylelikle poliçeye ba€lanan varl›klar iflletilmeye devam edilir. Görüldü€ü
üzere esasen yat›r›m fonu benzeri bir varl›k yönetimi, “uluslararas› hayat sigorta poliçesi” ad›
alt›nda biçimlenmektedir. Baflka deyiflle bir poliçe alt›nda menkul k›ymet portföy yönetimi
yap›lmaktad›r.

Bu çerçevede yap›lan hayat sigortalar›n›n poliçe süresince vergi erteleme imkan› sa€lad›€› ve
özellikle ülkeler aras› bilgi de€iflimi (CRS) ortam›nda gizlilik imkan› verdi€i öne sürülmektedir. Bir
de vergi mevzuat› aç›s›ndan ilk yat›r›m tutar›na (sermaye) iliflkin kur fark› kazanc›n›n ortaya
ç›kmad›€› belirtilmektedir.

Uluslararas› hayat sigortas› poliçeleri ise belli bir dönemi kapsad›€›ndan, poliçenin içinde bulunan
varl›klar iflletilmeye ve de€erlenmeye (kar pay› tahsilat›, menkul k›ymet sat›fl kazanc› gibi) devam
etseler dahi vergiyi do€uran olay poliçenin sonunda gerçekleflmekte ve bu süreçte herhangi bir
vergi beyan›na konu edilecek bir gelir söz konusu olmamaktad›r. Baflka deyiflle; poliçeler kapsam›nda
elde edilecek gelirler prensip olarak vergiye tabi olmakla birlikte, poliçeden k›smen yada tamamen
para çekilifli yap›lmad›€› sürece vergi beyan› gerekmemektedir. Yani sigorta poliçesi devam etti€i
sürece bütün al›m-sat›m kazançlar›, kar pay› ve faiz gelirleri poliçenin de€erine yans›makta, ancak
bu de€er art›fllar› için o aflamada herhangi bir gelir vergisi ödemesi yap›lmamaktad›r. Dolay›s›yla
örne€in 1 y›ll›k dönemlerde elde edilen yurt d›fl› kupon faizi veya temettü gibi gelirler (menkul
sermaye iratlar›) için Türkiye'de vergi yükümlülü€ü do€mamakta, bu gelirler poliçe de€erine
yans›makta ve sonuçta vergi ertelemesine olanak sa€lanmaktad›r. Bir di€er avantaj da; vergi
sürecinde kar ve zararlar›n, (faiz, kar pay›) mahsup edilerek gelirin netlefltirilmesi olmaktad›r. Zira
vergi mevzuat›m›za göre; de€er art›fl kazançlar› ile menkul sermaye iratlar› birbirlerinden mahsup
edilemedi€i gibi, farkl› y›llara ait kar ve zararlar da (Örn: bu y›lki kupon faizi ve hisse senedi sat›fl
kazanc› ile geçen y›l›n bono veya hisse sat›fl zarar›) netlefltirilmemektedir. Oysa yurt d›fl› hayat
poliçe alt›nda ise bütün varl›k gruplar›ndan elde edilen kar ve zararlar poliçenin süreci boyunca
netlefltirilmekte ve sonuçta poliçe geliri ortaya ç›kmaktad›r. Bu yönüyle esasen yurt d›fl›nda
kurulmufl yat›r›m fonlar›ndan bir farkl›l›k söz konusu olmamaktad›r.

Uluslararas› hayat sigortas› poliçelerinde vergileme poliçe süresinin sonunda gerçekleflmektedir.
Esasen k›smi ç›k›fllarda da bu gündeme gelmektedir. Sigorta poliçesi tamamen sona erdirildi€inde
ya da k›smi çekim ortaya ç›kan de€er art›fl›, o safhada Türkiye'de y›ll›k beyan konusuna girmekte
ve vergilendirilmektedir. Poliçeden k›smi ç›k›fl durumunda da poliçenin toplam de€eri bafllang›çtaki
de€ere göre de€erlendirilir ve oranlama yoluyla ç›k›fla tekabül eden k›sma iliflkin kazanç hesaplan›r
ve bu tutar vergiye tabi olur. Burada kur fark› tutar› konusu önem kazanmaktad›r. Bize göre
poliçeye prim olarak yat›r›lan anapara tutar› için sözleflme sonunda kur fark›ndan kaynaklanan
tutar› bir gelir unsuru olarak de€erlendirilemez. Zira temel vergicilik ilkeleri gere€i ana para kur
farklar›n›n Gelir Vergisi'ne tabi olmamas› gerekir. Aksi durumda servet üzerinden Gelir Vergisi
al›nm›fl olur. Oysa bizim Gelir Vergisi Kanunu'muz 7 adet gelir unsurunu bizzat sayarak/tan›mlayarak
sadece elde edilen geliri ve kazanc› vergilemeyi amaçlam›flt›r. Nitekim döviz cinsinden ihraç edilmifl
bonolar›n ana para kur fark›n›n vergiye tabi olmad›€› aç›kça belirtilmifltir. Yine döviz tevdiat hesaplar›
bunun gibidir. Sadece elde edilen "faiz" geliri vergiye tabi olur. Bu çerçevede, yurt d›fl›nda
yap›lan söz konusu sigorta poliçesinin de, sadece gelirinin "menkul sermaye irad›"
olarak ve ç›k›fl yap›ld›€› aflamada o günkü kura göre vergilenmesi gerekir.
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2.6. Yurt D›fl›nda Elde Edilen Menkul Sermaye ‹rad› (Faiz, Kar Pay›) Ve De€er Art›fl
Kazançlar›nda (Menkul K›ymet Sat›fl›) Gelirin Elde Edilmesi Tarihi

Yurt d›fl›nda elde edilen gelirler Türkiye'ye getirilsin veya getirilmesin, e€er yurt d›fl› kazanç kiflinin
o ülkedeki banka hesab›na geçmiflse Türkiye'de y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabi olur. Örne€in, ABD
Hazine Bono faiz kupon tahsilat› kiflinin yabanc› ülkedeki banka hesab›na geçmifl ise bu para TR'ye
transfer edilmese dahi gelir vergisine konu olacakt›r. Ancak, kiflinin iradesi d›fl›ndaki sebeplerden
Türkiye'deki hesaplara intikal yap›lam›yor ise (Örne€in; banka hesab›n›n bulundu€u ülkede
sermaye/kambiyo kontrolu ve bunun gibi sebeblerle hesapta blokaj söz konusu oldu€unda)
gelirin elde edilmesi kiflinin bunlara tasarruf edebildi€i y›l itibariyle gerçekleflir. (GVK Madde:85)

Bir de menkul k›ymet sat›fllar›ndaki “gelirin elde edilme zaman›” aç›s›ndan varolan bir tart›flmaya
de€inmek gerekir: ‹fllem talimat›n›n verildi€i gün mü yoksa takas günü mü? Bu konu özellikle
y›l›n son günlerinde yap›lan ifllemlerde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Vergi mevzuat›m›za göre gelire
hukuken ve ekonomik olarak hangi gün tasarruf edilmiflse gelirin o tarihte elde edildi€i kabul edilir.
Bu da takas günüdür, baflka deyiflle valörün tarihi olup; sat›fl iflleminin (elden ç›karma iflleminin)
tekemmül etti€i tarih budur. Zira iflleme ait elden ç›karma o gün gerçekleflmekte ve sat›fl bedeli
de hesaba o gün geçmektedir. ‹ç mevzuat›m›zdaki GVK Geçici 67. Maddeye iliflkin 257 seri nolu
gelir vergisi tebli€inde de; “Tevkifat matrah› tespit edilirken ifllem günündeki bilgilerin esas
al›naca€› ve tevkifat›n ise al›m-sat›ma iliflkin takas tarihinde yap›laca€›” belirtilmifltir.

2.7. Eski Y›llar ‹tibariyle Vergi Tarhiyat Riskleri:

Türk vergi mevzuat›na göre; verginin do€du€u takvim y›l›n› takip eden y›l›n bafl›ndan bafll›yarak
befl y›l içinde tarh ve mükellefe tebli€ edilmeyen vergiler zamanafl›m›na u€rar.

Dolay›s›yla 2022 y›l› bafl› itibariyle 5 y›ll›k zamanafl›m› kural› çerçevesinde 2017-2021 y›llar› için
2022 y›l› sonuna kadar vergi beyan yükümlülü€ü vard›r. 2016 ile daha önceki y›llar için
zamanafl›m› doldu€undan herhangi bir vergi sal›namaz, ceza uygulanamaz.

2017-2021 y›llar› gelir vergisi oranlar› gelirin tutar›na göre %15-%40 aras›ndad›r.

Örne€in 2017 y›l›nda yurt d›fl›nda 1.000.000 TL tutar›nda bir gelir elde edilmifl ve bu bilgi Türk Maliye
‹daresi'nin bilgisi dahiline girmifl ise kifli hakk›nda;

Vergi ve ceza uygulamas› söz konusu olabilecektir. Ayr›ca bu tutara ilaveten normal vade tarihi
itibariyle vergi asl› üzerinden her ay için Maliye Bakanl›€›nca belirlenen “gecikme faizi” ödenir.

Gelir Vergisi : 341.650 TL
Vergi Ziya› Cezas› : 341.650 TL (E€er tekerrür varsa ceza 1,5 kat olarak uygulan›r.)
Toplam: : 683.300 TL
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E€er eski y›llarda bu flekilde beyan d›fl› kalm›fl gelir unsuru var ise Vergi Usul Kanunu'nun 371.
Maddesi kapsam›nda Vergi Dairesine kendili€inden baflvuru yapmak suretiyle vergi tarhiyat› ve
cezadan kurtulmak mümkündür. Bu durumda beyan olunan vergi asl› ile gecikme zamm› ödenir,
ceza söz konusu olmaz.

2.8. Yurt D›fl› Varl›k Bar›fl› ‹mkanlar›:

Ülkemizde zaman zaman ç›kan ve ülkeye döviz varl›klar›n›n geri dönmesini amaçlayan kanunlar
ile yurt d›fl›nda varl›klar› olan kiflilere belli flartlar dahilinde vergi riskini kald›ran f›rsatlar getirilmifltir.
Hiç flüphesiz “yurt d›fl› varl›k bar›fl›” ülkeler aras› otomatik bilgi de€ifliminin koflullar›nda art›k daha
da önem kazanm›fl bir konu oldu(32).

Bu kanunlardan en sonuncusu olan 7256 say›l› Kanun'un baflvuru süresi 30.06.2021 tarihli
Cumhurbaflkan› karar› ile 6 ay uzat›ld›. Son baflvuru tarihi 31.12.2021 tarihi oldu.

Ayr›ca Kanuna göre Cumhurbaflkan›'n›n bir 6 ay daha uzatma hakk› var. Bu durumda süre 30
Haziran 2022 tarihine kadar uzar. Dolay›s›yla baflvuru 30/06/2022 tarihinde yap›l›r ise yurt d›fl›nda
elde edilen gelirler aç›s›ndan 2021 y›l› tamamen, 2022 y›l›n›n da yar›s› icin vergi riski ortadan kalkar.
Görüldü€ü gibi vergi riskinin ortadan kald›r›lmas› aç›s›ndan baflvuru tarihleri önemlidir. Buna göre
2021 y›l› için 31.12.2021 tarihinde baflvuru yap›lmal› ve ayr›ca yeniden süre uzat›lmas› söz konusu
oldu€unda da 2022 ilk 6 ay› için 30/06/2022 tarihinde baflvuru yap›lmal›d›r. Baflka deyiflle 2 aflamal›
2 adet baflvuru rasyonel olmaktad›r. Böylece söz konusu dönemlerde elde edilen yurt d›fl› gelirleri
için vergi tarhiyat riski kalmamaktad›r.

Geçmifl kanunlardan farkl› olarak 7256 say›l› Kanun'da %1 gibi %2 gibi vergi ödeme yok ve bu
imkandan faydalanabilmek için sadece beyan edilen yurt d›fl› varl›klar›n 3 ay içinde Türkiye'ye
getirilmesi gerekli. Baflka deyiflle Kanun'dan faydalanman›n tek flart› bu.

