Tahvil ve döviz tevdiat faizleri ile
sekuritizasyon ve sermaye benzeri krediler için
ödenecek faizlerden yap›lacak stopajlardaki
yeni düzenleme hakk›nda
BFS - 2019/04
‹stanbul, 21.03.2019

21.03.2019 tarih ve 30721 say›l› (bugünkü) Resmi Gazete'de yay›mlanan Cumhurbaﬂkan›
karar› ile tam mükellef kurumlar taraf›ndan yurt d›ﬂ›nda ihraç edilen tahvillerden elde edilen
faizler ile tam mükellef varl›k kiralama ﬂirketleri taraf›ndan yurt d›ﬂ›nda ihraç edilen kira
sertifikalar›ndan elde edilen gelirlere, ayr›ca, sekuritizasyon ve sermaye benzeri krediler için
ödenecek faizlere uygulanacak stopaj oranlar›nda aﬂa¤›daki de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r:
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1- Kurumlar›n yurt d›ﬂ›ndan tahvil ihrac› ile yapm›ﬂ oldu¤u borçlanmalardaki vergi
maliyeti azalt›lm›ﬂt›r. S›f›r vergi stopaj› uygulamas›nda vade 5 y›ldan 3 y›la indirilmiﬂtir.
Buna göre 3 y›l ve daha uzun vadeli tahvillerin faiz ödemelerinde ve kira sertifikalar›ndan
elde edilen gelirlerde vergi stopaj› ödenmeyecektir.
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Yeni Hali

Eski Hali
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Vadesi 1 y›la kadar olanlarda %7

Vadesi 1 y›la kadar olanlarda %10

1-3 y›l olanlarda %3

1-3 y›l olanlarda %7
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3 y›l ve daha uzun olanlarda %0

3-5 y›l olanlarda %3
5 y›l ve daha uzun olanlarda %3

2- Sekuritizasyon ve sermaye benzeri kredilerde vergi stopaj oran› s›f›rlanm›ﬂt›r.
Önceki ygulamada faiz ödemeleri için yüzde 1 oran›nda stopaj yap›lmas› sözkonusuydu.
Böylece tahvil borçlanmas›nda oldu¤u gibi kurumlar›n yurt d›ﬂ›ndan “sekuritizasyon
ve sermaye benzeri krediler” yoluyla borçlanmalar›nda da kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r.
Uygulama 21.03.2019 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmektedir.
1 Kas›m 2006 tarihli ve 26333 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Bankalar›n
Özkaynaklar›na ‹liﬂkin Yönetmelikte “ikincil sermaye benzeri krediler” olarak belirtilmiﬂ
olan krediler, 05.09.2013 tarihli ve 28756 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Bankalar›n
Özkaynaklar›na ‹liﬂkin Yönetmeli¤in 16'›nc› maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Mevcut bankac›l›k mevzuat›nda bu defa “ana sermaye ve katk› sermaye kalemleri”
bulunmaktad›r. Görüldü¤ü gibi yeni Yönetmelikte “ikincil sermaye tabiri” bulunmamakla
birlikte iﬂin özü itibariyle ayn› esaslara uygun kredi kaynaklar› yer almaktad›r. Söz
konusu krediler bankalar›n muhasebe ve finansal tablo kurallar›n› belirleyen
düzenlemelerde de “sermaye benzeri krediler” olarak yer almakta, muhasebe ve
bilançolarda bu nevi d›ﬂ kaynaklar bu isim alt›nda yer almaktad›r.
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3- Döviz tevdiat hesaplar›nda vergi stopaj oranlar› aﬂa¤›daki gibi yükseltilmiﬂtir.
Yeni vergi oranlar› 21.03.2019 tarihinden itibaren aç›lacak ve yenilenecek hesaplara
uygulanacakt›r.
Yeni Hali

Eski Hali

Vadesiz ve ihbarl› hesaplar ile vadesi
1 y›la kadar (1 y›l dahil) olanlarda %20

adesiz ve ihbarl› hesaplar ile vadesi
6 aya (6 ay dahil) kadar olanlarda %18

Vadesi 1 y›ldan uzun olanlarda %18

Vadesi 6-12 (12 ay dahil) aya kadar
olanlarda %15
Vadesi 1 y›ldan uzun olanlarda %13
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