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Önsöz
Hat›rlanaca¤› üzere;
7 Aral›k 2019 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 7194 say›l› Kanunla, ister tek iﬂverenden isterse
birden çok iﬂverenden al›nm›ﬂ olsun, belli bir tutar› aﬂan ücret gelirleri için beyanname verme
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. De¤iﬂiklik öncesi, tek iﬂverenden al›nan ücretler tutara bak›lmaks›z›n
beyana tabi de¤ildi.
2020 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e giren yeni uygulamaya göre, 2020 y›l› ücret gelirleri toplam›
600.000,- TL'yi aﬂan mükellefler bu gelirlerini Mart/2021 ay› itibariyle verecekleri y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Ücret d›ﬂ›nda elde edilen di¤er gelirlerin (Kira geliri,
temettü geliri, Eurobond faizi, yurt d›ﬂ› faiz vb. gelirler) vergi beyan›na dahil edilmesi kendi
koﬂullar›na ve beyan hadlerine ba¤l›d›r.
Yap›lan düzenlemenin esasen vergi yükünü art›r›c› etkisi bulunmamaktad›r. Hatta yap›lacak
beyan, baz› durumlarda mükellefin lehine vergi yükünü azaltabilmektedir. Bu kapsamda; ﬂah›s
sigorta primleri, e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›, ba¤›ﬂ ve yard›mlar ile sponsorluk harcamalar›n›n
beyannamede indirim konusu yap›labilmesi nedeniyle iade edilecek vergi tutar› do¤maktad›r.
Ancak; beyannamede indirim konusu yap›lacak giderlere iliﬂkin baz› koﬂullar ve s›n›rlamalar
oldu¤undan, beyannamelerin uzman kiﬂilere haz›rlat›lmas›nda yarar bulunmaktad›r.
Öte yandan vergi beyan› konusunda CRS ad› verilen “ülkeler aras› bilgi de¤iﬂimi uygulamas›n›”
da göz önünde bulundurmak gerekir. Zira vergi mevzuat›na göre; Türkiye'de yerleﬂmiﬂ olan kiﬂiler
tam mükellef statüsünde olup, gerek Türkiye içinde ve gerekse yurt d›ﬂ›nda elde ettikleri gelirlerin
(yurt d›ﬂ› faiz, temettü, hisse senedi/tahvil sat›ﬂ kazanc› gibi) tamam› üzerinden Türkiye'de
vergilendirilirler.
Arkan&Ergin YMM A.ﬁ olarak; beyannamelerinizin do¤ru ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde haz›rlanmas›
ve do¤abilecek iade verginin mümkün olan en k›sa sürelerde Vergi Dairelerinden nakden tahsili
konusunda uzman kadrolarla size yard›mc› olmak üzere hizmete haz›r oldu¤umuzu hat›rlatmak
isteriz.

Sayg›lar›m›zla.
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YILLIK BEYANA TAB‹ ÜCRET GEL‹RLER‹ VE ÜCRETLE
B‹RL‹KTE BEYANI GEREKEN D‹⁄ER GEL‹RLER (2020)
A.

ÜCRET GEL‹RLER‹

7194 say›l› Kanunla 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ücret gelirlerinin
vergilendirilmesinde, 2020 y›l›nda uygulanmak üzere önemli düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Buna göre, 2020 y›l›nda ücret geliri elde eden mükelleflerin;
• Tek iﬂverenden elde ettikleri ücret gelirleri toplam›n›n GVK.103'üncü maddede yaz›l› tarifenin
dördüncü gelir diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 600.000 TL) aﬂmas›,
• Birden fazla iﬂverenden ald›klar› ücretler toplam›n›n, birinci iﬂverenden al›nanlar dahil, gelir
vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 600.000 TL) aﬂmas›,
• Birden fazla iﬂverenden al›nan ücretler toplam›n›n gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 600.000 TL) aﬂmamakla birlikte, birinciden sonraki
iﬂverenden al›nan ücretler toplam›n›n gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutar›
(2020 y›l› için 49.000 TL) aﬂmas›,
halinde, söz konusu ücret gelirleri y›ll›k beyanname ile beyan edilecektir.
Beyan s›n›r›n›n belirlenmesinde, ücretlerin y›l sonundaki matrahlar toplam› esas al›nmaktad›r.
Düzenleme ile getirilen en önemli de¤iﬂiklik; ister tek iﬂverenden ister birden fazla iﬂverenden
elde edilmiﬂ olsun, 2020 y›l›nda toplam› 600.000 TL'yi aﬂan ücret gelirleri için y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi verilecek olmas›d›r.
Bir takvim y›l› içinde tek iﬂverenden al›nan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, y›ll›k toplam›
600.000 TL'yi aﬂmad›¤› takdirde beyanname verilmeyecektir.
Di¤er taraftan; birden fazla iﬂverenden ücret al›nmas› halinde, birinci iﬂverenden al›nan ücretin
hangisi olaca¤› ücretli taraf›ndan serbestçe belirlenecektir.
Ücret gelirlerinin beyana tabi olma durumu kendi içinde de¤erlendirilecek olup, di¤er gelirlerin
bulunmas› halinde bu gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
Ayn› ﬂekilde; di¤er gelirlerin beyan edilip edilmeyece¤inin tespitinde de ücret gelirleri dikkate
al›nmayacakt›r.
Buna göre; 2020 y›l›nda, birden sonraki iﬂverenden al›nan ve toplam› 49.000 TL'nin alt›nda kalan
ücretler, baﬂka gelirler için beyanname verilse bile toplama dahil edilmeyecek, di¤er gelirlerle ilgili
49.000 TL'lik beyan s›n›r›n›n belirlenmesinde de ücret gelirleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
Arkan & Ergin
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Ücret gelirleri için y›ll›k beyanname verilmesi durumunda; GVK. 89'uncu maddesinde yer alan
ﬂah›s ve hayat sigorta primleri, e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› ile ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n beyan edilen
gelirden indirim konusu yap›lmas› mümkündür.
Ücret gelirlerinden indirim konusu yap›labilecek giderlere iliﬂkin ayr›nt›l› aç›klamalara izleyen
bölümlerde yer verilmiﬂtir.
Y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden y›l içinde stopaj yoluyla ödenen vergiler
mahsup edilebilecektir.
Tevkifata tabi tutulmam›ﬂ ücret gelirleri tutar› ne olursa olsun, y›ll›k beyannameyle beyan
edilecektir.
Ücret gelirlerinin beyan›nda belli bir istisna yoktur. Dolay›s›yla; ücret gelirleri için y›ll›k beyanname
verilmesi gerekiyorsa, ücretin tamam› beyan edilecektir.
Ücret gelirinden ilgili y›lda indirim konusu yap›lamayan giderler ertesi y›la zarar olarak devredilemez.
Vergi kesintisine tabi olmayan ücret gelirinde beyan s›n›r› yoktur. Bu nedenle; tevkifats›z ücret
geliri için tutar› ne olursa olsun y›ll›k beyanname verilecektir.
Birden fazla iﬂverenden hem tevkifatl› hem de tevkifats›z ücret geliri elde ediliyorsa, bu ücretlerin
beyan edilip edilmeyece¤inin tespitinde tevkifatl› veya tevkifats›z olmas›n›n bir önemi
bulunmamaktad›r.

