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Yat›r›m fonlar›n›n faaliyetlerini düzenleyen Yat›r›m Fonlar›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i (III-
52.1)'nin 15. maddesinin (8) no.lu f›kras›na göre; yat›r›m fonlar›  kat›lma pay› ihrac› ile
al›m sat›m ifllemleri yabanc› para birimi üzerinden gerçeklefltirilebilecektir.

Bu uygulama nedeniyle, yabanc› para birimi üzerinden yap›lacak kat›l›m pay› al›m sat›m
ifllemlerinde vergi tevkifat› (stopaj) matrah›n›n do¤ru olarak tespiti önem kazanmaktad›r.

Öncelikle, Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddenin (13) numaral› f›kras›ndaki;

“Bu maddede geçen menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac› ifadesi, özel bir belirleme
yap›lmad›¤› sürece Türkiye'de ihraç edilmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulunca kayda al›nm›fl
ve/veya Türkiye'de kurulu menkul k›ymet ve vadeli ifllem ve opsiyon borsalar›nda ifllem gören
menkul k›ymetler veya di¤er sermaye piyasas› araçlar› ile kayda al›nmam›fl olsa veya menkul
k›ymet ve vadeli ifllem borsalar›nda ifllem görmese dahi Hazinece veya di¤er kamu tüzel
kiflilerince ihraç edilecek her türlü menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›n› ifade
eder.”

Aç›klamas›na göre, yat›r›m fonlar› kat›lma paylar›n›n vergilenmesi, yani stopaj matrah›n›n
tespiti Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. madde hükümlerine göre yap›lmaktad›r.

Stopaj matrah›n›n tespitine yönelik olarak; Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddenin (1)
numaral› f›kras›nda ise, “Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›n›n yabanc› bir para
cinsinden ihraç edilmifl olmas› halinde ise tevkifat matrah›n›n tespitinde kur fark› dikkate
al›nmaz” hükmü yer almaktad›r.

Böylece, döviz cinsinden yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›lar›n sadece gerçek gelir üzerinden
vergilendirilmesi, anaparada ise bir kayba u¤ramamalar› amaçlanm›flt›r.

Konu hakk›nda aç›klamalar›n yap›ld›¤› ve örneklerin verildi¤i Gelir Vergisi Kanunu
tebli¤lerinde de, sadece yabanc› para cinsinden elde edilmifl olan gelirin stopaja matrah
oluflturaca¤›, kur fark› dikkate al›nmaz hükmünün, anapara kur fark›n›n stopaj matrah›n›
tespitte dikkate al›nmayaca¤› hususunu vurgulad›¤› görülmektedir. Di¤er bir ifade ile sadece
gelirin stopaja konu edilmesi, anapara kur fark› tutar›n›n stopaj matrah›na dahil edilmemesi
gerekmektedir. Çünkü gelir, kat›lma pay›n›n geri iadesi/sat›fl› an›nda do¤makta, kat›lma
pay›n›n sat›n al›nd›¤› tarihte böyle bir gelir söz konusu olmamaktad›r. Anapara tutar› ise
hem al›m tarihinde hem de sat›m (geri iade) tarihinde mevcuttur. Bu nedenle kur fark›
sadece anapara için söz konusu olmaktad›r.

Döviz cinsinden ihraç edilen
yat›r›m fonu kat›lma paylar›na ait

           stopaj  matrah›n›n belirlenmesinde
'kur fark›' dikkate al›nmayacakt›r
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Örnek olarak; bir gerçek flahs›n döviz cinsinden ald›¤› 10.000 $ tutar›ndaki (al›fl kuru 2,95
TL.) kat›lma pay›n› 11.000 $'a fona iade etti¤ini (sat›fl kuru 2,97 TL.) kabul edelim. Bu
durumda, Gelir Vergisi Kanunu’na göre arac› kurum taraf›ndan stopaj matrah› tespit
edilirken, sadece döviz cinsinden gelir tutar› dikkate al›nacakt›r. Bu nedenle geliri
oluflturan 1.000 $ tutar›n ödeme günündeki TCMB döviz al›fl kuru 2,97 TL ile çarp›m›
neticesinde oluflan 2.970,- lira stopaj matrah›n› teflkil edecektir.

Kur fark›n›n dikkate al›nmas› söz konusu olsayd›, geri iade gününde 11.000 x 2,97 = 32.670
TL ile 10.000 x  2,95 = 29.500 TL aras›ndaki fark olan 3.170,- TL.nin matrah olarak
hesaplanmas› gerekecekti.

Kur fark›n›n dikkate al›nmamas› nedeniyle, anapara kur fark›n›n oluflturdu¤u (2,97 - 2,95
= 0,02 x 10.000 veya 3.170 - 2.970) 200,- TL matrah d›fl›nda b›rak›lm›fl olmaktad›r.
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