Türkiye'ye transferi veya virman› mümkün olmayan menkul k›ymetler için Türkiye'ye getirme
flart› da yok, sadece beyan formunun banka veya arac› kuruma verilmesi yeterli. Baflka bir anlat›mla
yurt d›fl›ndaki para ve benzeri nakit varl›klar›n bildirimden itibaren 3 ay içinde bankalara transferi
gerekmekte, yine bunun gibi Türkiye'den sat›n alma imkan› olan/saklama hizmeti verilebilen
menkul k›ymetlerin de (bono, eurobond, yurt d›fl› borsalarda ifllem gören hisse senedi vb.)
Türkiye'deki banka veya arac› kurumlara virman yap›lmas› flart. Ancak yurt d›fl›ndaki bankalar
nezdinde bulunan “özel yat›r›m fonlar› (Örn SICAV fonlar›), trust, aile flirketi hissesi ve benzeri
yat›r›mlara ait menkul k›ymetler ile kat›l›m belgeleri” aç›s›ndan ise sadece beyan yeterli olmaktad›r.
Zira bu k›ymetlerin Türkiye'deki banka ve arac› kurumlara transferi yap›lamamaktad›r. Bununla
birlikte ilerideki bir vergi inceleme ihtimali karfl›s›nda, bu konunun ispat ve tevsiki aç›s›ndan bildirim
formunun verilece€i banka veya arac› kurumdan “söz konusu menkul k›ymetler için
saklama hizmeti verilemedi€ine” iliflkin bir yaz› al›nmas› tavsiye edilmektedir.

Bir de bildirime esas tutarlar ne olacak? Hangi varl›k tutar› beyan edilecek?

Bilindi€i üzere önceki y›llarda da ayn› mahiyette afla€›da belirtilen kanunlar ç›kar›lm›flt›:
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- 2008 y›l›nda 5811 say›l› kanun,
- 2009 y›l›nda 5917 say›l› kanun,
- 2013 y›l›nda 6486 say›l› kanun,
- 2016 y›l›nda 6736 say›l› kanun,
- 2018 y›l›nda 7143 say›l› kanun,

Dolay›s›yla yeni kanun çerçevesinde bildirim yap›lacak yurt d›fl› varl›k tutar›n›n belirlenmesinde;
Türkiye'den kambiyo mevzuat›na uygun olarak daha önceki y›llarda yurt d›fl›na gönderilen paralar
ile yukar›da belirtilen kanunlar kapsam›nda “varl›k bar›fl›” bildirimi yap›lan tutarlar toplam›n› aflan
k›sm›n bildirime konu olmas› gerekir.

Baflka deyiflle Türkiye'de vergisi ödenen gelirlerden (Örn; ücret, temettü, kira vb.) veya vergiden
istisna olan kazançlardan (Örn; 5 y›l geçtikten sonra yap›lan gayrimenkul sat›fl› gibi) biriktirilen
paran›n önceki y›llarda kambiyo mevzuat›na uygun olarak yurt d›fl›na gönderilmifl olmas› durumunda
bu anaparaya iliflkin bir beyan de€il; bu paran›n faiz, temettü, menkul k›ymet sat›fl kar› vb. ifllemlerden
do€an getirisine ait tutarlar›n bildirim konusu olmas› gerekir(33). Ancak belirtmek gerekir ki yurt
d›fl›na Türkiye'den gönderilmifl olan bu anaparan›n kambiyo mevzuat›na uygun olarak transfer
edilmifl olmas› ve Türkiye'de vergisi ödenmifl veya istisna tutulmufl kaynaklardan olmas› gerekir.
Örne€in yasal yoldan giden parayla eurobond al›nd› ve son 5 y›lda elde edilen faizler için Türkiye'de
vergi beyan› yap›lmad› ise sadece bahse konu faiz gelirleri tutarlar›n›n beyan› ve takiben de 3 ay
içinde bu tutarlar›n Türkiye'ye transferi yeterli olacakt›r.
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VIII. VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ UYGULAMASI

1. Türk Vergi Mevzuat›nda Veraset ve ‹ntikal Vergisi Mükellefleri

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu'na göre, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan flah›slara ait
mallar ile Türkiye'de bulunan mallar›n veraset suretiyle veya ivazs›z bir tarzda hibe ve ba€›fl yoluyla
baflka flah›slara transferi “veraset ve intikal vergisine” tabidir. T.C. tabiiyetindeki flah›slar›n yurt
d›fl›ndaki mallar› da vergi konusuna girmektedir. Öte yandan, bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan
flah›slar›n ecnebi memleketlerde ayn› yollardan iktisap edecekleri mallara da flamildir.

Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir flahs›n Türkiye hudutlar› d›fl›nda bulunan
mal›n› veraset tarikiyle veya sair suretle ivazs›z bir tarzda iktisap eden ve Türkiye'de ikametgâh›
olmayan ecnebi flah›s bu vergi ile mükellef tutulmaz.

Görüldü€ü gibi, ecnebi flah›slara ait olsalar da Türkiye'de bulunan mallar›n (mülkiyete konu olabilen
menkul ve gayrimenkul fleylerle mameleke girebilen sair bütün haklar ve alacaklar, bankadaki
mevduat hesab› gibi) veraset suretiyle intikalinde veraset ve intikal vergisi vard›r. Dolay›s›yla
Türkiye'de saklanan menkul k›ymetler, mevduat hesaplar› gibi servet unsurlar› yabanc› kifliere ait
bile olsa o kiflinin vefat› halinde mirasç›lar veraset ve intikal vergisi ödemek durumundad›r.

Verginin mükellefi, bu flekilde ivazs›z olarak mal iktisap eden flah›slard›r.

2. Mevzuat›nda Veraset ve ‹ntikal Vergisi Oranlar›

Veraset yoluyla veya ivazs›z surette meydana gelen intikallerde 2022 y›l› için geçerli vergi oranlar›
afla€›daki gibidir:

‹lk    500.000,- TL için 1 10
Sonra gelen  1.200.000,- TL için 3 15
Sonra gelen  2.500.000,- TL için 5 20
Sonra gelen  4.900.000,- TL için 7 25
Matrah›n  9.100.000,- TL'yi aflan bölümü için 10 30

Veraset
Yoluyla

‹ntikallerde
%

‹vazs›z
‹ntikallerde

%Matrah

Bir flahsa ana, baba efl ve çocuklar›ndan (evlatl›ktan evlat edinenlere yap›lan ivazs›z intikaller hariç)
gerçekleflen ivazs›z mal intikallerinde (hibe, ba€›fl) halinde yukar›da belirtilen vergi oranlar›n yar›s›
uygulan›r. Baflka deyiflle bu halde vergi oran› %50 olarak olarak hesaplan›r. Veraset suretiyle
intikallerde ise yukar›daki oranlar uygulan›r.
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3. Veraset ve ‹ntikal Vergisi ‹stisnalar›

01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni Veraset ve ‹ntikal Vergisi istisna tutarlar›
afla€›daki gibidir.

Evlatl›klar dahil, füru€ ve eflten her birine isabet eden miras hisselerinde          455.635,- TL
Füru€ bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinde                          911.830,- TL
‹vazs›z suretli meydana gelen intikallerde                                                             10.491,- TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde kazan›lan ikramiyelerde  10.491,- TL

Verginin mükellefi, ba€›fl yapan de€il ba€›fllanan kiflidir. (2022 y›l› için vergi hesab›nda matrahtan
10.491,- TL istisna indirimi vard›r).

4.  Vergiyi Do€uran Olay, Beyan, Zamanafl›m›

Örne€in bir kiflinin di€er bir kifliye, baba veya annenin küçük çocu€una hibe yoluyla veya herhangi
bir tarzda karfl›l›ks›z olarak belli bir tutarda para transfer etmesi halinde vergi do€ar. Burada
otomatik bir vergi tarhiyati veya vergi ödemesi söz konusu de€ildir. Bunun için 1 ay içinde (veraseten
intikalde 4 ay içinde) vergi beyannamesi verilir. E€er vergi beyan› yap›lmaz ise Veraset Ve Intikal
Vergisi do€mas› için Maliye Bakanl›€› taraf›ndan yap›lm›s bir vergi incelemesi, tutanak al›nmas›
soru/cevap ve benzeri flekilde araflt›rma yap›lmasi gerekir. Bu surecin sonunda da vergi inceleme
raporu düzenlenerek kifli 15 gün içinde vergi beyan›na davet edilir. Yap›lan tebligata itiraz hakk›
vard›r.

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunun'da; örf ve âdete göre verilmesi mutad olan hediye, çeyiz,
drahoma ve benzeri konular için istisna öngörüldü€ünden bu çerçevede yap›lan transfer ve
ödemelerde vergi do€mamaktad›r. Bu çerçevede efller veya anne-baba ve çocuklar aras›ndaki
normal geçim ve al›flverifl giderleri, tahsil giderleri ve benzeri harcamalar bu verginin konusuna
girmez. Çünkü bu harcamalar karfl›l›ks›z nitelikteki olmay›p Türk adet ve geleneklerine göre aile
ortam›nda mutad olarak yap›lmas› gereken normal harcamalard›r.

Veraset ve intikal vergisi, 4 ay içinde (ba€›flta 1 ay) yap›lan beyan üzerine tahakkuk eder ve 3 y›lda
6 eflit taksitte ödenir.

Bu vergide “zamanafl›m›” kural› uygulanmaz. 5 y›l veya daha fazla bir süre geçtikten sonra da
Maliye Bakanl›€›'nca bir tespit yap›ld›€›nda vergi tahakkuk ettirilir. Ancak vergi, intikalin yap›ld›€›
tarih itibariyle ve o tarihteki tutar üzerinden hesaplan›r. Ayr›ca ceza ve gecikme faizi söz konusu
olmaz. Bunun gibi mirasç›larca da unutulmufl ve baflka bir sebeple beyan edilmemifl sonradan
ortaya ç›kan bir varl›k için ek vergi beyannamesi verilebilir ve yine ceza/faiz ödemeksizin vergi
ödemesi yap›labilir. Verginin bu özelli€i vergi mükelleflerine oldukça kolayl›k ve avantaj sa€lar.
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IX. YURT DIfiINDA YERLEfi‹K OLANLARDA VERG‹LEME 
ESASLARI

1. Dar Mükellef Statüsünde Olanlarda Vergileme

Türkiye'de yerleflmifl olmayan gerçek kifliler dar mükellef say›l›rlar. Bu kifliler sadece Türkiye'de
elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden esasen vergi stopaj› yoluyla vergilendirilirler.
Türkiye'de çal›flan yabanc› kifliler de (expat'lar) “dar mükellef” statüsünün flartlar›n› tafl›d›klar›
sürece bu bölüm kapsam›ndaki aç›klamalara tabidirler.

Dar mükellef kifliler vergi avantajlar›ndan yararlanmak istediklerinde; dar mükellef olduklar›n›,
yaflamakta olduklar› ülkelerin resmi makamlar›ndan getirecekleri “mukimlik belgesi” ile ispat etmek
durumundad›rlar. Yurt d›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar› da “dar mükellef” olarak kabul edilmektedir
(Örne€in; Almanya veya Hollanda'da yaflayan Türk Vatandafllar› bu kapsamdad›r.).

Yurt d›fl›nda yerleflik gerçek kifli ve kurumlar›n hisse senedi, hisse senetlerine dayal› vadeli ifllem
ve opsiyon sözleflmelerinden, hisse senedi yo€un fonlar›n kat›lma belgelerinden, B‹ST'de ifllem
gören varantlar›n al›fl-sat›fl›ndan elde ettikleri gelirler için stopaj oran› da “S›f›r” olarak belirlenmifltir.
Dolay›s›yla dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n elde ettikleri bu gelirler için gelir vergisi
hesaplanmas› söz konusu olmayacakt›r.

Ancak yukar›da say›lanlar d›fl›ndaki gelirler aç›s›ndan dar mükellefin gerçek kifli veya kurumsal
yat›r›mc› olmas›na göre farkl› vergi rejimi uygulanacakt›r. (örne€in hazine bonosu al-sat kazanc›).
Dar mükellef gerçek kiflilerin elde ettikleri “sermaye piyasas› arac› gelirleri” için %10 vergi stopaj›
yap›lacakt›r. Mevduat ve repo gelirlerinde ise %15 vergi kesintisi vard›r.

Yabanc›lar aç›s›ndan Türkiye piyasalar›nda ifllem görmeyen Eurobond veya Türk özel sektörünce
yurt d›fl›nda ihraç edilmifl bonolar›n (Örn: Akbank Bonosu, T.C. Hazine Bonosu) al›fl-sat›fl kazançlar›
için “münferit veya özel beyanname” ile Türkiye'de herhangi bir vergileme yap›lmas› söz konusu
de€ildir. (5527 s. Kanun ve 258 nolu genel tebli€).

Öte yandan, dar mükellef kifli veya kurumlar, B‹ST'de ifllem görmeyen Türkiye'deki bir flirkete ait
hisse senetlerinin 2 y›l içindeki al›m-sat›fl kazançlar› için “münferit beyanname” ile vergilendirilirler.
Burada kazanc› sa€layan veya sat›fl› gerçeklefltiren kurumlar›n sorumlulu€u vard›r.