B.

ÜCRETLE B‹RL‹KTE BEYANI GEREKEN D‹⁄ER GEL‹RLER

1) Yurt ‹çinden Elde Edilenler:
a) 49.000 TL'lik Beyan S›n›r›n› Aﬂmas› Halinde Beyana Tabi Olan Gelirler
• Vergi stopaj›na tabi tutulan iﬂyeri kira gelirleri,
• Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü ve kâr paylar›n›n yar›s›,
b) 2.600 TL'lik Beyan S›n›r›n› Aﬂmas› Halinde Beyana Tabi Olan Gelirler
• Vergi stopaj›na tabi tutulmayan iﬂyeri kira gelirleri,
• Her çeﬂit alacak faizleri,
c) Gayrimenkul sat›ﬂ kazançlar›
• Gayrimenkul (arsa, arazi, konut vb gibi) al›m sat›m kazançlar› y›ll›k gelir vergisi beyan›na
tabidir. Sa¤lanan kazançlar›n 2020 y›l› için 18.000 TL's› vergiden istisnad›r. E¤er sat›n alma
ve sat›ﬂ tarihleri aras›nda 5 y›l geçmiﬂ ise elde edilen kazanç vergiye tabi olmaz.
• Sadece istisnay› aﬂan k›s›m beyana dahil edilir. Örne¤in; 2020 y›l›nda elde edilecek 40.000
TL tutar›ndaki net de¤er art›ﬂ kazanc›n›n (40.000-18.000) =22.000 TL'lik k›sm› beyan edilecektir.
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2) Yurt D›ﬂ›ndan Elde Edilenler:
Vergi mevzuat›na göre; Türkiye'de yerleﬂmiﬂ olan 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› kazançlar Türkiye'de y›ll›k beyan esas›nda vergiye
tabi olmaktad›r.
Bu konuda ayr›ca CRS ad› verilen ülkeler aras› bilgi de¤iﬂimini de göz önünde bulundurmak
gerekir. Bilindi¤i üzere; ülkeler, uluslararas› mükellefler nezdinde vergi kay›plar›n› önlemek
amac›yla uluslararas› bir iﬂ birli¤ine imza atm›ﬂlard›r. Bu anlaﬂma, OECD taraf›ndan 13 ﬁubat
2014'te “Common Reporting Standart” (CRS) ad› alt›nda kamuoyu ile paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Mevcut
dönemde CRS'i uygulamay› taahhüt eden 100'ü aﬂk›n say›da ülke bulunmakta olup, Türkiye de
bu ülkelerden biridir.
Bu çerçevede, Türkiye'deki finansal kuruluﬂlar›n OECD Ortak Raporlama Standartlar› (CRS)
çerçevesinde imzalanan milletler aras› bilgi de¤iﬂimi anlaﬂmalar› gere¤i, hesap sahiplerinin vergi
mukimliklerine iliﬂkin belirli bilgileri toplama ve Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na (G‹B) raporlama
sorumluluklar› bulunmaktad›r. Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanl›¤›'n›n paylaﬂt›¤› son
dokümana göre; yurtd›ﬂ›nda hesab› olan Türkiye yerleﬂiklerinin finansal bilgileri di¤er ülkeleden
Türk Makamlar›na (2020 y›l›nda 2019 bilgileri paylaﬂ›lmaktad›r) bildirilecektir.
a)
•
•
•

49.000 TL'yi Aﬂmas› Halinde Beyana Tabi Olan Gelirler (Menkul Sermaye ‹rad›)
Türkiye Hazinesi'nin ç›kard›¤› Eurobond faiz gelirleri,
Tam mükellef kurumlar taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda ihraç edilen tahvil faizleri,
Tam mükellef varl›k kiralama ﬂirketleri taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda ihraç edilen kira sertifikalar›ndan
sa¤lanan gelirler,

b)
•
•
•
•
•

2.600 TL'yi Aﬂmas› Halinde Beyana Tabi Olan Gelirler (Menkul Sermaye ‹rad›)
Yurtd›ﬂ› Bankalardan elde edilen mevduat faizi ve repo geliri,
Yabanc› ülkelerde ç›kar›lan bonolar›n faizi,
Yabanc› ülkelerdeki ﬂirketlerin hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri,
Yabanc› ülke yat›r›m fonlar›/yat›r›m ortakl›klar› gelirleri,
Yabanc› ülkelerdeki vadeli iﬂlemler ile türev ürünlerden elde edilen gelirler

c)
•
•
•
•
•

Tutar› Ne Olursa Olsun Beyan Edilecek Gelirler (De¤er Art›ﬂ› Kazançlar›)
Türkiye Hazinesi'nin ç›kard›¤› Eurobond al›m-sat›m kazançlar›,
Türk özel sektör ﬂirketlerin yurt d›ﬂ›nda ihraç etti¤i tahvillerin al›m-sat›m kazançlar›,
Yurt d›ﬂ›nda iﬂlem gören yat›r›m fonlar› al›m-sat›m kazançlar›,
Yabanc› ülkelerdeki bonolar›n al›m-sat›m kazançlar›,
Yabanc› ülkelerdeki ﬂirketlerin hisse senetlerinin al›m-sat›m kazançlar›,
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3) Özellik Gösteren Hususlar:
Yukar›da say›lan kazançlarla ilgili olarak;
• 49.000 TL'lik beyan s›n›r›n›n belirlenmesinde birden çok gelir unsuru birlikte de¤erlendirilir.
Örnek:
Stopaja Tabi ‹ﬂyeri Kiras›
Eurobond Faiz Geliri
Beyan Edilecek Gelir

: 36.000 TL
: 30.000 TL
: 66.000 TL

Yukar›daki örnekte; her bir gelir unsuru tek baﬂ›na 49.000 TL'nin alt›nda kalmakla birlikte, beyan
s›n›r›n›n belirlenmesinde her iki gelir unsuru toplan›r ve 49.000 TL'yi aﬂ›yorsa, beyan s›n›r›n›
aﬂan k›sm› de¤il tamam› beyan edilir.
Ayn› ﬂekilde; 2.600 TL'lik beyan s›n›r› da birden çok gelir unsuru toplanarak belirlenir.
Kar pay› vergilemesi:
• Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü ve kâr paylar›n›n yar›s›, beyan s›n›r› olan
49.000 TL'yi aﬂt›¤› takdirde tamam› de¤il, sadece yar›s› beyana tabidir. Örne¤in; 120.000 TL'lik
brüt kâr pay›n›n yar›s› olan 60.000 TL, 2020 y›l› için belirlenen 49.000 TL'lik s›n›r› aﬂt›¤›ndan
beyana tabi olup, beyan edilecek tutar 120.000 TL de¤il, 60.000 TL olacakt›r.
• Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü ve kâr paylar›n›n tamam› üzerinden %15
oran›nda gelir vergisi stopaj› yap›l›r. Örne¤in; 2020 y›l›nda elde edilen 120.000 TL'lik kâr pay› için
beyana tabi tutar 60.000 TL olmas›na karﬂ›l›k, kâr pay› ödemesi s›ras›nda 120.000 TL üzerinden
%15 oran›nda stopaj› yap›lacakt›r. Ancak; beyan edilen gelir için hesaplanan vergiden stopaj›n
tamam› mahsup edilecektir.
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C.

