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YABANCI H‹SSE SENED‹ GEL‹RLER‹NDE (2020 YILI)
VERG‹ VAR MI?

Son zamanlarda yabanc› para YP cinsinden menkul k›ymetlere yat›r›m yapma e¤ilimi var. Sabit
getirili Eurobond’lar ile yurt d›fl› borsalarda ifllem gören hisse senetleri ve ETF’ler bu kapsamda.
Bugünkü yaz›m›zda gerek geliflmifl ve gerekse geliflmekte olan ülke borsalar›ndaki, hatta frontier
marketlerdeki hisse senedi yat›r›mlar›ndan elde edilen gelirlerin Türkiye’deki vergilendirme
konusunu ele alaca¤›z. Eurobond vergilemesini Finans Gündem’de 22/06/2020 tarihli yaz›m›zda
incelemifltik (1).

B‹ST’deki hisse sat›fl kazançlar›nda hiç vergi olmamas›na, yurt içi temettü gelirlerinin ise sadece
yar›s› vergiye tabi olmas›na ra¤men, kur riski almak istemeyen yat›r›mc›lar yurt d›fl› piyasalardaki
menkul k›ymetlere yönelmekteler.

Vergi mevzuat›na göre; Türkiye'de yerleflmifl olan (2) kifliler tam mükellef statüsünde olup, gerek
Türkiye içinde ve gerekse yurt d›fl›nda elde ettikleri gelirlerin tamam› üzerinden Türkiye’de
vergilendirilirler. Dolay›s›yla gerek yurt içi arac› kurumlar vas›tas›yla veya yurt d›fl›nda bulunan
banka hesaplar› yoluyla gerçekleflen yurt d›fl› hisse senedi ifllemleri Türkiye’de y›ll›k beyan
esas›nda vergiye tabi olmaktad›r.

Esasen YP hisse senedi vergilemesindeki esaslar, 22/06/2020 tarihli “Eurobond Gelirlerinde Vergi
Durumu (2020 y›l›)” bafll›kl› yaz›m›zda belirtilen kural ve uygulamalara paraleldir.

Yurt d›fl›ndaki borsalarda ifllem gören hisse senetlerinde temettü ile sat›fl kazanc› olarak
iki türlü gelir elde edilir.

• Kar pay› geliri:

Yabanc› ülkedeki flirketlerden elde edilen kar pay› y›ll›k esasta Gelir Vergisi beyannamesi ile
beyan edilir ve o y›l geçerli vergi oranlar› tarifesine göre vergilendirilir (3).

Yabanc› hisse senetleri temettüleri için 2020 y›l›na ait beyan s›n›r› 2.600 TL'dir. Elde edilen kar
pay› tutar› 2.600 TL'dan fazla ise gelirin tamam› y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabidir. Burada yurt
içi temettü gelirlerinden farkl› olarak gelirin tamam› vergi konusuna girer (4). fiirketçe da¤›t›lan
YP hisse senedi kar pay› tutar› kiflinin yabanc› ülkedeki banka hesab›na geçmifl ise bu para o
günün TBMB döviz al›fl kuru ile TL’s›na çevrilir.

Türkiye’de yap›lan vergilemede; varsa yurtd›fl›nda ödenen vergiler Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’m›z›n
kural ve uygulamalar› do¤rultusunda Türkiye’de ç›kan vergiden mahsup edilir (5). Tabii ki; Türkiye
de mahsup yap›l›rken kiflinin toplam ödeyecegi vergiden de¤il, Türkiye’de beyan edilen yurt d›fl›
gelirin hesaplanan vergisinden (ödenecek menkul sermaye iradi k›sm›n›n vergisinden) mahsup
edilir. Vergi oran› farkl›l›¤›ndan kaynaklanan yurt d›fl›nda ödenmifl fazla k›s›m var ise iade yap›lmaz.

Bir de flu hususu vurgulmak gerekir ki; gelirin elde edilmesi aç›s›ndan paran›n ülkemize getirilmesi
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flart de¤ildir. Baflka deyiflle yurt d›fl›nda elde edilen gelirler Türkiye’ye getirilsin veya getirilmesin,
e¤er yurt d›fl› kazanç kiflinin o ülkedeki banka hesab›na geçmiflse Türkiye’de y›ll›k gelir vergisi
beyan›na tabi olacakt›r. Örne¤in, flirketçe da¤›t›lan YP hisse senedi kar pay› tutar› kiflinin yabanc›
ülkedeki banka hesab›na geçmifl ise bu para Türkiye’ye transfer edilmese dahi gelir vergisine
konu olacakt›r. Ancak, kiflinin iradesi d›fl›ndaki sebeplerden Türkiye’deki hesaplara intikal
yap›lam›yor ise gelirin elde edilmesi kiflinin bunlara tasarruf edebildi¤i y›l itibariyle gerçekleflir.