2. Dar Mükellef Gerçek Kiflilerdeki Stopaja Tabi Sermaye Piyasas› Araçlar› Gelirleri 
afla€›daki gibidir:

- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri(34): %10
- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu al›m-sat›m kazançlar›(35): %10
- Özel sektör taraf›ndan ihraç edilen tahvil ve bonolar›n faiz gelirleri: %10
- Özel sektör taraf›ndan ihraç edilen tahvil ve bonolar›n al›m-sat›m kazançlar›: %10
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- Yat›r›m Fonu Kat›lma Belgelerinin al›m-sat›m kazançlar› (Portföyünün en az %51'i B‹ST'de
ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerinden 1 y›ldan fazla
süreyle elde tutulanlar›n al›m-sat›m kazançlar› hariç): %10

- Borsa Yat›r›m Fonlar› Kat›lma Belgelerinin al›m-sat›m kazançlar›: %10
- V‹OP ifllemlerinden elde edilen kazançlar (Hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayal›
 olarak yap›lan V‹OB sözleflmeleri hariç): %10
- V‹OP d›fl›ndaki Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Sözleflmelerinden sa€lanan kazançlar: %10,
- 1 y›ldan fazla elde tutulanlar hariç olmak üzere Yat›r›m Ortakl›klar› Hisse Senetlerinin al›m-

sat›m kazançlar›: %10
- Ödünç K›ymetlerden sa€lanan kazançlar: %10.
- Mevduat ve Repo faizi: %15. (Mevduat›n vadesine göre farkl› stopaj oranlar› için kitapç›€›n

V-7 bölümüne veya ekli tablolara bak›n›z.)

3. Vergi Stopaj›na Tabi Olmayacak Dar Mükellef (Yabanc›) Kurumsal Yat›r›mc›lar ise 
afla€›daki gibidir

- Anonim fiirket Benzeri Yabanc› Kurumlar:  %0

- Limited fiirket Benzeri Yabanc› Kurumlar:  %0

- Sermayesi Paylara Bölünmüfl Komandit fiirket Benzeri Yabanc› Kurum : %0

- SPK  Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlara Benzer Yabanc› Fonlar : %0

- Ülke Fonlar›: %0

- Sermaye Piyasas› araçlar›na yat›r›m yapan fonlar, yat›r›m kurulufllar› vs: %0

4. Mukimlik Belgesi Bulunan Dar Mükellef Gerçek Kiflilerin Sermaye Piyasas› Araçlar› 

Gelirleri ‹lgili Stopaj Uygulamas›

Mukimlik Belgeleri ibraz edilerek "özel kodlu vergi numaras›" al›nan dar mükellef gerçek kiflilerin
sermaye piyasas› araçlar› gelirlerine (örne€in; Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizi, yat›r›m fonu
geliri) uygulanmakta olan %0 stopaj oran› 01.10.2010 tarihinden itibaren %10'a yükseltilmifltir. Bu
anlamda, dar mükellef gerçek kiflilerle tam mükellef gerçek kiflilerin vergilendirilmesi aras›nda farkl›l›k
giderilmifltir. Dolay›s›yla, dar mükellef gerçek kiflinin yerleflik oldu€u ülke ile Türkiye aras›nda imzalanm›fl
bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›nda (ÇVÖA) daha düflük bir stopaj oran›
öngörülmedikçe, mukimlik belgesi olsun veya olmas›n tüm dar mükellef gerçek kiflilerin yukar›da
belirtilen sermaye piyasas› araçlar›ndan elde ettikleri gelirlere %10 stopaj uygulanacakt›r.

Bu durumda; dar mükellef gerçek kiflilerin Mukimlik Belgeleri, sadece Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmalar›nda daha düflük bir vergi oran› varsa bu orandan faydalanmak için kullan›lmaya devam
edilecektir.
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Mevduat ve Repo Faiz Ödemelerinde %15 Stopaj veya Mukimlik Belgesi ile Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaflmalar› (ÇVÖA) Uygulamas›:

Dar mükellef kifli, tüzel kifli de olsa gerçek kifli de olsa mevduat ve repo faizi ödemelerindeki stopaj
%15'tir.

Ancak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›na (ÇVÖA) göre düflük oran uygulamas›
mümkündür. Örne€in; Almanya ve K›br›s ile Türkiye aras›nda imzalanan ÇVÖA'da faiz
ödemelerindeki vergi kesintisi maksimum %10 olarak belirlenmifltir, böylece bu ülkelerde
yaflayanlar›n Türkiye'de elde ettikleri faiz gelirleri için %15 oran› %10'a inmektedir (Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar› bulunan ülkeler ve anlaflma metinlerindeki vergi oranlar› için,
Bknz: www.gib.gov.tr “Uluslararas› Mevzuat”).

Dolay›s›yla e€er Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmasndaki orandan faydalanmak isteniliyor
ise müflterinin kendi bankas›na mukimlik belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.
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X. VERG‹ BEYANI, VERG‹ ORANLARI

1. Beyanname Verme Ve Ödeme Zamanlar›

Menkul sermaye irad› ve di€er kazanç irat (de€er art›fl kazanc›) aç›s›ndan Y›ll›k Gelir Vergisi
Beyannamesi izleyen y›l›n Mart ay›n›n sonuna kadar verilir. Tahakkuk eden vergi Mart ve Temmuz
aylar›nda iki eflit taksitte ödenir.

2. Gelir Vergisi Oranlar› (2021 ve 2022)

2.1. 2021 Y›l› Ücret D›fl› Gelirler

24.000 TL'ye kadar                                                                               %15
53.000 TL’nin 24.000 TL'si için; 3.600 TL, fazlas›                             %20
130.000 TL’nin 53.000 TL'si için; 9.400 TL, fazlas›                          %27
650.000 TL’nin   130.000 TL'si için; 30.190 TL, fazlas›                         %35
650.000 TL'den fazlas›n›n 650.000 TL'si için; 212.190 TL, fazlas› %40

2.2. 2021 Y›l› Ücret Gelirleri

24.000 TL'ye kadar                                                                            %15
53.000 TL’nin 24.000 TL'si için; 3.600 TL, fazlas›                              %20
190.000 TL’nin 53.000 TL'si için; 9.400 TL, fazlas›                          %27
650.000 TL’nin    190.000 TL'si için; 46.390 TL, fazlas›                        %35
650.000 TL'den fazlas›n›n 650.000 TL'si için; 207.390 TL, fazlas› %40

2.3. 2022 Y›l› Ücret D›fl› Gelirler Gelir

32.000 TL'ye kadar                                                                               %15
70.000 TL’nin 32.000 TL'si için; 4.800 TL, fazlas›                             %20
170.000 TL’nin 70.000 TL'si için; 12.400 TL, fazlas›                         %27
880.000 TL’nin   170.000 TL'si için; 39.400 TL, fazlas›                         %35
880.000 TL'den fazlas›n›n 880.000 TL'si için; 287.900 TL, fazlas›       %40

2.4. 2022 Y›l› Ücret Gelirleri

32.000 TL'ye kadar                                                                                %15
70.000 TL’nin 32.000 TL'si için; 4.800 TL, fazlas›                              %20
250.000 TL’nin 70.000 TL'si için; 12.400 TL, fazlas›                          %27
880.000 TL’nin   250.000 TL'si için; 61.000 TL, fazlas›                         %35
880.000 TL'den fazlas›n›n 880.000 TL'si için; 281.500 TL, fazlas›       %40
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3. Kurumlar Vergisi Oran›

Kanundaki Kurumlar Vergisi oran› %20'dir.

Bununla beraber 7061 say›l› Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre
Kurumlar Vergisi nispeti 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine uygulanmak üzere tüm kurumlar
için %22 olarak tespit edilmiflti.

Herhangi bir düzenleme yap›lmad›€›nda 2021 y›l›ndan itibaren vergi oran›n›n tekrar Kanun'daki
%20'ye inmesi beklenirken; bu defa 7316 say›l› yasa ile yeni bir geçici madde düzenlemesi yap›lm›fl
ve KV oran› yeniden artt›r›larak;

- 2021 y›l› için %25,
- 2022 y›l› için %23

olarak belirlenmifltir .

Bu sürede herhangi bir yasal düzenleme yap›lmad›€› takdirde KV oran› tekrar %20'ye inmifl olacakt›r.

Kar Da€›t›m Stopaj›: Anonim ve limited flirketlerce kar da€›t›lmas› halinde; gerçek kifliler ve dar
mükellefler için da€›t›lan kar paylar›ndan: %10

Kurumlar Vergisi mükellefi flirketlere da€›t›lan kar paylar› (ifltirak kazançlar›) stopaja tabi de€ildir.
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X. F‹NANSAL ÜRÜNLERE ‹L‹fiK‹N VERG‹ TABLOLARI

Finansal ürünlere iliflkin vergi durumu (stopaj, y›ll›k gelir vergisi beyan›) tam mükellef ve dar
mükellefler yönünden ekli tablolarda belirtilmektedir.

1. Tam mükellef gerçek kiflilerde vergi durumu
2. Dar mükellef gerçek kiflilerde vergi durumu
3. Tam mükellef kurumlarda vergi durumu
4. Dar mükellef kurumlarda vergi durumu

TAM MÜKELLEF GERÇEK K‹fi‹LERDE MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ
VERG‹LEND‹R‹LMES‹ - 2022

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu faiz gelirleri (Vade
sonu beklenerek itfada ve ara
dönemlerdeki kupon faizlerinin
tahsilinde.)             

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir. 22.12.2022-31.12.2022
tarihleri aras›nda iktisap edilen
Devlet tahvil ve HB'lar›nda %0.
  

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmez.
(1.01.2006 tarihinden ÖNCE ihraç
edilmifl olan Devlet Tahvili ve
Hazine Bonlar› faizi y›ll›k beyana
tabi di€er gelir unsurlar› ile birlikte
70.000 TL'yi aflarsa y›ll›k beyan
esas›nda Gelir Vergisine tabidir.)

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu, Özel sektör tahvilleri,
al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar (VDMK, finansman
bonosu dahil)
            

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.
(1.01.2006 tarihinden ÖNCE ihraç
edilmifl olan Devlet Tahvili ve
Hazine Bonlar› sat›fl kazanc› y›ll›k
beyan esas›nda Gelir Vergisine

T.C. Hazinesi taraf›ndan yurt
d›fl›nda ihraç edilen Eurobond
faiz gelirleri            

Y›ll›k beyana tabi di€er gelir
unsurlar› ile birlikte 70.000 TL'yi
aflarsa  tamam› beyana tabidir.
Enflasyon indirimi uygulanmaz.
Gelir vade bitiminde ve kupon
tahsilatlar›nda elde edilir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir. 22.12.2021 ile 31.12.2022
tarihi aras›nda iktisap edilen Devlet
tahvil ve HB'lar›nda %0.
23.05.2020 tarihinden sonra
iktisap edilen özel sektör flirket
finansman bonosu (ve kiralama
sertifikalar›) sat›fl kazançlar›nda
Stopaj Oran› %15'tir.

Stopaj oran›: %0

GEL‹RLER‹N TÜRÜ STOPAJ DURUMU 2022 YILI BEYAN DURUMU
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T.C. Hazinesi taraf›ndan ihraç
edilen Eurobond al›m sat›m
kazançlar› (Türkiye'deki özel
sektör taraf›ndan yurt d›fl›nda
ihraç edilen tahvil ve
eurobondlar dahil)             

Vergi Stopaj› yoktur. Y›ll›k beyana tabidir.  Kazanc›n
tespitinde ÜFE endekslemesi
yap›larak iktisap maliyeti artt›r›l›r
( ÜFE art›fl oran›n›n %10 veya
üzerinde olmas› flart›yla) ‹stisna
uygulamas› bulunmd›€›ndan
kazanc›n tutar› ne olursa olsun
beyan edilir. Al›m sat›m kazanc›,
al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli TL'sine
çevrilerek TL baz›nda hesaplan›r.
(2006 y›l›ndan önce ihraç edilmifl
TC Hazine Eurobondlar›nda
58.000 TL vergi istisnas› vard›r.)

Yurt d›fl›nda ifllem gören
menkul k›ymet al›m sat›m
kazançlar› (Yabanc› Devlet ve
yabanc› ülke özel sektör
flirketlerinin tahvil ve bonolar›,
Yabanc› flirket hisse senetleri,
yabanc› yat›r›m fonu kat›lma
belgesi sat›fl kazançlar› )
            

Y›ll›k beyana tabidir. ÜFE
endekslemesi yap›l›r(ÜFE art›fl
oran›n›n %10 veya üzerinde olmas›
flart›yla.) ‹stisna uygulamas›
bulunmad›€›ndan kazanc›n tutar›
ne olursa olsun beyan edilir. Sat›fl
karlar› ve sat›fl zararlar› birbirine
mahsup edilebilir. Al›m sat›m
kazanc›, al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli
TL'sine çevrilerek TL baz›nda
hesaplan›r.