UYGULAMA ÖRNEKLER‹

I) Sadece Ücret Gelirinin Bulunmas›
1) Tek ‹ﬂverenden Al›nan Ücretlerde
Önceki bölümlerde aç›kland›¤› üzere; tek iﬂverenden ald›¤› y›ll›k ücret matrahlar› toplam›
600.000 TL'yi aﬂan ücretliler y›ll›k Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorundad›r.
Tek iﬂverenden elde etti¤i ücret gelirini beyan etmek zorunda kalan mükellefler için ek bir vergi
ç›kmamaktad›r. Çünkü; y›l içinde kendisinden tevkif yoluyla kesilen vergiler ayn› tarifeye göre
vergilendirilerek ödenmiﬂtir.
Buna karﬂ›l›k, ücretlinin;
• Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n› (2020 y›l› için 35.316 TL) aﬂmamak
koﬂuluyla; kendisine, eﬂine ve küçük çocuklar›na ait birikim priminin al›nd›¤› hayat sigortas›
poliçeleri için ödedi¤i primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sa¤l›k, hastal›k, sakatl›k, do¤um ve
tahsil gibi ﬂah›s sigorta poliçeleri için ödenen primlerin tamam›n›,
• Beyan edilen gelirin %10'unu aﬂmamak ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olankiﬂilerden
al›nacak belgelerle tevsik edilmek koﬂuluyla; kendisine, eﬂine ve küçük çocuklar›na ait e¤itim
ve sa¤l›k harcamalar›n›,
• GVK. 89’uncu maddesinin sekizinci bendine göre yap›lan sponsorluk harcamalar›n›,
• Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türkiye Yeﬂilay Cemiyeti, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
TÜB‹TAK, TSK Güçlendirme Vakf› ve üniversitelere yap›lan ba¤›ﬂlar›n tamam›n›,
• Beyan edilen gelirin %5'i ile s›n›rl› olarak; Belediyelere, kamu yarar›na çal›ﬂan derneklere ve
Cumhurbaﬂkan›nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara yap›lan ba¤›ﬂlar›,
vergi matrah›ndan indirmesi mümkündür.
Bu durumda; tek iﬂverenden elde etti¤i ücret gelirini beyan etmek zorunda kalan ve yukar›da
say›lan giderleri bulunan mükelleflerin vergi iade hakk› do¤acakt›r. Söz konusu tutar Gelir Vergisi
beyannamesinin verilmesini takiben Vergi Dairesi'nden geri istenecektir.
2) Birden Fazla ‹ﬂverenden Al›nan Ücretlerde
2020 takvim y›l› içinde, birden fazla iﬂverenden al›nan ücretlerin beyana tabi olmas› için;
• Tüm ücret gelirleri toplam›n›n 600.000 TL'nin üzerinde olmas› veya
• Toplam› 600.000 TL'yi geçmemekle birlikte, birinciden sonraki iﬂverenden al›nan ücretler
toplam›n›n 49.000 TL'yi aﬂmas›,
koﬂullar›ndan birinin gerçekleﬂmesi gerekmektedir.
Birinci iﬂverenden al›nan ücretin hangisi olaca¤› ücretli taraf›ndan serbestçe belirlenecektir.
Arkan & Ergin
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Örnek: Birinci iﬂverenden 575.000 TL ve ikinciden 40.000 TL ücret geliri elde eden mükellef,
toplamda 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde etti¤inden, her iki ücretin toplam› olan 615.000
TL üzerinden y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verecektir.
Örnek: Birinci iﬂverenden 500.000 TL, ikinciden 40.000 TL ve üçüncüden 20.000 TL ücret geliri
elde eden mükellefin toplam y›ll›k ücret geliri 600.000 TL'nin alt›nda kalmakla birlikte; ikinci ve
üçüncü iﬂverenlerden ald›¤› ücretlerin toplam› (40.000+20.000=60.000) 49.000 TL'nin üzerindedir.
Bu durumda; birinci iﬂverenden al›nan ücret de dahil edilerek 560.000 TL üzerinden beyanname
verilecektir.
Örnek: Birinci iﬂverenden 580.000 TL, ikinciden 30.000 TL ve üçüncüden 15.000 TL ücret geliri
elde eden mükellefin; birinci iﬂverenden ald›¤› ücret 600.000 TL'nin alt›nda kalmakta, ayr›ca,
birinciden sonraki iﬂverenlerden al›nan ücretler toplam› da (30.000 +1 5.000 = 45.000) 49.000
TL'yi aﬂmamaktad›r. Ancak; tüm iﬂverenlerden ald›¤› y›ll›k ücretler toplam› (580.000 + 30.000 +
15.000 = 625.000) 600.000 TL'yi geçti¤inden, tamam› beyana tabi tutulacakt›r.
Ücret gelirlerini beyan eden mükellefler, vergi matrah›n›n tespitinde önceki bölümde say›lan
giderleri indirim konusu yapabilecektir.
II) Ücret Gelirinin Yan›nda Beyana Tabi Di¤er Gelirlerin Bulunmas›
1) Ücret ve Gayrimenkul Sermaye ‹rad›
a) Ücretle Birlikte Konut Kira Geliri Var m›?
2020 takvim y›l› içinde elde edilen konut kira gelirinin 6.600 TL'yi aﬂmas› halinde y›ll›k gelir
vergisi beyan›na tabidir.
Ancak; ücret, kira, menkul sermaye irad› gelirleri toplam› 180.000 TL'yi aﬂanlar bu istisnadan
yararlanamaz.
Konut kira gelirlerinin indirimlerden sonra kalan tutar› üzerinden vergilendirme yap›laca¤›ndan,
gider yönteminin seçimi önem kazanmaktad›r.
Kira gelirlerinden yap›lacak indirimler için 2 yöntemden biri seçilecektir:
Götürü Yöntem: Bu yöntemi seçen mükellefler, gerçek giderlere karﬂ›l›k olmak üzere kira
gelirlerinin %15'ini götürü olarak indirebilirler.
Örne¤in; y›ll›k 100.000 TL kira geliri olan bir mükellef, bu gelirin 15.000 TL'lik k›sm›n› herhangi
bir belgeye dayand›rmaks›z›n gider olarak indirebilecektir.
Götürü gider yöntemini seçenler (2) y›l geçmedikçe, aﬂa¤›da aç›klanan gerçek gider yöntemine
dönemezler.
Gerçek Gider Yöntemi: Kiraya verilen konutun y›ll›k kira gelirinin %15'inden fazla indirilebilir
gerçek gideri varsa, bu yöntem seçilerek daha az vergi ödenebilmektedir. Çünkü, bu yöntemi
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seçen mükellefler, kiraya verdikleri konut için ödenen;
•
•
•
•

