MENKUL KIYMETLERDEKİ GERÇEK KİŞİLERE İLİŞKİN 2015 VERGİ UYGULAMALARI
ÜRÜN TÜRÜ
TL H.Bonosu-D.Tahvili Faiz Geliri (1)
TL H.Bonosu-D.Tahvili Alım Satım Kazancı (1)
Döviz veya Dövize End. H.Bonosu-D.Tahvili Faiz Geliri (1)
Döviz veya Dövize Endeksli H.Bonosu-D.Tahvili Alım Satım Kazancı (1)
Eurobond Faiz Geliri (2)
Eurobond Alım Satım Kazancı (2)
Repo
Hisse Senedi Alım Satım Kazancı (3)
Hisse Senedi Kar Payı (4)
Men. Kıy. Yat. Fonu Katılma Belgelerinin Fona İadesinden Sağlanan Kazançlar (5)
Men. Kıy.
Yat. Yoğun
Ortaklıklarının
Hisse Senedi
Alım-Satımıdan
Sağlanan
Kazançlar
(5)Edilen
Hisse
Senedi
Fon Niteliğine
Haiz Yatırım
Fonu Katılma
Belgelerinden
Elde
Kazançlar
Mevduat Faizi
1 Yıla Kadar ve 1 Yıl Vadeli 12 % stopaj
1 Yıldan Uzun Vadeli 10 % stopaj
YP Mevduat Faizi
1 Yıla Kadar ve 1 Yıl Vadeli 15 % stopaj
1 Yıldan Uzun Vadeli 13 % stopaj
Kıymetli Maden Mevduat Faizi (8)
Vadeli İşlem ve opsiyon borsası gelirleri (7)
Vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmeleri (6)
Yabancı hisse senedi alım satım kazançları,
Yabancı Devlet Tahvili faiz ve alım satım kazançları
Yurt dışı yatırım fonlarından elde edilen kazançlar
Yurt dışı bankalardan elde edilen mevduat faizleri

Tam Mükellef Gerçek Kişi
10% stopaj
10% stopaj
10% stopaj
10% stopaj
Beyana tabi
Beyana tabi
15% stopaj
% 0 Stopaj
%15 Stopaj / Beyana tabi
10% stopaj
10% stopaj
% 0 Stopaj / Beyana tabi değil
Vadesiz/6 Aya Kadar ve 6 Ay Vadeli 15 % stopaj

Vadesiz/6 Aya Kadar ve 6 Ay Vadeli 18 % stopaj

%15 Stopaj
0% stopaj / 10% stopaj
10% stopaj
Beyana tabi
Beyana tabi
Beyana tabi
Beyana tabi

Dipnotlar:
1- 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen H.Bonosu-D.Tahvilleri stopaja tabii olup; 01.01.2006'dan önce ihraç edilen H.Bonosu-D.Tahvilleri'nden elde edilen faiz
ve alım satım kazançları beyan usulüyle vergilendirilmeye devam edilecektir. 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen H.Bonosu-D.Tahvillerinden elde edilecek
gelirlere uygulanacak stopaj oranı, 23.07.2006 tarihi itibariyle %10 olarak belirlenmiştir.
2-Eurobond'lardan elde edilen faiz ve alım-satım gelirleri stopaja tabi olmayacak; bu gelirler beyan usulüyle vergilendirilmeye devam edilecektir.
3- 14.11.2008'den itibaren alınan hisse senetlerinin alım-satım kazançları üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.
4- Hisse senedi kar payı dağıtımlarında kar dağıtımı yapan kurum tarafından %15 stopaj kesintisi yapılır.Ayrıca yıllık beyanname ile beyan edilir. Temettü
dağıtılırken kesilen stopajın tamamı beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
5- Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Fona İadesinden Sağlanan Kazançlar ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senedi AlımSatımından Sağlanan Kazançlar 01.10.2006 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen
gelirler ise stopaj kapsamı dışına çıkarılmıştır.
6- VOB dışında banka ve aracı kurum aracılığıyla yapılan işlemlerden sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabi. (01.01.2009 tarihinden itibaren hisse
senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan işlemlerden sağlanan kazançlarda oran %0) Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez.
7- VOB’da 01.01.2009 tarihinden itibaren satın alınan; hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlar %0,
diğerlerinden sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez.
8- Kıymetli Maden (Altın vb.) Mevduat faiz gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddenin 4 numaralı fıkrasına göre vadesine bakılmaksızın %15
stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.
Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirme Esasları Nelerdir?
01.10.2010 tarihinden itibaren, dar mükellef bireysel müşterilerin menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası gelirlerine %10 stopaj uygulanmaya başlanmıştır. Bu
kapsamda Geçici 67. maddenin birinci fıkrası kapsamında dar mükellef gerçek kişilerin banka ve aracı kurumlara ibraz etmiş oldukları mukimlik belgelerinin
01/10/2010 tarihinden itibaren mevduat faizi ve repo gelirleri haricinde geçerliliği kalmayacaktır.
Dar Mükellef Gerçek Kişi müşterilerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinden yararlanmak suretiyle Türkiye’de elde ettiği Mevduat Faiz Geliri ve
Repo Gelirlerine çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında öngörülen avantajlı oran üzerinden tevkifat uygulanabilmesi için gerekli olan mukimlik belgesinin
aslını ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneğini banka ve aracı kurumlara ibraz etmesi uygulamasına devam edilecektir. Mukimlik Belgesi bir takvim yılına
ilişkin geçerli olup; dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