Yabanc› Devlet ve yabanc›
flirket bonolar› faiz gelirleri
       

Elde edilen faiz tutar› 3.800 TL'den
fazla ise gelirin tamam› y›ll›k gelir
vergisi beyan›na tabidir.

Vergi Stopaj› yoktur.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r.

Türk Özel sektör firmalar›nca
Türkiye'de ihraç edilmifl olan
tahvil faizi gelirleri
(VDMK ve finansman bonosu
dahil)
             

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir. 23.05.2020 tarihinden
sonra iktisap edilen özel sektör
flirket finansman bonosu (ve
kiralama sertifikalar›) faiz
gelirlerinde Stopaj Oran› %15'tir
   

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal

Türk Bankalar›nca Türkiye'de
TL cinsinden  ihraç edilmifl
olan tahvil/bono faizi gelirleri
ve Sat›fl kazançlar›             

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.

23/12/2020 tarihi ile 31/3/2022
tarihi (bu tarih dahil) aras›nda
iktisap edilenler için: 6 aya kadar
vadeli olanlarda %5, 1 y›la kadar
vadeli olanlarda %3, 1 y›ldan uzun
vadelilerde %0
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Türk özel sektör flirketlerince
yurt d›fl›nda ihraç edilen
eurobond/bono faizl gelirleri
           

Türk özel sektör flirketlerince yurt
d›fl›nda ihraç edilen bonolarda
vadelere göre stopaj vard›r:
1 y›la kadar: %7, 1-3 y›l aras›: %3,
3 y›ldan fazla: %0          

Y›ll›k beyana tabi di€er gelir
unsurlar› ile birlikte 70.000 TL'yi
aflarsa tamam› y›ll›k gelir vergisi
beyan›na tabidir. Elde edilen gelir
stopaj oran›na göre brütlefltirilir,
bankaca yap›lan stopaj tutar› y›ll›k
esasta hesaplanan  vergiden
mahsup edilir.

Türk özel sektör flirketlerince
yurt d›fl›nda ihraç edilen
tahvil/bono sat›fl karlar›
            

Y›ll›k beyana tabidir. Kazanc›n
tespitinde ÜFE endekslemesi
yap›larak iktisap maliyeti artt›r›l›r
(ÜFE art›fl oran›n›n %10 veya
üzerinde olmas› flart›yla) ‹stisna
uygulamas› bulunmd›€›ndan
kazanc›n tutar› ne olursa olsun
beyan edilir. Al›m sat›m kazanc›,
al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli TL'ye
çevrilerek TL baz›nda hesaplan›r.
Sat›fl karlar› ve zararlar› birbirine
mahsup edilebilir.

Vergi Stopaj› yoktur.

Mevduat faizi
(TL/DTH/Endeksli)
(Özel finans kurumlar›ndan
al›nan kar paylar› ile KZOB kar
paylar› dahil)
            

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca stopaja tabidir. TL
hesaplarda Stopaj oran› %15,
1 y›ldan uzun vadeli  hesaplarda
%10, 6 ay -1 y›l aras› için %12'dir.
YP'de 1 y›ldan uzun vadeli
hesaplarda %18, daha k›sa olanlarda
%20 stopaja tabidir. Döviz
mevduat› ve bir de€ere endeksli
olanlarda ana para kur farklar›
stopaja tabi de€ildir.
31.03.2022 tarihine kadar aç›lacak
ve/veya yenilenecek TL hesaplara
uygulanacak oranlar: 6 aya kadar
(6 ay dahil) vadeli hesaplar %5, 1
y›la kadar (1 y›l dahil) vadeli hesaplar
%3, 1 y›ldan uzun vadeli hesaplar
%0 olacakt›r.
        

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.
Alt›n hesaplar›ndan elde edilen
gelirler vergiye tabi de€ildir.

Yurt D›fl› banka, finansal
kuruluflu ve OFF-SHORE'larda
elde edilen faiz gelirleri             

Stopaj yoktur. Offshore ve yurtd›fl› bankalardan
elde edilen faiz tutar› 3.800 TL'den
fazla ise gelirin tamam› y›ll›k gelir
vergisi beyan›na tabidir
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Repo geliri
            

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.

Menkul K›ymet Yat›r›m
Fonlar› kat›lma belgelerinden
elde edilen kazançlar (Fon'a
iade/geri sat›fl)            

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmez.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %15 stopaja
tabidir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.
(%10 vergi stopaj›, 23.12.2020
tarihi ile 31.03.2022 tarihleri
aras›nda iktisap edilmifl olanlara
uygulanmak üzere s›f›ra
indirilmifltir.) Portföyünün %51'i
BIST'te ifllem gören flirketlerden
oluflan fon kat›lma belgeleri 1 y›l
elde tutuldu€unda stopaj yoktur.
Hisse senedi yo€un fonlarda
stopaj oran› %0'd›r.

Gayrimenkul Yat›r›m Fonlar›
(GYF) ile Giriflim Sermayesi
Yat›r›m Fonlar› (GSYF) kat›lma
belgelerinden elde edilen
kazançlar (Fon'a iade/geri
sat›fl)
        

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
Madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra yap›lan sat›fllarda
stopaj oran› %0'd›r
          

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmez.

Gayri Menkul Yat›r›m
Fonlar› (GYF) ile Giriflim
Sermayesi Yat›r›m Fonlar›
(GSYF) kar paylar› (temettü
da€›t›m›)

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca 10% stopaja
tabidir.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra elde edilen kar
paylar›nda stopaj oran› %0'd›r.

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmez.

Borsa yat›r›m fonlar› kat›lma
belgeleri al-sat kazançlar›

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.
Hisse senedi yo€un fonlarda stopaj
oran› %0'd›r.

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmez.

Menkul K›ymet Yat›r›m
Ortakl›klar› kar paylar›

Da€›t›m s›ras›nda stopaj yoktur. Y›ll›k beyana tabi di€er gelir
unsurlar› ile birlikte 70.000 TL'yi
aflarsa tamam› beyana tabidir.
Elde edilen temettülerin 1/2'si gelir
vergisinden istisnad›r.
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Türkiye'deki flirketlerden elde
edilen temettü (kar pay›)
gelirleri

Da€›t›m s›ras›nda %10 stopaj var. Türkiye'de yerleflik flirketlerden
elde edilen kar pay›, y›ll›k beyana
tabi di€er gelir unsurlar› ile birlikte
70.000 TL'yi aflarsa tamam›
beyana tabidir. Tam mükellef
kurumlardan elde edilen
temettülerin 1/2'si gelir
vergisinden istisnad›r.
Gelirin beyan› halinde flirket
taraf›ndan yap›lan toplam stopaj
tutar› hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilir. Aflan k›s›m Vergi
Dairesince iade edilir.

Yurt d›fl›ndaki flirketlerden elde
edilen temettü (kar pay›)
gelirleri

Yabanc› ülkedeki flirketlerden elde
edilen kar pay› y›ll›k esasta vergiye
tabidir.
Yabanc› hisse senetleri temettüleri
için beyan s›n›r› 3.800 TL'dir. Elde
edilen kar pay› tutar› 3.800 TL'den
fazla ise gelirin tamam› y›ll›k gelir
vergisi beyan›na tabidir.
Yurtd›fl›nda ödenen vergiler
mahsup edilir.

Türkiye'deki hisse
senetlerinin sat›fl kazançlar›

B‹ST'de ifllem görenler y›ll›k vergi
beyan›na tabi de€ildir. B‹ST'de
ifllem görmeyen TR'deki flirketlere
ait hisse senedi sat›fllar› ise
iktisaptan itibaren 2 y›l içinde
yap›lm›fl ise elde edilen kazanç y›ll›k
esasta Gelir Vergisi beyan›na
tabidir. 2 y›ll›k süreden sonra
yap›lan sat›fltan do€an kazanç
vergiden istisnad›r.

‹vazs›z (veraset veya hibe)
suretiyle iktisap edilen hisse
senetlerinin sat›fl›ndan do€an
kazançlar Gelir Vergisine tabi
de€ildir.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r.

Stopaj %0'd›r. (1 y›l elde tutulan
hisse senetleri sat›fl kazanc› her
halukarda stopaja tabi de€ildir.).
"Menkul K›ymet Yat›r›m Ortakl›€›"
hisse senetleri 1 y›ldan fazla süre ile
elde tutulmam›fl ise %10 stopaj
vard›r. B‹ST'te ifllem görmeyen
hisse senetleri sat›fllar› stopaj tabi
de€ildir.
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Yurt d›fl›nda ifllem gören hisse
senetlerinin sat›fl kazançlar›
       

Vergi Stopaj› yoktur.      Y›ll›k beyana tabidir. ÜFE
endekslemesi yap›l›r(ÜFE art›fl
oran›n›n %10 veya üzerinde olmas›
flart›yla.) ‹stisna uygulamas›
bulunmad›€›ndan kazanc›n tutar› ne
olursa olsun beyan edilir. Sat›fl karlar›
ve sat›fl zararlar› birbirine mahsup
edilebilir. Al›m sat›m kazanc›, al›fl
maliyeti ve sat›fl bedeli TL'sine
çevrilerek TL baz›nda hesaplan›r.

Yurt içindeki vadeli ifllem ve
Opsiyon ifllemlerinden elde
edilen kazançlar (Forward,
swap, opsiyon v.b. Gibi)

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.

Yurt içindeki Arac› Kurulufl
Varantlar›ndan Elde Edilen
Kazançlar

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.

Hem V‹OP'da hem de V‹OP
d›fl›ndaki ifllemler Gelir vergisi
kanunu geçiçi 67. madde uyar›nca
%10 stopaja tabidir. (Hisse
senetlerine veya hisse senedi
endekslerine dayal› olarak yap›lan
ifllemlerden sa€lanan kazançlarda
vergi oranu %0'd›r.)

Dayanak varl›€› hisse senedi veya
hisse senedi endeksi olan
varantlardan elde edilen kazançlar
%0 stopaja tabidir. Di€er
varantlarda stopaj %10.

Yurt içindeki kald›raçl›
ifllemlerden (Foreks) sa€lanan
kazançlar

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmeyecektir.

Alacak Faizi Vergi Stopaj› Yoktur. Y›ll›k esasta Gelir Vergisi beyan›na
tabidir. 3.800 TL beyan haddi
vard›r. Elde edilen faiz tutar› 3.800
TL'den fazla ise gelirin tamam›
beyan edilir.

Bireysel Emeklilik (BES)
sa€lanan kazançlar

Emeklilik hakk›n› kazananlarda, irat
tutar› üzerinden Gelir Vergisi
Kanunu 94. madde uyar›nca %5
stopaja tabidir. Di€er hallerde (10
y›ll›k sürede) %10, bunun d›fl›nda
%15 stopaj yap›l›r.

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.

Gelire Endeksli Senet (GES)
Faiz gelirleri

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca 10% stopaja
tabidir.

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmeyecektir.

Gelire Endeksli Senet (GES)
al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal edilmeyecektir.



RSM Turkey Arkan Ergin

79

DAR MÜKELLEF GERÇEK K‹fi‹LERDE MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ
VERG‹LEND‹R‹LMES‹ - 2022

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu faiz gelirleri = vade
sonu beklenerek itfada ve ara
dönemlerde faizlerinin tahsili

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca Stopaj Oran›:
%10'dur. 22.12.2021 ile 31.12.2022
tarihi aras›nda iktisap edilen Devlet
tahvil ve HB'lar›nda %0.

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu , özel sektör tahvilleri
 al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar (VDMK, finansman
bonosu dahil)

Y›ll›k beyana ve münferit beyana
tabi de€ildir.

Özel sektör flirketlerince
ihraç edilmifl olan tahvil faizi
gelirleri  (VDMK ve finansman
bonosu dahil)

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca Stopaj Oran›:
%10'dur. 22.12.2021 ile 31.12.2022
tarihi aras›nda iktisap edilen Devlet
tahvil ve HB'lar›nda %0.
23.05.2020 tarihinden sonra
iktisap edilen özel sektör flirket
finansman bonosu (ve kiralama
sertifikalar›) sat›fl kazançlar›nda
Stopaj Oran› %15'tir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca Stopaj Oran›:
%10'dur. 23.05.2020 tarihinden
sonra iktisap edilen özel sektör
flirket finansman bonosu (ve
kiralama sertifikalar›) faiz
gelirlerinde Stopaj Oran› %15'tir.