• Hisse sat›fl kazanc›:

Kar pay› gelirleri gibi YP hisse senedi sat›fl kazançlar› da “de¤er art›fl kazanc›” olarak y›ll›k Gelir
Vergisi beyan›na konu olur (6).

Bu k›ymetlerin sat›fl kazanc› flu flekilde hesaplan›r (7):

• Al›fl bedeli ve sat›fl bedeli; al›m ve sat›m tarihlerindeki kurlardan TL’ye çevrilir.
• Al›m ve sat›m tarihleri aras›ndaki dönemde Y‹-ÜFE art›fl oran› %10 ve üzerinde ç›karsa, al›fl 

maliyeti bu oranda art›r›l›r.
• Endekslemede menkul k›ymetin al›nd›¤› ay dahil, sat›ld›¤› ay hariç tutulur.
• Maliyeti art›r›lan tutar ile sat›fl tutar› aras›ndaki gelirin tutar› ne olursa olsun, beyan edilir. 

Bu ifllemde herhangi bir vergi istisna tutar› veya y›ll›k beyan haddi afl›lmas› flart› yoktur.
• Y›ll›k gelir vergisi beyan› ile gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir.
• Burada en önemli husus fludur: Kur farklar› vergiye tabidir! Bu hesaplamalara göre, TL

esas›nda kazanç var ise, döviz baz›nda zarar ç›ksa dahi vergileme yap›l›r. Bu sebeple ana
parada kay›p (zarar) dahi söz konu olabilir. Dolay›s›yla sat›fl karar› vermeden bu hesaplamay›
yapmak gerekir. Özellikle kur art›fl›n›n Y‹-ÜFE endeksinden fazla oldu¤u hallerde sat›fl halinde
yüksek gelir vergisi ç›kabilir. Baflka deyiflle yat›r›m›n yap›ld›¤› döviz cinsinden zarar edildi¤i
halde, bir de vergi ödenmesi söz konusu olur. Hakkaniyete ve vergi hukuku ilkerine ayk›r›
olan bu durumun çözümü için ilgili kanun maddesinde de¤ifliklik yap›lmas› gerekmektedir.
Ayn› adaletsiz durum Eurobond sat›fllar›nda da vard›r (8). Nas›l ki döviz mevduatlar›nda ve
YP tahvillerin itfalar›nda ana para kur fark› üzerinden vergi al›nm›yorsa, sat›fl kazançlar›ndaki
kur fark› üzerinden de vergi al›nmamal›d›r. Zira gelir vergisi; elde edilen gelirden ödenir,
sermaye üzerinden de¤il.

• Vergi matrah›n›n tespitinde, arac› kurum/banka komisyonu veya ifllemlerdeki di¤er hizmet
bedelleri vergi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilir.

Bir baflka hususa da de¤inmeliyiz. Çünkü e¤er varsa, bir imkân ve avantaj söz konusu olur.
Mevzuat›m›za göre; ayn› y›l içinde bir baflka YP menkul k›ymet sat›fl zarar› da (yurt d›fl› hisse
senedi, yat›r›m fonu, Eurobond sat›fl zarar›) var ise zarar tutarlar› ile kazanç tutarlar› birbirine
mahsup edilir ve net kazanç üzerinden vergi ödenir. Dolay›s›yla ayn› y›l içindeki sat›fllarda bu
konu göz önünde bulundurulmal›.

YP menkul k›ymet sat›fl›nda zarar ç›kt›¤›nda bu zarar ayn› y›l içindeki di¤er gelir unsurlar›ndan
düflülemez. Örne¤in YP veya Eurobonda sat›fl zarar›, y›ll›k gelir vergi beyannamesi verilirken
beyannamedeki örne¤in; “kira gelirinden”, “serbest meslek kazanc›ndan” mahsup edilemez. Yani
menkul kıymet sat›fl karlar› ve zararlar› kendi grubu içinde netlefltirilebilmektedir. Zira Kanun’un
88. madde hükmüne göre; “di¤er kazanç ve iratlardan do¤an zararlar” o y›l içinde elde edilen



di¤er gelirlerden (kira, serbest meslek kazanc› gibi) mahsup edilemiyor. Ayn› y›l içindeki di¤er
gelirlerden mahsup edilememekle beraber, menkul kıymet zarar›n›n, gelecek 5 y›l içinde ayn›
mahiyetteki menkul k›ymet (hisse senedi, yat fonu, bono vb gibi) sat›fllanndan do¤an beyana
tabi kazançlardan indirilebilece¤i görüflündeyim. Çünkü madde hükmünde buna bir engel
görünmemektedir. (G.V.K. Madde:88).

