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TC      13/01/2008      USD                            TC      24/01/2008      EUR
TC      19/03/2008      USD                            TC      21/09/2009      EUR
TC      30/06/2011      USD                            TC      18/01/2011      EUR
TC      23/01/2012      USD                            TC      06/07/2012      EUR
TC      14/01/2014      USD                            TC      10/02/2014      EUR
TC      15/03/2015      USD                            TC      16/02/2017      EUR
TC      05/06/2020      USD
TC      05/02/2025      USD
TC      14/02/2034      USD

26.7.2001-31.12.2005 tarihleri aras›nda ihraç edilen Euro Bond'lar flunlard›r:

Tam mükellef gerçek kifliler aç›s›ndan Euro Bond gelirleri konusunda bir hat›rlatma yapma
gere¤i duymaktay›z.

Euro Bond faiz gelirleri ve al-sat kazançlar› için GVK Geçici 67. maddedeki stopaj usulü
uygulanmad›¤›ndan, bu gelirler gerçek kifli tam mükellefler aç›s›ndan y›ll›k gelir vergisi
beyan›na tabidir.

Bu k›ymetlerin faiz gelirleri, kupon tahsilatlar›nda ve itfada meydana gelmektedir. Bu tahsilat
s›ras›nda gelir tutarlar› YTL’ye çevrilir ve elde edilen “faiz geliri” tespit edilir. Bu k›ymetlerin
sat›fl kazanc› ise flu flekilde hesaplan›r: Al›fl maliyeti ve sat›fl bedeli YTL’ye çevrilir. Al›fl ve
sat›fl tarihleri aras›nda 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.

26.7.2001 - 31.12.2005 tarihleri aras›nda ihraç edilenler için 2007 y›l›ndaki gelirlerinin
toplam›na 205.994 YTL istisna uygulan›r.

Kanun maddesine göre; bu istisna 31.12.2007 tarihinden itibaren kalkmaktad›r.
Dolay›s›yla, 2008 y›l›ndan itibaren elde edilen gelirlere herhangi bir istisna
uygulanmayacakt›r. Böylece, elde edilen gelirin tamam› üzerinden vergi ödenecektir. (Faiz
gelirlerinde 2008 y›l› y›ll›k beyan haddinden daha az gelir elde edilmiflse y›ll›k beyan yap›lmaz.
2007 deki beyan haddi 19.000 YTL’dir.)

Sonuç olarak;
31.12.2007 itibariyle tüm Euro Bond'larda istisna tutar› kalkaca¤›ndan, Euro Bond'lar aras›nda
ihraç tarihlerine göre farkl›laflma olmayacakt›r. 2008 y›l›nda elde edilen faiz geliri, e¤er 2008
y›l› gelir vergisi beyan haddinin alt›nda kal›rsa beyan edilmeyecek, bunu aflmas› durumunda
ise gelirin tamam› 2009 y›l›nda beyan edilecektir.

Yine al-sat kazançlar›nda da, istisna uygulamas› kalkaca¤›ndan, tüm Euro Bond'lar›n (ihraç
tarihine bak›lmaks›z›n) al›m-sat›m kazanc›ndan elde edilen gelirlerin tamam› 2008 y›l› geliri
olarak 2009 y›l›nda beyan edilecektir.