GEL‹RLER‹N TÜRÜ STOPAJ DURUMU 2022 YILI BEYAN DURUMU

Eurobond faiz gelirleri Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Stopaj oran›:% 0

Mevduat faizi
(TL/DTH/Endeksli)
(Özel finans kurumlar›ndan
al›nan kar paylar› ile KZOB kar
paylar› dahil)

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca stopaja tabidir. TL
hesaplarda Stopaj oran› %15, 1
y›ldan uzun vadeli hesaplarda %10,
6 ay -1 y›l aras› için %12'dir. YP'de 1
y›ldan uzun vadeli hesaplarda %18,
daha k›sa olanlarda %20 stopaja
tabidir. Döviz mevduat› ve bir
de€ere endeksli olanlarda ana para
kur farklar› stopaja tabi de€ildir.
31.03.2022 tarihine kadar aç›lacak
ve/veya yenilenecek TL hesaplara
uygulanacak oranlar: 6 aya kadar
(6 ay dahil) vadeli hesaplar %5, 1 y›la
kadar (1 y›l dahil) vadeli hesaplar %3,
1 y›ldan uzun vadeli hesaplar%0
olacakt›r. (Uygulamada ayr›ca
Çifte vergilendirmeyi önleme
anlaflmalar›na bak›l›r.)
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Yurt D›fl› banka ve OFF-
SHORE faiz kazançlar›

Y›ll›k beyana ve münferit beyana
tabi de€ildir.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r.

Yabanc› Devlet ve yabanc›
flirket bonolar› faiz gelirleri

Y›ll›k beyana ve münferit beyana
tabi de€ildir.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r.

Türk özel sektör flirketlerince
yurt d›fl›nda ihraç edilen
bonolar tahviller

Y›ll›k beyana ve münferit beyana
tabi de€ildir.

Türk özel sektör flirketlerince yurt
d›fl›nda ihraç edilen bonolarda
vadelere göre stopaj vard›r:
1 y›la kadar: %7, 1-3 y›l aras›: %3,
3 y›ldan fazla: %0

Türk Bankalar›nca Türkiye'de
TL cinsinden  ihraç edilmifl olan
tahvil/bono faizi gelirleri ve
Sat›fl kazançlar›

Y›ll›k beyana tabi de€ildir. Baflka
nedenle beyanname verilirse de
beyannameye ithal
edilmeyecektir.

23/12/2020 tarihi ile 31/3/2022
tarihi (bu tarih dahil) aras›nda
iktisap edilenler için: 6 aya kadar
vadeli olanlarda %5, 1 y›la kadar
vadeli olanlarda %3, 1 y›ldan uzun
vadelilerde %0

Repo geliri Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %15 stopaja
tabidir. (Çifte vergilendirmeyi
önleme anlaflmalar›na bak›l›r.)

Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar›
kat›lma belgelerinden elde
edilen kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir. (%10 vergi stopaj›,
23.12.2020 tarihi ile 31.03.2022
tarihleri aras›nda iktisap edilmifl
olanlara uygulanmak üzere s›f›ra
indirilmifltir.) Portföyünün %51'i
BIST' de ifllem gören fon kat›lma
belgeleri 1 y›l elde tutuldu€unda
stopaj yoktur. Hisse senedi yo€un
fonlarda stopaj oran› %0'd›r.

Gayrimenkul Yat›r›m
Fonlar› (GYF) ile Giriflim
Sermayesi Yat›r›m Fonlar›
(GSYF) kat›lma belgelerinden
elde edilen kazançlar (Fon'a
iade/geri sat›fl)

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra yap›lan sat›fllarda
stopaj oran› %0'd›r

Gayri Menkul Yat›r›m
Fonlar› (GYF) ile Giriflim
Sermayesi Yat›r›m Fonlar›
(GSYF) kar paylar› (temettü
da€›t›m›)

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
Madde uyar›nca% 10 stopaja
tabidir.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra elde edilen kar
paylar›nda stopaj oran› %0'd›r.
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Borsa yat›r›m fonlar› kat›lma
belgeleri al-sat kazançlar›

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca Stopaj Oran›:
%10'dur.Hisse senedi yo€un
fonlarda stopaj oran› %0'd›r.

Menkul K›ymet Yat›r›m
Ortakl›klar› kar paylar› (GYO
ile GSYO'lar da ayn›
kapsamdad›r.)

Y›ll›k beyana ve münferit beyana
tabi de€ildir.

Da€›t›m s›ras›nda stopaj yoktur.

Hisse senedi temettü gelirleri Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Da€›t›m s›ras›nda %10 stopaj var.
Kar da€›tan flirket taraf›ndan
yap›l›r. (Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaflmas›na bak›l›r.)

Türkiye'deki flirketlere ait
hisse senetlerinin al›m
sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar.

B‹ST'de ifllem görenler vergi
beyan›na tabi de€ildir. B‹ST'de
ifllem görmeyen hisse senedi
sat›fllar› ise sat›fl iktisaptan itibaren
2 y›l içinde yap›l›r ise "münferit
beyanneme" ile Gelir Vergisi
tabidir.  Münferit beyanname ile
ifllemden itibaren 15 gün içinde
vergileme yap›l›r. Bu ifl, ifllemi
yapanlarca (genellikle arac›
kurumlar ve bankalar) ifa edilir.

‹vazs›z (veraset veya ba€›fl) olarak
iktisap edilenler Gelir Vergisine tabi
de€ildir.

B‹ST'de ifllem görenlerde stopaj
%0'd›r. 1 y›l elde tutulan hisse
senetleri sat›fl kazanc› her
halukarda stopaja tabi de€ildir.
Ancak "Menkul K›ymet Yat›r›m
Ortakl›€›" hisse senetleri 1 y›ldan
fazla süre ile elde tutulmam›fl ise
%10 stopaj vard›r.

Vadeli ifllem ve Opsiyon
ifllemlerinden elde edilen
kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Hem VOB'da hem de VOB d›fl›ndaki
ifllemler Gelir Vergisi Kanunu geçiçi
67. madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir. (Hisse senetlerine veya
hisse senedi endekslerine dayal›
olarak yap›lan ifllemlerden
sa€lanan kazançlarda %0)

Arac› Kurulufl Varantlar›ndan
Elde Edilen Kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Dayanak varl›€› hisse senedi veya
hisse senedi endeksi olan
varantlardan elde edilen kazançlar
%0 stopaja tabi. Di€er varantlarda
stopaj %10.

Kald›raçl› ifllemelerden
(Foreks) sa€lanan kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
maddeuyar›nca Stopaj Oran›
%10'dur.
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Alacak Faizi Münferit beyana tabidir.
Beyan görevi, ifllemi yapanlar
(faizi ödeyenler) taraf›ndan ifa
edilir.

Stopaj yoktur.

Gelire Endeksli Senet (GES)
Faiz gelirleri

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.

Gelire Endeksli Senet (GES)
al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Beyanname
verilmesi söz konusu de€ildir

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %10 stopaja
tabidir.
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Öze KuruAn

TAM MÜKELLEF KURUMLARDA MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ
VERG‹LEND‹R‹LMES‹ - 2022

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu faiz gelirleri = vade
sonu beklenerek itfada ve ara
dönemlerde faizlerinin tahsili

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.

Bu say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar
%10 stopaja tabi.

22.12.2021 ile 31.12.2022 tarihi
aras›nda iktisap edilen Devlet tahvil
ve HB'lar›nda %0.

Kurum kazanc›na dahildir.

Borsa rayici ile de€erlemeye
tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup
edilir.

Eurobond faiz gelirleri Kurum kazanc›na dahildir.

‹fllemifl faizler vergi matrah›na
dahil edilir.

Eurobond al›m sat›m
kazançlar›

Kurum kazanc›na dahildir.

Stopaj oran›: % 0

Stopaj yoktur.

GEL‹RLER‹N TÜRÜ STOPAJ DURUMU 2022 YILI BEYAN DURUMU

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu , özel sektör tahvilleri
al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar (VDMK, finansman
bonosu dahil)

Kurum kazanc›na dahildir.

Borsa rayici ile de€erlemeye
tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup
edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.

Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.

22.12.2021 ile 31.12.2022 tarihi
aras›nda iktisap edilen Devlet
tahvil ve HB'lar›nda %0.

23.05.2020 tarihinden sonra
iktisap edilen özel sektör flirket
finansman bonosu (ve kiralama
sertifikalar›) sat›fl kazançlar›nda
Stopaj Oran› %15'tir.

Özel sektör flirketlerince
ihraç edilmifl olan tahvil faizi
gelirleri (VDMK ve finansman
bonosu dahil)

Kurum kazanc›na dahildir.

Borsa rayici ile de€erlemeye
tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup
edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.

Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.

23.05.2020 tarihinden sonra
iktisap edilen özel sektör flirket
finansman bonosu (ve kiralama
sertifikalar›) faiz gelirlerinde Stopaj
Oran› %15'tir.
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Mevduat faizi
(TL/DTH/Endeksli)
(Özel finans kurumlar›ndan
al›nan kar paylar› ile KZOB kar
paylar› dahil)

Kurum kazanc›na dahildir.

Ana para ile kur fark› art›fllar›
31/12'de de€erlenerek kurum
kazanc›na dahil edilir.

‹fllemifl faizler vergi matrah›na
dahil edilir.

Ödenen stopaj tutar›, geçici vergi
taksitlerinden veya y›ll›k vergiden
mahsup edilir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca stopaja tabidir.
TL hesaplarda Stopaj oran› %15,
6 ay -1 y›l aras› için %12, 1 y›ldan
uzun vadeli  hesaplarda %10’dur.
YP'de 1 y›ldan uzun vadeli
hesaplarda %18, daha k›sa olanlarda
%20 stopaja tabidir. Döviz mevduat›
ve bir de€ere endeksli olanlarda ana
para  kur farklar› stopaja tabi
de€ildir.30.06.2022 tarihine kadar
aç›lacak ve/veya yenilenecek TL
hesaplara uygulanacak oranlar: 6
aya kadar (6 ay dahil) vadeli
hesaplarda %5, 1 y›la kadar (1 y›l
dahil) vadeli hesaplarda %3, 1 y›ldan
uzun vadeli hesaplarda %0 olacakt›r.

Yurt D›fl› banka ve OFF-SHORE
faiz kazançlar›

Kurum kazanc›na dahildir. Yurt
d›fl›nda ödenen vergiler kurumlar
vergisinden mahsup edilir.

Stopaj yoktur.

Repo geliri Kurum kazanc›na dahildir.

Ödenen stopaj geçici vergi
taksitlerinden veya y›ll›k vergiden
mahsup edilir.

Reeskont geliri vergi matrah›na
dahil edilir. Bu gelir ifllemifl faiz
dikkate al›narak hesaplan›r.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %15 stopaja
tabidir.

Türk özel sektör flirketlerince
yurt d›fl›nda ihraç edilen
eurobondlar ve bonolar

Kurum kazanc›na dahildir. Elde
edilen gelir stopaj oran›na göre
brütlefltirilir, stopaj tutar› y›ll›k
esasta hesaplanan vergiden
mahsup edilir.

Türk özel sektör flirketlerince yurt
d›fl›nda ihraç edilen bonolarda
vadelere göre stopaj vard›r: 1 y›la
kadar: %7, 1-3 y›l aras›: %3, 3 y›ldan
fazla: %0

Menkul K›ymet Yat›r›m
Fonlar› kat›lma belgelerinden
elde edilen kazançlar (Fon'a
iade/geri sat›fl)

Kurum kazanc›na dahildir. Fon
portföyünün %51'i Türk
fiirketlerinden oluflur ise al›fl bedeli
ile de€erlenir, vergi erteleme
imkan› yarat›r.

Di€er fonlar, borsa rayici ile
de€erlemeye tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde etti€i
gelirler %0 stopaja tabidir.

Bu say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar
%10 stopaja tabidir. Portföyünün
%51'i BIST'te ifllem gören fon kat›lma
belgeleri 1 y›l elde tutuldu€unda
stopaj yoktur. Hisse senedi yo€un
fonlarda stopaj oran› %0'd›r.

Yabanc› Devlet ve yabanc›
flirket bonolar› faiz gelirleri

Kurum kazanc›na dahildir. Yurt
d›fl›nda ödenen vergiler kurumlar
vergisinden mahsup edilir

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r
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Gayri Menkul Yat›r›m
Fonlar› (GYF) kat›lma
belgelerinden elde edilen
kazançlar (Fon'a iade/geri
sat›fl)

Kurum kazanc›na dahildir.

Borsa rayici ile de€erlemeye
tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup
edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra elde edilen
sat›fllarda stopaj oran› %0'd›r

Gayri Menkul Yat›r›m
Fonlar› (GYF) kar paylar›
(temettü da€›t›m›)

Kurumlar Vergisi matrah›na dahil
de€ildir.

‹fltirak kazançlar› istisnas›
uygulan›r.