Kredi ile al›nm›ﬂ ise kredi faiz giderlerini,
Ayd›nlatma, ›s›tma, su ve asansör giderlerini
DASK dahil, sigorta giderlerini,
Emlak vergisi dahil, di¤er vergi ve harçlar ile belediyelere ödenen harcamalara kat›lma
paylar›n›,
• Is› yal›t›m ve enerji tasarrufu sa¤lamaya yönelik harcamalar›,
• Bak›m, onar›m ve yönetim giderlerini,
kira has›lat›ndan indirebileceklerdir. Ayr›ca;
• Kiraya verilen (1) adet konutun iktisap tarihinden itibaren (5) y›l süreyle sat›n alma bedelinin
%5'i (Örne¤in; 1.000.000 TL'ye sat›n al›narak kiraya verilen bir konutun beyana tabi kira
has›lat›ndan beﬂ y›l süreyle 50.000 TL indirilebilecektir. ‹ndirim uygulamas› sadece (1) adet
konut için geçerli olup, iﬂyerleri bu uygulamadan yararlanamaz),
• Konutlar› kiraya verenlerin kira ile oturduklar› konut veya lojmanlar›n kira bedeli,
vergiye tabi kira gelirinin tespitinde gider olarak dikkate al›nabilecektir.
Yukarda belirtilen giderlere iliﬂkin masraf belgelerinin beyannameye eklenmesi zorunlu olmamakla
birlikte, beﬂ y›l süreyle (2020'nin kira beyanlar› için 2025'in sonuna kadar) saklanarak olas› bir
incelemede yetkililere ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ücretle birlikte konut kira gelirini beyan eden mükellefler, “ücret gelirinin beyan›” bölümünde
say›lan giderleri de (e¤itim, sa¤l›k ve sponsorluk harcamalar, ﬂah›s sigorta primleri, yard›m ve
ba¤›ﬂlar vb.) beyan edilen giderden indirebileceklerdir.
Di¤er taraftan; ücret gelirinin kira geliri ile birlikte beyan›nda, kira geliri sa¤lanan konutun
indirilebilir giderler toplam›n›n kira has›lat›ndan fazla olmas› halinde, gider fazlas› k›s›m ücret
gelirine mahsup edilemez.
‹ndirilebilir giderlerin kira gelirinden fazla olmas› nedeniyle do¤an zararlar beﬂ y›l› geçmemek
üzere gelecek y›llarda elde edilen kira gelirlerinden indirilebilir.
Ancak; iktisap edilen konut bedelinin %5'i ve kiraya verenlerin kira ile oturduklar› ev için ödedikleri
kiralar nedeniyle do¤an zararlar gider fazlas› say›lmaz.
Ücret geliri ile birlikte beyan edilen konut kira geliri üzerinden hesaplanan vergiden, y›l içinde
ücret gelirleri için yap›lan stopajlar mahsup edilecektir.
b) Kira Geliri Sa¤lanan Konut Kredi ile mi Al›nd›?
Kira gelirinin beyan›nda gerçek gider yöntemini seçmiﬂ olan mükellefler kredi ile ald›klar›
konutlar›n› kiraya verdiklerinde, kredi taksiti içinde ödedikleri faizleri de kira gelirinden indirebilirler.
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Böylece; vergiye tabi kira gelirinin saptanmas›nda hem önceki bölümde say›lan giderler hem de
kredi için ödenen faiz giderleri kira has›lat›ndan düﬂmüﬂ olacakt›r.
Ayr›ca; ödenmiﬂ kredi faizlerinin toplam› kira gelirinden fazlaysa, bu tutar “gider fazlas›” olarak
da kabul edilmektedir. Bunun sonucu; kira gelirinden indirilemeyen tutar, gelecek y›llara
devredilebilece¤i gibi ayn› beyannamede yer alan ücret gelirine de mahsup edilebilecektir.
c) Ücretle Birlikte ‹ﬂyeri Kira Geliri Var m›?
2020 takvim y›l› içinde elde edilen iﬂyeri kira gelirlerinde;
• Vergi stopaj›na tabi tutulan iﬂyeri kiras›n›n y›ll›k brüt toplam› 49.000 TL'yi aﬂ›yorsa,
• Vergi stopaj› yap›lmayan iﬂyeri kira toplam› 2.600 TL'yi geçiyorsa,
beyana tabi tutulacakt›r.
‹ﬂyeri kira gelirleri üzerinden, kira ödemesini yapanlar taraf›ndan %20 oran›nda gelir vergisi
stopaj› yap›lmaktad›r.
Beyan s›n›r›n›n hesaplanmas›nda brüt tutar esas al›nd›¤›ndan, net 39.200 TL'yi aﬂan iﬂyeri kira
gelirleri beyana dahil edilecektir.
‹ﬂyeri kira gelirlerinin beyan s›n›r›n› aﬂan k›sm› de¤il, tamam› beyan edilmektedir.
Örnek:
-Ücret Gelirleri Toplam›
: 750.000 TL
-‹ﬂyeri Kiras› (stopajl›)
: 60.000 TL
Beyan Edilecek Toplam Gelir : 810.000 TL
Stopajl› iﬂyeri kira geliri beyan s›n›r› olan 49.000 TL'yi aﬂmaktad›r. Bu nedenle, ücretle birlikte
tamam› beyan edilecektir.
Stopajl› iﬂyeri kira geliri beyan s›n›r›n›n alt›nda kalsa bile, 2.600 TL'nin üzerinde olan stopajs›z
kira gelir tamam› beyana dahil edilecektir.
Örnek:
-Ücret Gelirleri Toplam›
-‹ﬂyeri Kiras› (stopajl›)
-‹ﬂyeri Kiras› (stopajs›z)
Beyan Edilecek Toplam Gelir

: 750.000 TL
: 40.000 TL
: 5.000 TL
: 755.000 TL

Yukar›daki örnekte, beyan s›n›r›n›n alt›nda kalan stopajl› iﬂyeri kira geliri beyana dahil edilmeyecektir.
Buna karﬂ›l›k; 2.600 TL'lik beyan s›n›r›n› aﬂmas› nedeniyle stopajs›z kira gelirinin tamam› beyana
dahil edilecektir.
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Ücret geliri ile birlikte beyan edilen iﬂyeri kira geliri üzerinden hesaplanan vergiden, y›l içinde
ücret gelirlerinden ve kira ödemesinden yap›lan stopajlar mahsup edilecektir.
d) Kira Geliri Sa¤lanan ‹ﬂyeri Kredi ile mi Al›nd›?
Kredi ile al›nan iﬂyerinin kiraya verilmesi halinde, kredi taksiti içinde ödenen faizler kira gelirinden
indirilebilecektir.
Ayr›ca; kira gelirini aﬂan faiz giderlerinin de “gider fazlas›” olarak da kabul edilmesi mümkün
bulunmaktad›r.
Bunun d›ﬂ›nda; vergi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›lacak giderler, önceki bölümlerde
aç›klanan ayn› gider unsurlar›ndan oluﬂmaktad›r.
e) Ücretle Birlikte Konut ve ‹ﬂyeri Kira Geliri
Beyana tabi ücret geliri bulunan mükellefin hem konut hem de iﬂyeri kira geliri varsa;
• Konut kira gelirinin 6.600 TL'lik beyan s›n›r›n› aﬂan k›sm›,
• Tek baﬂ›na veya konut kira geliri ile birlikte topland›¤›nda (6.600 TL'lik istisna tutar› düﬂülerek)
49.000 TL'lik beyan s›n›r›n› aﬂan stopajl› iﬂyeri kiras›,
ücret geliri birlikte beyan edilecektir.
Geliri 180.000 TL'yi aﬂanlar 6.600 TL'lik konut kira geliri istisnas›ndan yararlanamaz.
Stopajl› iﬂyeri kira geliri beyan s›n›r›n› aﬂarsa tamam› beyan edilir.
Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Konut Kira Geliri
-Stopajl› ‹ﬂyeri Kira Geliri
Beyana Tabi Toplam Gelir