• ‹ndirilebilecek masraflar:

Beyannameye intikal edecek gelirlerin tespitinde indirilecek masraflar var m›d›r? Evet baz›
masraflar kazançtan düflülebilir. Çünkü Kanun’a göre; “Gelir bir gerçek kiflinin bir takvim y›l›
içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tutar›d›r.” (G.V.K. Madde:1)

Bahse konu giderler flunlard›r: (G.V.K. Madde:78)

1. Depo etme (Saklama) ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazas› için yap›lan
giderler;

2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (fiirket toplant›lar›na bizzat veya bilvekale ifltirak
gibi sermayenin idaresi için yapılan giderler irattan indirilmez);

3. Menkul k›ymetler ve bunlar›n iratlar› için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir vergisi
irattan indirilmez.)

Bu çerçevede, banka veya arac› kurum komisyonu veya ifllemlerdeki di¤er hizmet bedelleri vergi
matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilir. Ancak bunlar d›fl›nda baflkaca bir giderin
hesaba kat›lmas› mümkün görünmemektedir. Örne¤in; kald›raç kullan›larak hisse senedi al›nmas›
halinde, kullan›lan kredinin faizinin elde edilen temettü gelirinden veya sat›fl kar›ndan düflülme
imkan› yoktur.

• Beyanname üzerinde yapılabilecek di¤er indirimler:

Bir de vergi beyannamesi safhas›nda ayr›ca indirime konu olan kiflisel harcamalar da vard›r.
Bunlar›n varl›¤› da gelir vergisi tutar›n› azaltan etki yapar.

• Hayat/fiah›s Sigorta Primleri: Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n›
aflmamak flart›yla mükellefin flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait hayat sigortalar›na ödenen
primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastal›k, sa¤l›k, engellilik, anal›k, do¤um ve tahsil gibi flah›s
sigorta primleri y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.
• E¤itim Harcamalar› + Sa¤l›k Harcamalar›: Beyan edilen gelirin %10’unu aflmamas› ve
Türkiye’de gerçekleflmesi flart›yla y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. (E¤itim
Harcamalar›: Okul bedelleri /Vak›f üniversiteleri/, kitap-k›rtasiye giderleri, okul servis bedelleri
v.b.  giderler bu kapsama girmektedir. Sa¤›k Harcamalar›: ilaç, tedavi, tahlil, muayene giderleri
gibi giderler bu kapsama girmektedir.)

(1) “Eurobond Gelirlerinde Vergi Durumu (2020 y›l›)”
https://www.finansgundem.com/yazarlar/eurobond-gelirlerinde-vergi-durumu-2020-yili-
yazisi/1500070

(2) ‹kametgâh› Türkiye'de bulunanlar veya bir takvim y›l› içinde Türkiye'de devaml› olarak alt›
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aydan fazla oturanlar Türkiye'de yerleflmifl say›l›r.
(3) Gelir vergisi tarifesi artan oranl› olup %15’ten bafllar ve gelir tutar› büyüdükçe oran %40’a

kadar ç›kar.
(4) Yurt içi flirketlerden elde edilen kar paylar›n›n ise sadece yar›s› matraha girer, çünkü al›nan

temettünün %50’si vergiden istisnad›r.
(5) Gelir Vergisi Kanunu, Madde No 123: Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabanc›

memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler,
Türkiye'de tarh edilen Gelir Vergisi'nin yabanc› memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara
isabet eden k›sm›ndan indirilir.
Birinci f›kra hükmünce indirilecek miktar Gelir Vergisi'nin yabanc› memleketlerde elde edilen
kazanç ve iratlara isabet eden k›sm›ndan fazla oldu¤u takdirde, aradaki fark nazara al›nmaz.
Gelir Vergisi'nin yabanc› memlekette elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden k›sm›, bunlar›n
gelire olan nispeti üzerinden hesaplan›r. Birinci f›krada yaz›l› vergi indiriminin yap›lmas› için:
1. Yabanc› memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden al›nan flahsi bir vergi olmas›;
2. Yabanc› memlekette vergi ödendi¤inin yetkili makamlardan al›nan ve mahallindeki Türk
elçilik veya konsolosluklar›, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin ayn›
mahiyetteki temsilcileri taraf›ndan tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi flartt›r.
Yabanc› memleketlerde ödenen vergilerin ilgili bulunduklar› kazanç ve iratlar mükellef
taraf›ndan hangi y›l›n gelirine ithal edilmiflse, bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir.
Bu madde gere¤ince yap›lan vergi indiriminde yabanc› para ile ödenen vergilere, bunlar›n
ilgili bulundu¤u kazanç ve iratlara uygulanan kambiyo rayici uygulan›r.

(6) Gelir Vergisi Kanunu, Mükerrer Madde 80
(7) Gelir Vergisi Kanunu, Mükerrer Madde 81
(8) Finans Gündem: 22/06/2020 tarihli “Eurobond Gelirlerinde Vergi Durumu (2020 y›l›)” bafll›kl›

yaz›m›z.

https://m.finansgundem.com/yazarlar/yabanci-hisse-senedi-gelirlerinde-2020-yili-vergi-var-mi-
yazisi/1519267