Vergi avantaj› imkan› yarat›r.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabi.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra elde edilen kar
paylar›nda stopaj oran› %0'd›r

Giriflim Sermayesi Yat›r›m
fonlar› (GSYF) Fon’a iade/geri
sat›fl kazançlar› ile kar paylar›
(temettü da€›t›m›)

Kurumlar Vergisi matrah›na dahil
de€ildir.

‹fltirak kazançlar› istisnas›
uygulan›r.

Vergi avantaj› imkan› yarat›r.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabi.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra yap›lan sat›fllarda
stopaj oran› %0'd›r
(Portföyünün en az %51'i BIST'te
ifllem gören hisse senetlerinden
oluflan fon kat›lma belgeleri 1 y›l
elde tutuldu€unda stopaj yoktur.)

Giriflim Sermayesi Yat›r›m
fonlar› (GSYF) kat›lma
belgelerinin III. kiflilere sat›fl›

Kurum kazanc›na dahildir.
2 y›ldan beri sahip olunankat›lma
paylar›n›n sat›fl›ndan elde edilen
kar›n %75’i özel fona al›nmak ve
5 y›l burada tutulmak flart›yla
vergiden istisna olup Kurumlar
Vergisi matrah›na dahil edilmez.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabi.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabi.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra yap›lan sat›fllarda
stopaj oran› %0'd›r

Portföyünde sadece TL
varl›klar bulunan Yatırım
Fonları katılma paylarının
Fon'a geri sat›fl kazançlar› ile
da€›t›lan kar paylar›

Kurumlar vergisi matrahına dahil
de€ildir. ‹fltirak kazançlar› istisnas›
uygulanır. Katılma belgeleri de€er
art›fllar› Kurumlar Vergisine tabi
de€ildir. (Al›fl bedeli ile de€erlenir.)

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabi.

Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabi.
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Giriflim Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›klar› (GSYO) kar paylar›
(temettü da€›t›m›)

Kurumlar Vergisi matrah›na dahil
de€ildir.

‹fltirak kazançlar› istisnas›
uygulan›r.

Vergi avantaj› imkan› yarat›r.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.

Yukarıda say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabi.

Menkul Kıymet Yat›r›m
Ortaklıkları (MKYO)
kar paylar›

Kurum kazanc›na dahildir.

‹fltirak kazançlar› istisnas›
uygulanmaz.

Da€›t›m s›ras›nda stopaj yoktur.

Türkiye'de fiirketlerden Hisse
senedi temettü gelirleri (kar
paylar›)

Tam mükellef kurumlardan elde
edilenler vergiden istisnad›r. (‹fltirak
kazançlar› istisnas›)

Yurtd›fl› ifltiraklerden elde edilenler
belli flartlar dahilinde kurum
kazanc›na dahil edilmez.

Yurt d›fl›nda ödenen benzer vergiler
y›ll›k vergiden mahsup edilir.

Çifte vergilendirmeyi önleme
anlaflmalar› da dikkate al›nmal›d›r.

Da€›t›m s›ras›nda stopaj yok.

Yurtd›fl›ndaki fiirketlerden
Hisse senedi temettü gelirleri
(kar paylar›)

Kurum kazanc›na dahil edilir.
Yurt d›fl›nda ödenen benzer vergiler
y›ll›k vergiden mahsup edilir.

E€er kar da€›tan bu flirkette en az
1 y›l süre ile ve en az %10 hisse ile
ortakl›k var olu€unda ve ayr›ca o
ülkede bu flirketin en az %15 vergi
ödemifl olmas› halinde elden edilen
kar pay› vergi matrah›na dahil
edilmez. (Yurt d›fl› ifltirak kazanc›
istisnas›)

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r

Türkiye'deki fiirketlere ait
hisse senetlerinin al›m
sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar.

Kurum kazanc›na dahildir.

2 y›ldan beri sahip olunan
hisselerin sat›fl›ndan elde edilen
kar, özel fona al›n›r ve 5 y›l burada
tutulur ise kazanc›n %75'i istisna
olup matraha dahil edilmez.

 Yurt ‹çi flirketlere ait B‹ST'de ifllem
gören hisse senetleri Gelir vergisi
Kanunu geçiçi 67. madde uyar›nca
%0 stopaja tabidir.
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Yurtd›fl›ndaki fiirketlere ait
Hisse senetlerinin al›m
sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar.

Kurum kazanc›na dahildir.

2 y›ldan beri sahip olunan
hisselerin sat›fl›ndan elde edilen
kar, özel fona al›n›r ve 5 y›l burada
tutulur  ise kazanc›n %75'i istisna
olup matraha dahil edilmez.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r

Yurtd›fl› piyasalarda ihraç
edilmifl menkul k›ymet al›fl-
sat›fl kazançlar› (Yabanc›
devlet ve özel sektör
flirketlerinin tahvil, bono,
yat›r›m fonu kat›lma belgeleri
ve benzeri k›ymetler)

Kurum kazanc›na dahildir.

Yurt d›fl›nda ödenen vergiler
kurumlar vergisinden mahsup
edilir.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r

Menkul K›ymet Yat›r›m
Ortakl›€› hisse senetlerinin
al›m-sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar

Kurum kazanc›na dahildir.

Borsa rayici ile de€erlemeye tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir. Bu
say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar
%10 stopaja tabidir. (1 y›ldan fazla
elde tutulanlar stopaja tabi de€il)

ViOB'da gerçekleflen Vadeli
‹fllemler

Kurum kazanc›na dahildir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup
edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaj tabi. Bu
say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar›n;
-Hisse senedi veya hisse senedi
endekslerine dayal› kontratlardan
elde ettikleri kazançlar %0,
-Di€er kontratlardan elde edilenler
%10 stopaja tabidir.

V‹OB d›fl›nda gerçekleflen
Vadeli ‹fllemler (Forward,
swap, opsiyon v.b.)

Kurum kazanc›na dahildir.Stopaja tabi de€il

Arac› Kurulufl Varantlar›ndan
Elde Edilen Kazançlar

Kurum kazanc›na dahildir.Dayanak varl›€› hisse senedi veya
hisse senedi endeksi olan
varantlardan elde edilen kazançlar
%0 stopaja tabidir. (Anonim,
eshaml› komandit, limited flirket ve
yat›r›m fonlar›n›n elde etti€i
gelirlerde stopaj %0'd›r.)

Kald›raçl› ifllemelerden
(Foreks) sa€lanan kazançlar

"Ticari kazanç" olarak Kurum
kazanc›na dahildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir Bu
say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar
%10 stopaja tabidir.
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Gelire Endeksli Senet (GES )
Faiz gelirleri

Kurum kazanc›na dahildir.

Borsa rayici ile de€erlemeye
tabidir.

Stopaja tabi olanlar için ödenen
stopaj y›ll›k vergiden mahsup
edilir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.

Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.

Alacak Faizi Kurum kazanc›na dahildir.Stopaj Yoktur.
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DAR MÜKELLEF KURUMLARDA MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ  VERG‹LEND‹R‹LMES‹
2022

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu faiz gelirleri = vade
sonu beklenerek itfada ve ara
dönemlerde faizlerinin tahsili

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.
22.12.2021 ile 31.12.2022 tarihi
aras›nda iktisap edilen Devlet tahvil
ve HB'lar›nda %0.

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Eurobond faiz gelirleri Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Eurobond al›m sat›m
kazançlar›

Y›ll›k beyana ve özel beyana tabi
de€ildir

Stopaj oran›: %0

Stopaj yoktur.

GEL‹RLER‹N TÜRÜ STOPAJ DURUMU 2022 YILI BEYAN DURUMU

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine
Bonosu , özel sektör tahvilleri
al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar (VDMK, finansman
bonosu dahil)

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.
22.12.2021 ile 31.12.2022 tarihi
aras›nda iktisap edilen Devlet
tahvil ve HB'lar›nda %0.
23.05.2020 tarihinden sonra
iktisap edilen özel sektör flirket
finansman bonosu (ve kiralama
sertifikalar›) sat›fl kazançlar›nda
Stopaj Oran› %15'tir.

1.01.2006 tarihinden ÖNCE
ihraç edilmifl olan T.C. Devlet
Tahvil ve Hazine Bonosu , özel
sektör tahvilleri al›m
sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar (VDMK, finansman
bonosu dahil)

Kurumlar vergisine tabidir. Kur
farklar› kazanca dahil edilmez. Özel
beyanname ile ifllemi yapan banka
veya arac› kurum taraf›ndan 15
gün içinde beyan edilir.
Ayr›ca, kar›n ana merkeze
aktar›lan k›sm› %15 gelir vergisi
stopaj›na tabidir.

Stopaj yoktur.
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Mevduat faizi
(TL/DTH/Endeksli)
(Özel finans kurumlar›ndan
al›nan kar paylar› ile KZOB kar
paylar› dahil)

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca stopaja tabidir. TL
hesaplarda; Stopaj oran› %15,
(*)1 y›ldan uzun vadeli hesaplarda
%10, (**)6 ay-1 y›l aras› için %12'dir.
YP'de; 1 y›ldan uzun vadeli
hesaplarda %18, daha k›sa olanlarda
%20 stopaja tabidir. Döviz mevduat›
ve bir de€ere endeksli olanlarda ana
para kur farklar› stopaja tabi de€ildir.
31.03.2022 tarihine kadar aç›lacak
ve/veya yenilenecek TL hesaplara
uygulanacak oranlar: 6 aya kadar (6
ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 1 y›la
kadar (1 y›l dahil) vadeli hesaplarda
%3, 1 y›ldan uzun vadeli hesaplarda
%0 olacakt›r.
(Uygulamada ayr›ca çifte
vergilendirmeyi önleme
anlaflmalar›na bak›l›r.)

Repo geliri Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67.
madde uyar›nca %15 stopaja
tabidir. Çifte vergilendirmeyi
önleme anlaflmalar›na bak›l›r.

Yurt D›fl› banka ve OFF-
SHORE faiz kazançlar›

Y›ll›k beyana ve özel beyana tabi
de€ildir.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r.

Türk özel sektör flirketlerince
yurt d›fl›nda ihraç edilen
bonolar›n faiz geliri

Y›ll›k beyana ve özel beyana tabi
de€ildir.

 Türk özel sektör flirketlerince yurt
d›fl›nda ihraç edilen bonolarda
vadelere göre stopaj vard›r: 1 y›la
kadar: %7, 1-3 y›l aras›: %3, 3 y›ldan
fazla: %0

Özel sektör flirketlerince
ihraç edilmifl olan tahvil faizi
gelirleri (VDMK ve finansman
bonosu dahil)

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir. Bu
say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar
%10 stopaja tabidir. 23.05.2020
tarihinden sonra iktisap edilen özel
sektör flirket finansman bonosu
(ve kiralama sertifikalar›) faiz
gelirlerinde Stopaj Oran› %15'tir.

Yabanc› Devlet ve yabanc›
flirket bonolar› faiz gelirleri

Y›ll›k beyana ve özel beyana tabi
de€ildir.

‹lgili ülke mevzuat› uygulan›r.
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Gayrimenkul Yat›r›m
Fonlar› (GYF) ve Giriflim
Sermayesi Yat›r›m Fonlar›
(GSYF) kat›lma belgelerinden
elde edilen kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir. Bu say›lanlar
d›fl›nda kalan kurumlar %10 stopaja
tabidir.
‹ktisap tarihihinden itibaren 2 y›l
geçtikten sonra yap›lan sat›fllarda
stopaj oran› %0'd›r
(Portföyünün %51'i I BIST'te ifllem
gören hisse senetlerinden oluflan
fon kat›lma belgeleri 1 y›l elde
tutuldu€unda stopaj yoktur.)

Menkul K›ymet Yat›r›m
Ortakl›klar› kar paylar›

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Da€›t›m s›ras›nda stopaj yoktur.

Borsa yat›r›m Fonlar› kat›lma
belgeleri al-sat kazançlar›

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir. Bu say›lanlar
d›fl›nda kalan kurumlar %10 stopaja
tabidir. Hisse senedi yo€un
fonlarda stopaj oran› %0'd›r.

Menkul K›ymet Yat›r›m
Fonlar› kat›lma belgelerinden
elde edilen kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaj tabi. Bu say›lanlar d›fl›nda
kalan kurumlar %10 stopaja
tabi.(Portföyünün %51'i BIST'te
ifllem gören fon kat›lma belgeleri 1
y›l elde tutuldu€unda stopaj
yoktur. ) Hisse senedi yo€un
fonlarda stopaj oran› %0'd›r.
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Hisse senetlerinin al›m
sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar.