: 700.000 TL
: 50.000 TL
: 40.000 TL
: 790.000 TL

‹ﬂyeri kira geliri beyan s›n›r›n›n (49.000 TL) alt›nda kalmakla birlikte konut kiras› ile topland›¤›nda
bu s›n›r› aﬂmaktad›r. Bu nedenle, tamam› beyana dahil edilecektir. Ayr›ca, mükellefin geliri
180.000 TL'yi aﬂt›¤›ndan konut kira gelirine istisna uygulanmayacakt›r.
Di¤er taraftan; vergi matrah›n›n tespitinde beyana tabi toplam gelirden önceki bölümlerde say›lan
tüm giderler indirildikten sonra hesaplanan vergiden, y›l içinde kesinti yoluyla ödenen ücret ve
kira stopajlar› mahsup edilecektir.
2) Ücret ve Stopajl› Menkul Sermaye ‹rad›
a) Ücretle Birlikte Temettü Geliri Var m›?
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Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü ve kâr pay›n›n yar›s› gelir vergisinden istisna
olup, istisnadan sonra kalan tutar 2020 y›l› için 49.000 TL'yi aﬂt›¤› takdirde beyana tabi tutulacakt›r.
Örne¤in; 120.000 TL'lik kâr pay›n›n yar›s› olan 60.000 TL, 2020 y›l› için belirlenen 49.000 TL'lik
s›n›r›n›n üzerinde olup, beyan edilecek tutar 120.000 TL de¤il, 60.000 TL olacakt›r.
Beyan s›n›r›n›n hesaplanmas›nda gelirin brüt tutar› esas al›nd›¤›ndan, 2020 y›l›nda net 83.300
TL'yi (brüt 98.000 TL) aﬂan temettü ve kâr pay› geliri elde edenler, bu gelirlerinin yar›s›n› brüt
tutar üzerinden beyana dahil edeceklerdir.
Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Net Temettü Geliri
-Vergi Stopaj›
-Brüt Temettü Tutar›
-Beyana Tabi Temettü
Beyana Tabi Toplam Gelir

: 800.000 TL
: 1.700.000 TL
: 300.000 TL (2.000.000 x %15)
: 2.000.000 TL
: 1.000.000 TL
:1.800.000 TL

Örnekte görüldü¤ü üzere; net 1.700.000 TL temettü geliri elde eden mükellef, bunun yar›s› olan
850.000 TL'yi de¤il, brüt tutar› olan 1.000.000 TL'yi ücret geliri ile birlikte beyana dahil edecektir.
Beyana tabi ücret geliri bulunan mükellefler beyan s›n›r›n› aﬂan temettü ve kâr pay› gelirlerini
ücret gelirleri ile birlikte beyan edeceklerdir.
Beyana tabi toplam gelirden, indirim konusu yap›labilecek giderlerin düﬂülmesinden sonra
hesaplanan vergiden, ücret stopajlar› ile toplam temettü üzerinden kesilen 300.000 TL'lik gelir
vergisinin mahsubu yap›labilecektir.
Di¤er taraftan; ücret gelirlerinin beyan durumu kendi içinde de¤erlendirildi¤inden, temettü
gelirleri ile ilgili beyan s›n›r›n›n belirlenmesinde dikkate al›nmaz. Yani; baﬂka bir gelir unsuru
yoksa, yar›s› 49.000 TL'yi aﬂmayan temettü geliri beyan edilmez.
Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Net Temettü Geliri
-Vergi Stopaj› (90.000*%15)
-Brüt Temettü Tutar›
-‹stisna Tutar›
-‹stisna D›ﬂ›nda Kalan Gelir
Beyana Tabi Toplam Gelir

: 700.000 TL
:
76.500 TL
:
13.500 TL
:
90.000 TL
:
45.000 TL
:
45.000 TL
: 700.000 TL

Ücret geliri, beyan s›n›r› olan 600.000 TL'yi aﬂt›¤›ndan y›ll›k beyana tabi tutulacakt›r.
Brüt temettü gelirinin yar›s› ise beyan s›n›r› olan 49.000 TL'nin alt›nda kald›¤›ndan ücret geliri
ile birlikte beyana dahil edilmeyecektir. Çünkü; ücret gelirleri, temettü gelirleri ile ilgili beyan
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s›n›r›n›n belirlenmesinde dikkate al›nmamaktad›r.
Buna karﬂ›l›k; izleyen bölümlerde aç›kland›¤› üzere, 49.000 TL'lik beyan s›n›r›n›n belirlenmesinde;
stopajl› kira gelirleri, Eurobond faizleri gibi gelir unsurlar› da toplama dahil edilmektedir.
Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Net Temettü Geliri
-Vergi Stopaj› (90.000 x %15)
-Brüt Temettü Tutar›
-‹stisna Tutar›
-‹stisna D›ﬂ›nda Kalan Gelir
-T.C. Eurobond Faiz Geliri
Beyana Tabi Toplam Gelir

:
:
:
:
:
:
:
:

