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Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kazançlarda
Vergi Oran› S›f›rlanm›flt›r

BFS - 2008/21
‹stanbul, 14.11.2008

Bakanlar Kurulunun 13 Kas›m 2008 tarih ve 27053 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
2008/14272 say›l› karar›yla, Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesi kapsam›nda elde
edilen kazançlardaki stopaj oranlar›n› düzenleyen 2006/10731 say›l› Kararname’de baz›
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

1. Yap›lan de¤ifliklik sonucunda; Türkiye'de yerleflik gerçek kifli ve kurumlar›n:

Bankalar veya arac› kurumlar vas›tas›yla gerçeklefltirilen hisse senedi ifllemlerinden
do¤an de¤er art›fl kazançlar›nda halen % 10 oran›nda uygulanmakta olan stopaj
oran› s›f›r olarak uygulanacakt›r.

            Bankalar veya arac› kurumlar vas›tas›yla gerçeklefltirilen menkul k›ymet al›m sat›m
ifllemlerinde, ayn› tür ka¤›tlardaki ifllemlerden do¤an kar ve zarar›n y›ll›k bazda
birbirine mahsup edilebilmesine iliflkin ihtiyari beyanname ile beyan edilecek
kazançlardan, hisse senetlerine iliflkin olanlar için y›ll›k beyannamede halen %10
oran›nda uygulanmakta olan oran da yeniden s›f›r olarak belirlenmifltir.

Böylece, sermaye piyasalar›nda gerçeklefltirilen hisse senedi al›m sat›m
ifllemlerindeki vergi yükü, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan eflitlenmifl
olmaktad›r.

2. S›f›r oran uygulamas›, 14 Kas›m 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecektir.

            Mevzuat›m›za göre tevkifat matrah› tespit edilirken ifllem günündeki bilgilerin
esas al›nmas› gerekti¤inden ve tevkifat tutar› belirlenirken de ifllem tarihinde
yürürlükte olan oran›n dikkate al›nmas› gerekti¤inden, yap›lan bu de¤ifliklik ifllem
günü (T) 14.11.2008 tarihi olan ifllemlerden bafllamak üzere uygulanacakt›r. Yani,
sat›fl ifllemi 13.11.2008, takas› ise 14.11.2008 ve sonras›  ifllemlerde %10 stopaj
yap›lacakt›r.

3. Bu arada;

Yap›lan de¤ifliklik, menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde
edilen kazançlar› kapsamamaktad›r. Yat›r›m ortakl›¤› hisse senetlerinin sat›fl
kazançlar›nda % 10 stopaj oran› aynen devam edecektir.

Yine, hisse senetleri d›fl›nda kalan di¤er menkul k›ymet (hazine bonosu, devlet
tahvili, özel sektör tahvili, finansman bonosu, v.s.) al›m sat›m kazançlar›nda
Türkiye'de yerleflik olanlar için %10 stopaj oran› aynen devam edecektir (Dar
mükellef yabanc›lar için stopaj s›f›rd›r.)
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Borsa yat›r›m fonlar› borsada Hisse Senedi gibi ifllem görmesine ra¤men fon
statüsünde olduklar› için %10 stopaj oran› burada da devam edecektir.
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