B‹ST'de ifllem görenler aç›s›ndan
stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.
B‹ST'de ifllem görmeyenler
Kurumlar vergisine tabidir. Kur
farklar› kazanca dahil edilmez.
Ayr›ca, kar›n ana merkeze
aktar›lan k›sm› %15 gelir vergisi
stopaj›na tabidir.
Özel beyanname ile beyan edilir.
(Arac› kurumlar veya bankalarca
veya sat›n alan taraf›ndan verilir.)

B‹ST'te ifllem görenlerde Gelir
vergisi kanunu geçiçi 67. madde
uyar›nca Stopaj Oran›: %0'd›r.

ViOB'da gerçekleflen Vadeli
‹fllemler

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar›n;

 Hisse senedi veya hisse senedi
endekslerine dayal› kontratlardan
elde ettikleri kazançlar %0,

 Di€er kontratlardan elde
edilenler %10

Menkul K›ymet Yat›r›m
Ortakl›€› hisse senetlerinin
al›m-sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir. Bu say›lanlar d›fl›nda
kalan kurumlar %10 stopaja tabdir.
(1 y›ldan fazla  elde tutuldu€unda
stopaj yoktur. )

Türkiyede'ki flirketlerden
Hisse senedi temettü gelirleri

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Da€›t›m s›ras›nda %10 stopaj var.
Çifte vergilendirmeyi önleme
anlaflmalar›na bak›l›r.
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Kald›raçl› ifllemelerden
(Foreks) sa€lanan kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket ve yat›r›m fonlar›n›n elde
etti€i gelirler %0 stopaja tabidir.
Bu say›lanlar d›fl›nda kalan
kurumlar %10 stopaja tabidir.

Arac› Kurulufl Varantlar›ndan
Elde Edilen Kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.

Dayanak varl›€› hisse senedi veya
hisse senedi endeksi olan
varantlardan elde edilen kazançlar
%0 stopaja tabidir. (Anonim,
eshaml› komandit, limited flirket ve
yat›r›m fonlar›n›n elde etti€i
gelirlerde stopaj %0'd›r.)

V‹OB d›fl›nda gerçekleflen
Vadeli ‹fllemler

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir. Bu say›lanlar
d›fl›nda kalan  kurumlar›n;

 Hisse senedi veya hisse senedi
endekslerine dayal› kontratlardan
elde ettikleri kazançlar %0,

 Di€er kontratlardan elde
edilenler %10

 Banka ve benzeri finans
kurumlar›n›n VOB d›fl›nda banka ve
arac› kurumlar arac›l›€› ile yapt›klar›
vadeli ifllemlerden elde edilen
kazançlar stopaja tabi de€il.

Alacak Faizi Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.

Yabanc› devletler, uluslar aras›
kurumlar veya yabanc› banka ve
finans kurumlar›na yap›lan
ödemelerde "s›f›r", di€er kurumlara
yap›lanlarda 10% stopaj vard›r.

Gelire Endeksli Senet (GES)
Faiz gelirleri

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir. Bu say›lanlar d›fl›nda
kalan kurumlar %10 stopaja tabi.
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Gelire Endeksli Senet (GES)
al›m sat›m›ndan sa€lanan
kazançlar

Stopaj nihai vergidir. Y›ll›k beyana
ve özel beyana tabi de€ildir.

Anonim, eshaml› komandit, limited
flirket niteli€indeki yabanc›
kurumlar ile SPK'ya göre kurulan
yat›r›m fonu ve ortakl›klar›yla
benzer nitelikte olan yabanc›
kurumlar›n elde etti€i gelirler %0
stopaja tabidir. Bu say›lanlar
d›fl›nda kalan kurumlar %10 stopaja
tabidir.
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G‹R‹fi‹M SERMAYES‹ YATIRIM FONU YATIRIMCILARI ‹Ç‹N VERG‹ DURUMU 2022 (Gelir Vergisi
Kanunu Geçici 67. Madde)

Kat›lma Pay› Sat›fl
veya Fona ‹ade
Kazanc›

Gerçek
Kifliler

Tam
Mükellef

%10 stopaj.
Iktisaptan
itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için
vergi stopaj›
%0'd›r.
Stopaj nihaidir,
GV beyannamesi
verilmez

%10 stopaj.
Iktisaptan
itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için
vergi stopaj›
%0'd›r.
Stopaj nihaidir,
GV beyannamesi
verilmez.

GSYF yat›r›m tutar›, vergi
matrah›n›n %10'nunu
aflmayacak flekilde
matrahtan indirilebilir.

Dar
Mükellef

%10 stopaj.
Iktisaptan
itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için
vergi stopaj›
%0'd›r.
GV beyannamesi
verilmez.

%10 stopaj.
Iktisaptan
itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için
vergi stopaj›
%0'd›r.
Stopaj nihaidir,
GV beyannamesi
(Münferit beyan)
yoktur.

Kar Pay› Geliri Vergi Teflviki

Tüzel
Kifliler

Tam
Mükellef

%0 stopaj.
fiirket kazanc›na
dahil edilir.
Böylece
Kurumlar
Vergisine tabidir.

%0 stopaj.
‹fltirak kazanc›
kapsam›ndad›r.
Kurumlar
Vergisinden
istisnad›r.

GSYF yat›r›m tutar›, vergi
matrah›n›n %10'nunu ve
özsermayesinin %20'sini
aflmayacak flekilde vergi
matrah›ndan indirilebilir.
‹ndirilen miktar fona kat›l›m
bitti€inde geri matraha eklenir.
Vergi erteleme söz konusudur.

Dar
Mükellef

%0 stopaj.
KV beyannamesi
verilmez. (Özel
beyan yoktur.)

%0 stopaj
KV
beyannamesi
verilmez. (Özel
beyan yoktur.)

Yoktur.

BES fiirketleri ve
Emeklilik Yat›r›m
Fonlar›

%0 stopaj.
KV yoktur.

%0 stopaj.
KV yoktur.
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Vak›f, Sand›k, Dernek,
Sendika, Üniversite vb.

%10 stopaj.
Iktisaptan
itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için
vergi stopaj›
%0'd›r.
KV'ne tabi
de€ildir,
beyanname
yoktur.

%10 stopaj.
Iktisaptan
itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için
vergi stopaj›
%0'd›r.
KV'ne tabi
de€ildir,
beyanname
yoktur.

Yabanc› Banka-Finans
Kurulufllar›

%0 stopaj
KV beyannamesi
verilmez. (Özel
beyan yoktur.)

%0 stopaj
KV beyannamesi
verilmez. (Özel
beyan yoktur.)
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GAYR‹MENKUL YATIRIM FONU (GYF) YATIRIMCILARI ‹Ç‹N VERG‹ TABLOSU 2022 (Gelir Vergisi
Kanunu Geçici 67. Madde)

Kat›lma Pay› Sat›fl
(Fona ‹ade Kazanc›)

Gerçek Kifliler Tam
Mükellef

%10 stopaj.
Iktisaptan itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için vergi stopaj›
%0'd›r.
Stopaj nihaidir,
GV beyannamesi verilmez.

%10 stopaj.
Iktisaptan itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için vergi stopaj›
%0'd›r.
Stopaj nihaidir,
GV beyannamesi verilmez.(35)

Dar
Mükellef

%10 stopaj.
Iktisaptan itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için vergi stopaj›
%0'd›r.
Stopaj nihaidir,
GV beyannamesi (Münferit
beyan) yoktur.

%10 stopaj.
Iktisaptan itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için vergi stopaj›
%0'd›r.
GV beyannamesi verilmez.
(Münferit beyan) yoktur.

Kar Pay› Geliri

Tüzel Kifliler (Anonim
fiirket, Limited
fiirketler, Yat›r›m
Fonlar› v.b. gibi)

Tam
Mükellef

%0 stopaj.
fiirket kazanc›na dahil edilir.
Böylece y›ll›k Kurumlar
Vergisi'ne (%20) tabi olur.

%0 stopaj.
‹fltirak kazanc› kapsam›ndad›r.
Kurumlar Vergisinden
istisnad›r.

Dar
Mükellef

%0 stopaj.
TR'de y›ll›k Kurumlar Vergisi
beyannamesi verilmez.
(Özel beyan yoktur.)

%0 stopaj.
TR'de KV beyannamesi
verilmez. (Özel beyan yoktur.)

Emeklilik Yat›r›m Fonlar› (BES) Herhangi bir vergiye tabi
de€ildir:
%0 stopaj.
Kurumlar Vergisi yoktur.

Herhangi bir vergiye tabi
de€ildir:
%0 stopaj.
Kurumlar Vergisi yoktur.

Vak›f, Sand›k, Dernek, Sendika,
Üniversite v.b. Kurumlar Vergisi
Mükellefi olmayan kurumlar

%10 stopaj.
Iktisaptan itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için vergi stopaj›
%0'd›r.
Kurumlar Vergisi'ne tabi
de€ildir, K.V. beyannamesi
verilmez.

%10 stopaj.
Iktisaptan itibaren 2 y›l elde
tutulanlar için vergi stopaj›
%0'd›r.
Kurumlar Vergisi'ne tabi
de€ildir, beyanname yoktur.
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Yabanc› Banka - Finans
Kurulufllar›

%0 stopaj.
KV beyannamesi verilmez.
(Özel beyan yoktur.)

%0 stopaj.
KV beyannamesi verilmez.
(Özel beyan yoktur.)
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Dip Notlar

(1) Türkiye'de gerçekleflen para ve sermaye piyasasındaki gelirlerin stopaj esasındaki vergileme rejimine iliflkin 
GVK Geçici 67. Maddenin uygulama süresi 7256 say›l› kanun ile 31.12 2025 tarihine uzat›lm›flt›r.

(2) Kira Gelirlerinin “gerçek usulde” yap›lan Beyan›nda dikkate al›nan giderler flunlard›r (GVK Madde 74):
Safi irad›n bulunmas› için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi has›lata isabet edenler hariç olmak üzere
gayrisafi has›lattan afla€›da yaz›l› giderler indirilir:
1. Kiraya veren taraf›ndan ödenen ayd›nlatma, ›s›tma, su ve asansör giderleri;
2. Kiraya verilen mallar›n idaresi için yap›lan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;
3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolay›s›yla yap›lan ve bunlara sarf olunan borçlar›n faizleri ile konut olarak

kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap y›l›ndan itibaren befl y›l süre ile iktisap bedelinin % 5'i (‹ktisap
bedelinin % 5'i tutar›ndaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait has›lata uygulan›r. Ancak, indirilmeyen
k›s›m 88'inci maddenin 3' üncü f›kras›n›n uygulanmas›nda gider fazlal›€› say›lmaz),

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve flerefiyelerle kiraya verenler taraf›ndan
ödenmifl olmak flart›yla belediyelere ödenen harcamalara ifltirak paylar›;

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayr›lan amortismanlar (yüzde 2), (Amortismana tabi de€er, malum ise
maliyet bedeli, malum de€ilse, bina ve arazi için vergi de€eri, di€er mallar için Vergi Usul Kanununun 267'nci
maddesinin 3'üncü s›ras›na göre tespit edilen emsal de€eridir) ile kiraya veren taraf›ndan yap›lan ve

 gayrimenkulün iktisadi de€erini art›r›c› niteli€i olan ›s› yal›t›m› ve enerji tasarrufu sa€lamaya yönelik
harcamalar (Bu harcamalar bir takvim y›l› içinde Vergi Usul Kanununun 313’üncü maddesinde belirlenen
tutar› afl›yor ise maliyet olarak dikkate al›nabilir.);

7. Kiraya verenin yapt›€› onar›m giderleri (Emlak›n iktisadi de€erini art›racak surette tevsii, tadili veya bunlara
 ilaveler yap›lmas› için ihtiyar olunan giderler onar›m gideri say›lmaz);

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bak›m ve idame giderleri;
9. Kiralad›klar› mal ve haklar› kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve di€er gerçek giderler;
10. Sahibi bulunduklar› konutlar› kiraya verenlerin kira ile oturduklar› konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi

has›lattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaral› bentlerinden yaz›l› giderler düflüldükten sonra, kalan miktar
 üzerinden yap›l›r; kiran›n indirilemeyen k›sm› 88'inci maddenin 3'üncü f›kras›n›n uygulanmas›nda gider

 fazlal›€› say›lmaz);
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar,

 ziyan ve tazminatlar.

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve haklar›n k›smen kiraya verilmesi halinde, yukar›da yaz›l› giderlerden
yaln›z bu k›sma isabet edenler has›lattan indirilebilir.
Mükellefler (haklar› kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukar›da yaz›l› giderlere karfl›l›k olmak üzere

 has›latlar›ndan %15'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki y›l geçmedikçe bu
 usulden dönemezler.

Bu madde hükmünün uygulanmas›nda para cezalar› ve vergi cezalar› has›lattan gider olarak indirilemez.