500.000 TL (Tek ‹ﬂverenden Al›nmaktad›r)
76.500 TL
13.500 TL
90.000 TL
45.000 TL
45.000 TL
30.000 TL
75.000 TL

Tek iﬂverenden elde edilen ücret geliri; 600.000 TL'nin alt›nda kalmas› ve beyan durumunun
di¤er gelir unsurlar›ndan ba¤›ms›z olmas› nedeniyle beyan edilmeyecektir.
Buna karﬂ›l›k; brüt temettü gelirinin yar›s› 49.000 TL'nin alt›nda kalmakla birlikte, Eurobond faiz
geliri ile topland›¤›nda beyan s›n›r›n› aﬂt›¤›ndan, Eurobond faizi ile toplanarak beyan edilecektir.
Bu örne¤e göre beyan edilen gelirden, yasada belirlenen oran ve tutarlarda mükellefin kendisi,
eﬂi ve çocuklar›na ait e¤itim, sa¤l›k ve sponsorluk harcamalar›, ﬂah›s sigorta primleri, yard›m ve
ba¤›ﬂlar vb. harcamalar›n indirilmesinden sonra hesaplanan vergiden brüt temettü gelirinin
tamam› üzerinden kesilen 13.500 TL'lik gelir vergisi stopaj› mahsup edilebilecektir.
b) Ücretle Birlikte Eurobond Faiz Geliri Var m›?
Hazine, Bankalar veya di¤er ﬂirketlerin yabanc› para biriminden yurt d›ﬂ›nda ihraç ettikleri
Eurobondlardan elde edilen faizler, Gelir Vergisi Kanunu aç›s›ndan “Menkul Sermaye ‹rad›” olarak
kabul edilmektedir.
Yabanc› para cinsinden tahakkuk eden Eurobond faizleri; kupon tahsilatlar›nda veya vade sonunda
(itfada) elde edilmektedir.
Eurobondlar›n itfadaki anapara kur fark› vergiye tabi de¤ildir.
2020 y›l›nda toplam 49.000 TL'yi aﬂan Eurobond faiz geliri beyana tabidir. Beyan s›n›r›n›n
belirlenmesinde, faiz tahsilatlar›n›n yap›ld›¤› tarihteki TCMB döviz al›ﬂ kuru esas al›nmaktad›r.
Hazine Eurobond'lar›ndan elde edilen faiz gelirleri %0 oran›nda vergiye tabi olmakla birlikte,
özel sektörün ihraç etti¤i Eurobondlar›n vadesi; 1 y›la kadar ise %7, 1-3 y›l aras› ise %3 ve 3 y›ldan
fazla ise %0 oran›nda gelir vergisi stopaj› uygulanarak kupon ödemesi yap›lmaktad›r. Ancak;
kayna¤›ndan yap›lan kesinti tutar›, y›ll›k beyan sonucu hesaplanan vergiden mahsup
edilebilmektedir.
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Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Eurobond Faiz Geliri
Beyana Tabi Toplam Gelir

: 900.000 TL
:
80.000 TL
: 980.000 TL

Ücret geliri 600.000 TL'yi aﬂt›¤›ndan beyana tabidir.
Eurobond faiz geliri 49.000 TL'nin üzerinde oldu¤undan, ücret geliri ile toplanarak beyan edilecektir.
Eurobondlar›n itfas›ndaki iskonto tutar› da vergi mevzuat› yönünde "faiz geliri” say›lmaktad›r.
Eurobondun vadesinde itfas› halinde, faiz geliri ﬂöyle bulunur:
Örnek:
-Al›ﬂ Bedeli
-‹tfa Tutar›
-Kazanç
-‹tfa Tarihindeki Kur
Faiz Geliri (15.500 x 7,80)

:
84.500 USD
:
100.000 USD
:
15.500 USD
: 1 USD=7,780 TL
:
120.900 TL

Elde edilen faiz geliri, beyan s›n›r› olan 49.000 TL'den fazla oldu¤u için tamam› beyan edilecektir.
2020 y›l› içerisinde gerek kupon tahsilat› gerekse bono itfas›nda elde edilen Eurobond faiz gelirleri
toplam› 49.000 TL'yi aﬂt›¤› takdirde, varsa beyana tabi ücret gelirleri birlikte toplanarak beyannameye
dahil edilir.
Beyan edilen gelirden önceki bölümlerde say›lan giderler indirildikten sonra hesaplanan vergiden,
varsa Eurobond faizleri üzerinden yap›lan gelir vergisi stopajlar› (özel sektör taraf›ndan ihraç
edilen 3 y›ldan k›sa vadeli bonolarda vadeye göre %7 ve %3 oran›nda stopaj yükü bulunmaktad›r)
mahsup edilebilecektir.
c) Ücretle Birlikte Hem Temettü Geliri Hem de Eurobond Faiz Geliri Var m›?
Beyana tabi ücret geliri bulunan mükellefin, temettü ve Eurobond faiz geliri de varsa; temettü
gelirinin yar›s› ile Eurobond faizi toplam› 49.000 TL'yi aﬂt›¤› takdirde, ücretle birlikte beyan edilecektir.
Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Net Temettü Geliri
-Vergi Stopaj› (60.000 x %15)
-Brüt Temettü Tutar›
-‹stisna Tutar›
-‹stisna D›ﬂ›nda Kalan Gelir
-T.C. Eurobond Faiz Geliri
Beyana Tabi Toplam Gelir
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: 800.000 TL
:
51.000 TL
:
9.000 TL
:
60.000 TL
:
30.000 TL
:
30.000 TL
:
40.000 TL
: 870.000 TL
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Brüt temettü gelirinin yar›s› 49.000 TL'lik istisna s›n›r›n›n alt›nda kalmakla birlikte, Eurobond
faiz geliri ile birlikte topland›¤›nda (30.000 + 40.000 = 70.000 TL) beyan s›n›r›n› aﬂmaktad›r.
Dolay›s›yla; her iki gelir unsuru da ücret geliri ile birlikte beyannameye dahil edilecektir.
Beyan edilen toplam gelirden Kanunda belirtilen giderler indirildikten sonra hesaplanan vergiden
brüt temettü gelirinin tamam› üzerinden kesilen 9.000 TL'lik vergi stopaj› mahsup edilebilecektir.

3) Ücretle Birlikte Stopajl› Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ‹rad›
Temettü Geliri ve Eurobond Faiz Gelirinden Baﬂka ‹ﬂyeri Kira Geliri de Var m›?
Ücret gelirini beyan etmek zorunda olan mükellefin; 2020 y›l› içinde elde etti¤i;
•
•
•

Brüt temettü gelirinin yar›s›,
Eurobond Faiz Gelirleri,
‹ﬂyeri Kira Geliri

tek baﬂ›na veya birlikte topland›¤›nda 49.000 TL'yi aﬂ›yorsa, ücret geliri ile birlikte tamam›n›n
beyan edilmesi gerekir.
Örnek:
-Toplam Ücret Geliri
-Net Temettü Geliri
-Vergi Stopaj› (40.000 x %15)
-Brüt Temettü Tutar›
-‹stisna Tutar›
-‹stisna D›ﬂ›nda Kalan Gelir
-Eurobond Faiz Geliri
-‹ﬂyeri Kira Geliri (stopajl›)
Beyana Tabi Toplam Gelir

: 700.000 TL
:
30.000 TL
:
6.000 TL
:
40.000 TL
:
20.000 TL
:
20.000 TL
:
25.000 TL
:
35.000 TL
: 780.000 TL

Yukar›daki örnekte; ücret d›ﬂ›ndaki di¤er gelir unsurlar› tek baﬂ›na 49.000 TL'nin alt›nda kalmakla
birlikte, toplamlar› (20.000 + 25.000 + 35.000 = 80.000 TL) beyan s›n›r›n› aﬂt›¤›ndan, beyannameye
dahil edilecektir.
Beyana tabi toplam gelirden Kanuna göre gider say›lan harcamalar indirildikten sonra hesaplanan
vergiden, ücret, kira, temettü ve varsa Eurobond stopajlar› mahsup edilecektir.

4) Ücret ve Stopaja Tabi Tutulmam›ﬂ Menkul Sermaye ‹rad›
a) Ücretle Birlikte Yurt D›ﬂ› Bankalardan Elde Edilen Faiz ve Repo Geliri Var m›?
Yurt d›ﬂ›ndaki Bankalardan elde edilen mevduat faizleri ve repo gelirleri Türkiye'de gelir vergisi
stopaj›na tabi de¤ildir.
Arkan & Ergin
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Söz konusu gelirler vergi mevzuat› yönünden menkul sermaye irad› say›lmaktad›r.
2020 y›l› içinde, ayr› ayr› veya birlikte topland›¤›nda 2.600 TL'yi aﬂan yurt d›ﬂ› Banka mevduat
faizi veya repo gelirlerinin tamam› beyan edilecektir.
Ücret geliri için beyanname verecek mükelleflerin 2.600 TL'yi aﬂan yurt d›ﬂ› Banka mevduat faizi
veya repo gelirlerini de beyana dahil etmeleri gerekir.
K›y› Bankac›l›¤›ndan (off-shore bankac›l›k) elde edilen faiz gelirleri için de ayn› hükümler uygulan›r.
Ücretle birlikte beyan edilen toplam gelirden Kanunen gider say›lan ödemeler indirilir. Bu suretle
hesaplanan vergiden, ücret stopajlar› ile yurtd›ﬂ›nda ödenen vergiler (Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›
uygulamalar› do¤rultusunda) mahsup edilir.

b) Ücretle Birlikte Yabanc› ﬁirket Hisse Senedi Temettü Geliri Var m›?
Yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik ﬂirketlerin hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri de menkul
sermaye irad› olup, bu kâr paylar›na, tam mükellef kurumlardan elde edilenlerde oldu¤u gibi
%50 oran›nda istisna uygulanmaz.
Dolay›s›yla; 2020 y›l› içinde 2.600 TL'yi aﬂan yurt d›ﬂ› hisse senedi temettü gelirlerinin tamam›
beyan edilecektir.
YP hisse senedi kâr pay› tutar›, yat›r›mc›n›n yabanc› ülkedeki banka hesab›na alacak kaydedildi¤i
günün TCMB döviz al›ﬂ kuru ile TL'ye çevrilerek beyana dahil edilir. Gelirin elde edilmesi aç›s›ndan
paran›n ülkemize getirilmesi ﬂart de¤ildir.
Ücret gelirini beyan etmek durumunda olan mükelleflerin, 2.600 TL'yi aﬂan YP hisse senedi
temettü gelirleri beyana dahil edilerek, toplam gelirden Kanunda belirtilen indirimler düﬂülmek
suretiyle vergi hesaplan›r. Ödenecek vergiden ücret stopajlar›n›n yan› s›ra, yurtd›ﬂ›nda ödenen
vergiler de (Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'n›n kural ve uygulamalar› do¤rultusunda) mahsup edilir.
Di¤er taraftan;
•

Her türlü alacak faizleri,

•

Yabanc› ülkelerde ç›kar›lan bonolar›n faizi,

•

Yabanc› ülke yat›r›m fonlar›/yat›r›m ortakl›klar› gelirleri,

•

Yabanc› ülkelerdeki vadeli iﬂlemler ile türev ürünlerden elde edilen gelirler

tek baﬂ›na veya birlikte 2.600TL'yi aﬂt›¤› takdirde, y›ll›k gelir vergisi beyannamesine dahil
edilecektir.
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5) Ücret ve De¤er Art›ﬂ› Kazanc›
Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesinde; “de¤er art›ﬂ› kazanc›” olarak kabul edilen gelirler
say›lm›ﬂt›r.
Bu gelirlerden biri de “menkul k›ymetler ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden
ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar” olup, GVK. geçici 67'nci madde kapsam›nda stopaja tabi
tutulanlar hariç, bu kazançlar›n tutar› ne olursa olsun y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan›
zorunludur.
Ücret geliri için beyanname vermek zorunda olan mükellefler, aﬂa¤›da bölümler halinde aç›klanan
menkul k›ymetler ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m-sat›m kazançlar›n› y›ll›k gelir vergisi
beyannamesine dahil edeceklerdir.
a) Ücretle Birlikte Eurobond Al›m-Sat›m Kazanc› Var m›?
Bireysel yat›r›mc›lar›n 2020 takvim y›l› içerisinde gerçekleﬂtirdikleri Eurobond al›m sat›m
kazançlar›n›n tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.
Eurobond al›m-sat›m› döviz cinsinden gerçekleﬂti¤inden, kazanc›n tespiti için al›m ve sat›m
tarihlerindeki kurlar›n TL'ye çevrilmesi gerekir. Dolay›s›yla; kur farklar› da al›m sat›m matrah›n›n
içerisinde yer alarak vergilenmektedir. Buna karﬂ›l›k; itfadaki kur art›ﬂ› vergilenmedi¤inden,
yat›r›mc›n›n itfay› beklemesi daha kazançl› olabilmektedir.
Eurobondlar›n sat›ﬂ kazanc› ﬂu ﬂekilde hesaplanmaktad›r:
•
•
•
•
•

Al›ﬂ ve sat›ﬂ bedeli; al›m ve sat›m tarihlerindeki kurlardan TL'ye çevrilir.
Al›m ve sat›m tarihleri aras›ndaki dönemde ÜFE art›ﬂ oran› %10 ve üzerinde ç›karsa, al›ﬂ
maliyeti bu oran kadar art›r›l›r.
Endekslemede menkul k›ymetin al›nd›¤› ay dâhil, sat›ld›¤› ay hariç tutulur.
Art›r›lan maliyet ile sat›ﬂ bedeli aras›ndaki gelir, tutar› ne olursa olsun beyan edilir.
Gelir vergisi tarifesine göre vergi hesaplan›r.

Sat›ﬂ kazanc›n›n TL baz›nda gerçekleﬂti¤i kabul edilmektedir. Bu nedenle, döviz baz›nda
zarar ç›ksa bile TL olarak hesaplanan kazanç beyana dahil edilecektir.
Ayn› y›l içinde gerçekleﬂen Eurobond sat›ﬂ zarar› ile kazanç tutarlar› birbirine mahsup edilerek
net kazanç üzerinden vergi ödenmektedir.
Yurt d›ﬂ› menkul k›ymet sat›ﬂ zarar› da mahsup iﬂlemine dahil edilebilir. Ancak; zarar mahsubu
ayn› y›l içindeki di¤er gelir unsurlar›ndan yap›lamaz. Örne¤in Eurobond sat›ﬂ zarar›; Eurobond
faiz geliri ve kira gelirinden mahsup edilemez.
Buna karﬂ›l›k; ayn› y›l içindeki menkul k›ymet zarar›n›n, gelecek 5 y›l içinde ayn› mahiyetteki
menkul k›ymet (hisse senedi, yat›r›m fonu, bono vb.) sat›ﬂ kazançlar›ndan indirilebilmesine
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engel yasal bir hüküm bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan; Türk özel sektör ﬂirketlerin yurt d›ﬂ›nda ihraç etti¤i tahvillerin al›m-sat›m kazanc›n›n
beyan durumu da Hazine ihraçl› Eurobond al›m sat›m kazançlar› ile ayn›d›r.