(3) Maddenin uygulanma süresi 17 Kas›m 2020 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 7256 Say›l› Kanun ile yeniden
uzat›lm›flt›r.

(4) 22 Aral›k 2021 tarih ve 31967 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ekli 4937 say›l› Cumhurbaflkan› Karar› ile,
 2022 y›l› sonuna kadar iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde edilen gelirlerde stopaj oran›
 %0 olarak belirlenmifltir. Buna göre; Karar›n yay›m tarihi (22.12.2021) ile 31.12.2022 tarihi aras›nda iktisap edilen,

Hazine ve Maliye Bakanl›€›nca ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde edilen faiz ve kazançlar
ile 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun uyar›nca kurulan varl›k
kiralama flirketleri taraf›ndan ihraç edilen kira sertifikalar›ndan elde edilen gelir ve kazançlara %0 oran›nda
stopaj uygulanacakt›r.
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(5) SPK mevzuat›na göre; Fon portföy de€erinin en az %80'i devaml› olarak “menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar›”
paylar› hariç olmak üzere B‹Afi'ta (B‹ST) ifllem gören ihraçç› paylar›ndan oluflan ve YATIRIM FONLARINA ‹L‹fiK‹N
ESASLAR TEBL‹⁄‹ (III-52.1) 6.c› maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin (2) numaral› alt bendinde belirtilen
flemsiye fona ba€l› olarak ihraç edilen fonlar "Hisse Senedi Yo€un Fon" olarak kabul edilir.

(6) GVK Geçici 67. Maddeye iliflkin 22/7/2006 TAR‹HL‹ VE 2006/10731 SAYILI KARARNAME :
MADDE 1 - 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan baz› kazanç ve iratlardan

 yap›lacak tevkifat oranlar› afla€›daki flekilde tespit edilmifltir.
a) 1) (1), (2) ve (3) numaral› f›kralarda yer alan oran; paylara[1] ve pay endekslerine dayal› olarak yap›lan vadeli

ifllem ve opsiyon sözleflmeleri[2], Borsa ‹stanbul'da ifllem gören arac› kurulufl varantlar›[3] dahil olmak üzere
paylar (menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar› hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yo€un fonlar›n kat›lma
belgelerinden elde edilen kazançlar[4] ile Hazine ve Maliye Bakanl›€›nca ihraç edilen alt›na dayal› devlet iç
borçlanma senetleri ve 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda kanun
uyar›nca kurulan varl›k kiralama flirketleri taraf›ndan ihraç edilen alt›na dayal› kira sertifikalar›ndan elde

 edilen kazançlar[5] için % 0, 6362 say›l› Kanuna göre Sermaye Piyasas› Kurulunca onaylanm›fl finansman
 bonolar›ndan ve varl›k kiralama flirketleri taraf›ndan ihraç edilen bir y›ldan k›sa vadeli kira sertifikalar›ndan

sa€lanan gelirler ile bunlar›n elden ç›kar›lmas›ndan do€an kazançlardan %15,[6]”

(7) ‹htiyari Gelir Vergisi beyan› için net kazanç hesab›nda mahsuplaflma gruplar›: (GVK Geçici 67. Maddeye iliflkin
Genel Tebli€ler: 257, 282)

I. Sabit Getirili K›ymetler,
II. De€iflken Getirili K›ymetler,
III. Di€er Menkul k›ymetler ve Di€er Sermaye Piyasas› Araçlar› (Vadeli ifllem Ve Opsiyonlar ile di€er sermaye

piyasas› ürünleri),
IV. Yat›r›m fonlar› kat›lma belgeleri ve yat›r›m ortakl›klar› hisse senetleri

(8) 30.09.2021 tarih ve 4561 say›l› karar

(9) 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü€e giren 7351 sayılı Kanun ile kurumlar tarafından
yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına “ifltirak kazancı” istisnası getirilmifltir.

(10) 7256 say›l› Kanun 17 Kas›m 2020 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

(11) 22 Aral›k 2021 tarih ve 31967 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ekli 4937 say›l› Cumhurbaflkan› Karar› ile,
2022 y›l› sonuna kadar iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde edilen gelirlerde stopaj oran›

 %0 olarak belirlenmifltir. Buna göre; Karar›n yay›m tarihi (22.12.2021) ile 31.12.2022 tarihi aras›nda iktisap edilen,
Hazine ve Maliye Bakanl›€›nca ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde edilen faiz ve kazançlar
ile 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun uyar›nca kurulan varl›k

 kiralama flirketleri taraf›ndan ihraç edilen kira sertifikalar›nda elde edilen gelir ve kazançlara %0 oran›nda stopaj
uygulanacakt›r.

(12) Elde edilen reel kazanca ulaflmak için öncelikle “enflasyon indirimi” yap›l›r. Enflasyon indirimi Maliye Bakanl›€›nca
aç›klanan nispetin uygulanmas› ile hesaplan›r. Döviz cinsinden gelirlere uygulanmaz. Bu oran,  yeniden de€erleme
oran›n›n hazine bonolar› bileflik faizi y›ll›k ortalamas›na bölünmesi suretiyle bulunmakta ve Maliye Bakanl›€›nca

 genellikle y›l sonlar›nda aç›klanmaktad›r.

(13) Enflasyon indirimi imkan› veren madde 1.1.2006 tarihi itibariyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Halen itfa olmam›fl
 2006 öncesi ka€›tlar›n faiz gelirleri için bu uygulama devam etmektedir. Maliye Bakanl›€›nca yay›mlanacak

Genel Tebli€ takip edilmelidir.

(14) 26.7.2001-31.12.2005 tarihleri aras›nda ihraç edilenler eurobondlar için eski y›llarda istisna uygulama imkan›
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bulunuyordu. Ancak Kanun maddesine göre; bu istisna 31.12.2007 tarihinden itibaren kalkm›flt›r. 2008 y›l›ndan
itibaren elde edilen gelirlere herhangi bir istisna uygulanmamaktad›r. Böylece elde edilen gelirin tamam›

 üzerinden vergi ödenecektir. Faiz gelirlerinde ise 2022 y›l› y›ll›k beyan haddi olan 70.000 TL'den daha az gelir
 elde edilmiflse y›ll›k beyan yap›lmaz.

(15) Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E), 2005 y›l›ndan itibaren “toptan eflya fiyat endeksi” yerine Y‹-ÜFE'yi kullanmaktad›r.

(16) G‹B'n›n gayrimenkullerin elden çikarilmasinda vergisel yükümlülükler rehberinde verilen örnekte; Arazinin sat›n
al›nd›€› aydan bir önceki ay olan Mart 2006'da ÜFE endeksi 125,33, elden ç›kar›ld›€› aydan önceki ay olan Ocak

 2010'da ÜFE endeksi 166,52'dir. Endeksleme oran›n›n ilgili dönemde %10'un üzerinde artm›fl oldu€u
görülmektedir.

(17) https://www.gib.gov.tr/finansal-hesap-bilgilerinin-vergi-konularinda-karsilikli-olarak-otomatik-degisim-
standardi

(18) 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde: 7

(19) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu, Madde: 75/2

(20) Mehmet Bingöl, Eurobond Gelirlerinde Vergi Durumu (2020 y›l›), Finans Gündem, 22 Haziran 2020 
(https://www.finansgundem.com 'da yay›mlanm›flt›r.)

(21) Mehmet Bingöl, Eurobond Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar(2021 y›l›), 24 fiubat 2021,
(https://www.finansgundem.com 'da yay›mlanm›flt›r.)

(22) Ücret geliri G‹B'n›n 311 nolu Gelir Vergisi Tebli€i uyar›nca y›ll›k beyan haddinin hesab›nda dikkate al›nmamaktad›r.

(23) 70.000 TL'lik s›n›ra beyana tabi di€er gelir unsurlar› da var ise s›n›ra toplam gelir üzerinden bak›l›r. <Örne€in
 kira, temettü gibi>

(24) Maliye Bakanlı€ı, Gelir ‹daresi Baflkanlı€ı'nın 30/07/2006 tarih ve B.07.1.G‹B.0.01.56-5601-690 sayılı yazısı

(25) Yat›r›m Fonlar›'na 31 Mart 2022 tarihine kadar yat›r›m yap›lmas›n› durumunda, geri sat›fl tarihi ne olursa olsun
vergi ödenmez. (31 Mart 2022 tarihine kadar yap›lan al›mlarda Stopaj %0)

(26) Mehmet Bingöl, Yabanc› Hisse Senedi Gelirlerinde (2020 y›l›) Vergi Var m›? 16 Eylül 2020 
(https://www.finansgundem.com 'da yay›mlanm›flt›r.)

(27) Gelir vergisi tarifesi artan oranl› olup %15'ten bafllar ve gelir tutar› büyüdükçe oran %40'a kadar ç›kar

(28) Yurt içi flirketlerden elde edilen kar paylar›n›n ise sadece yar›s› matraha girer, çünkü al›nan temettünün %50'si
vergiden istisnad›r.

(29) Gelir Vergisi Kanunu, Madde No 123: Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabanc› memleketlerde elde ettikleri
 kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen Gelir Vergisi'nin yabanc›

memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden k›sm›ndan indirilir.

Birinci f›kra hükmünce indirilecek miktar Gelir Vergisi'nin yabanc› memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara
 isabet eden k›sm›ndan fazla oldu€u takdirde, aradaki fark nazara al›nmaz. Gelir Vergisi'nin yabanc› memlekette

elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden k›sm›, bunlar›n gelire olan nispeti üzerinden hesaplan›r. Birinci f›krada
yaz›l› vergi indiriminin yap›lmas› için: 1. Yabanc› memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden al›nan flahsi bir

 vergi olmas›; 2.  Yabanc› memlekette vergi ödendi€inin yetkili makamlardan al›nan ve mahallindeki Türk elçilik
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veya konsolosluklar›, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin ayn› mahiyetteki temsilcileri
taraf›ndan tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi flartt›r.

Yabanc› memleketlerde ödenen vergilerin ilgili bulunduklar› kazanç ve iratlar mükellef taraf›ndan hangi y›l›n
gelirine ithal edilmiflse, bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir. Bu madde gere€ince yap›lan vergi indiriminde
yabanc› para ile ödenen vergilere, bunlar›n ilgili bulundu€u kazanç ve iratlara uygulanan kambiyo rayici uygulan›r.

(30) Gelir Vergisi Kanunu, Mükerrer Madde 80

(31) Gelir Vergisi Kanunu, Mükerrer Madde 81

(32) Konuya iliflkin olarak G‹B'n›n internet sitesinde ayr›nt›l› aç›klamalar›n oldu€u rehber yay›mlanm›flt›r. 
https://www.gib.gov.tr/finansal-hesap-bilgilerinin-vergi-konularinda-karsilikli-olarak-otomatik-degisim-
standardi

(33) Mehmet Bingöl, Varl›k Bar›fl› Uygulamas› ve “S›kça Sorulan Sorular”, Vergi Dünyas› Dergisi, Maliye Hesap
 Uzmanlar› Derne€i yay›n›, 2013/May›s, ‹stanbul

(34) 22 Aral›k 2021 tarih ve 31967 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ekli 4937 say›l› Cumhurbaflkan› Karar› ile,
2022 y›l› sonuna kadar iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde edilen gelirlerde stopaj oran›

 %0 olarak belirlenmifltir. Buna göre; Karar›n yay›m tarihi (22.12.2021) ile 31.12.2022 tarihi aras›nda iktisap edilen,
Hazine ve Maliye Bakanl›€›nca ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde edilen faiz ve kazançlar
ile 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun uyar›nca kurulan varl›k 
kiralama flirketleri taraf›ndan ihraç edilen kira sertifikalar›ndan elde edilen gelir ve kazançlara %0 oran›nda

 stopaj uygulanacakt›r.

(35) 31.12.2022 tarihi arasında iktisap edilenlerde %0.

(36) Maliye Bakanlı€ı Gelir ‹daresi, GYF'lerle ilgili olarak 15.12.2020 tarihinde verdi€i muktezada; kar payı ödemesi
fleklinde Fon katılımcılarına aktarılan gelirlerin GVK Geç 67. Madde kapsamında stopaja tabi oldu€unu belirtti.

 Baflka deyiflle, GYF katılımcılarına “kar payı” adıyla yapılacak ödemeler “sermaye piyasası aracının dönemsel
getirisi” olarak de€erlendirildi.
Buna göre “kar payı ödemesi” fleklindeki gelir, FON'a satıfl geliri gibi sadece stopaja tabi olacak. Gelir sahibi
gerçek kifliler için yıllık gelir vergisi beyannamesi söz konusu olmayacaktır.
Aynı anlayıflın GSYF ve di€er fonlar ile benzer sermaye piyasası ürünleri için de geçerli olması gerekir.
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