b) Ücretle Birlikte Yabanc› ﬁirketlerin Hisse Senedi Al›m-Sat›m Kazanc› Var m›?
Borsa ‹stanbul'da iﬂlem gören tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen
kazançlar için gelir vergisi hesaplanmad›¤› halde, yurt d›ﬂ›ndaki borsalarda iﬂlem gören hisse
senetlerinin al›m-sat›m›ndan elde edilen gelirler “de¤er art›ﬂ kazanc›” olarak beyana tabidir.
Elde edilen al›m-sat›m kazanc›ndan herhangi bir istisna veya kazanc›n belli bir tutar› aﬂma koﬂulu
olmad›¤›ndan, tamam› beyana dahil edilir.
Beyana dahil edilecek al›m-sat›m kazanc›n›n tespitinde, Eurobond sat›ﬂ kazanc›n›n hesaplanmas›
ile ilgili kurallar aynen uygulan›r.
Di¤er taraftan;
•
•

Yabanc› ülkelerdeki bonolar›n al›m-sat›m kazançlar›,
Yurt d›ﬂ›nda iﬂlem gören yat›r›m fonlar› al›m-sat›m kazançlar›,

yukar›da yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda “de¤er art›ﬂ kazanc›” olarak beyana tabi tutulmaktad›r.

D.

YURT DIﬁINDA ELDE ED‹LEN GEL‹RLER

Tam mükellef statüsündeki gerçek kiﬂiler Türkiye içinde ve yurt d›ﬂ›nda elde ettikleri gelirlerin
tamam› üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler.
‹kametgâh› Türkiye'de bulunanlar veya bir takvim y›l› içinde Türkiye'de devaml› olarak alt› aydan
fazla oturduklar› için Türkiye'de yerleﬂmiﬂ say›lan kiﬂiler Türk Vergi Mevzuat› aç›s›ndan “Tam
Mükellef” statüsündedir.
Bu statüdeki kiﬂilerce bir takvim y›l› içinde elde edilen yurt içi ve yurt d›ﬂ› gelirlerin toplam›,
y›ll›k beyanname ile Mart ay›nda Türkiye'de kiﬂinin ikametgâh›n›n bulundu¤u yerdeki Vergi
Dairesine beyan edilir ve artan oranl› vergi tarifesine göre %15'ten baﬂlanarak %40 oran›na kadar
vergi ödenir.
Yurt d›ﬂ›nda elde edilen hangi gelirler bahsetti¤imiz vergi kurallar› kapsam›ndad›r?
Yurt d›ﬂ› finansal piyasalardan elde edilen aﬂa¤›daki gelirler Türkiye'de y›ll›k esasta gelir vergisine
tabidir.
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Türkiye'de vergilendirme s›ras›nda varsa yurt d›ﬂ›nda ödenen vergiler mahsup edilir.
•

Yurt d›ﬂ›ndaki Bankalardan elde edilen mevduat faizi, repo faizi,

•

Yabanc› ülkelerin ç›kard›¤› bonolar›n faiz ve sat›ﬂ kazançlar›,

•

Türkiye Hazinesi'nin ç›kard›¤› Euro Bond faiz gelirleri ve sat›ﬂ kazançlar›,

•

Türk özel sektör ﬂirketlerin yurt d›ﬂ›nda ihraç etti¤i tahvillerin faiz gelirleri ve al›m-sat›m
kazançlar›,

•

Yabanc› devletler ile yurt d›ﬂ›nda kurulmuﬂ ﬂirketlerin ç›kard›¤› bonolar›n faiz ve sat›ﬂ
kazançlar›,

•

Yabanc› ülkelerdeki ﬂirketlerin hisse senetlerinden elde edilen kar paylar› ile hisse sat›ﬂ
kazançlar›,

•

Yabanc› ülkelerde kurulmuﬂ olan yat›r›m fonlar› gelirleri,

•

Yurt d›ﬂ›ndaki sigorta poliçe/sözleﬂmesi gelirleri,

•

Yabanc› ülkelerdeki vadeli iﬂlemler ile türev ürünlerden elde edilen gelirler (Yurt d›ﬂ›ndaki
finansal kuruluﬂlarda yap›lan Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Sözleﬂmeleri, Yurtd›ﬂ› Fark Kontratlar›
ve benzeri di¤er vadeli iﬂlem/türev ürün kazançlar›),

•

Yabanc› ülkelerdeki yap›land›r›lm›ﬂ ürünlerden elde edilen gelirler,

•

Vergi cenneti olan ülkelerde kurulu ﬂirket veya fonlardan temettü da¤›t›lmam›ﬂ olsa dahi
elde edilmiﬂ say›lan kazançlar (Kontrol Edilen Yabanc› Kurum=CFC uygulamas›),

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,
ABD Hazine Bono faiz kupon tahsilat› kiﬂinin yabanc› ülkedeki banka hesab›na geçmiﬂ ise bu
para TR'ye transfer edilmese dahi gelir vergisine konu olacakt›r.

CRS / Vergi Konular›nda Karﬂ›l›kl› Olarak Otomatik Bilgi De¤iﬂimi Standard›
Görüldü¤ü üzere Türkiye'de yerleﬂik kiﬂiler yurt d›ﬂ›nda elde etti¤i gelirler için Türkiye'de y›ll›k
beyan sisteminde Gelir Vergisi öderler.
Bundan böyle yurt d›ﬂ› hesaplardaki bilgilerin ilgili ülke Maliye otoritelerince paylaﬂ›m› söz
konusudur. Dolay›s›yla y›ll›k beyan gere¤i bu yönden de de¤erlendirilmelidir.
Bilindi¤i üzere, ülkeler uluslararas› mükellefler nezdinde vergi kay›plar›n› önlemek amac›yla
uluslararas› bir iﬂ birli¤ine imza atm›ﬂlard›r. Bu anlaﬂma, OECD taraf›ndan 13 ﬁubat 2014'te
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“Common Reporting Standard” (CRS) ad› alt›nda kamuoyu ile paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Mevcut dönemde
CRS'i uygulamay› taahhüt eden 100'ü aﬂk›n say›da ülke bulunmakta olup, Türkiye de bu ülkelerden
biridir.
Bu çerçevede, Türkiye'deki finansal kuruluﬂlar›n OECD Ortak Raporlama Standartlar› (CRS)
çerçevesinde imzalanan milletler aras› bilgi de¤iﬂimi anlaﬂmalar› gere¤i, hesap sahiplerinin vergi
mukimliklerine iliﬂkin belirli bilgileri toplama ve Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na (G‹B) raporlama
sorumluluklar› bulunmaktad›r. Burada bankalar sadece arac› olup, hükümetler aras›ndaki
anlaﬂmalara göre hareket edilmektedir. G‹B taraf›ndan bu bilgilerin hangi ülkelerle paylaﬂaca¤›na
ise uluslararas› anlaﬂmalar ve ülke politikalar› çerçevesinde karar verilmektedir.
Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanl›¤›'n›n paylaﬂt›¤› son doküman G‹B internet sitesinde
bulunmaktad›r. Söz konusu rehberde, yurtd›ﬂ› mukimi olan veya iliﬂkisi bulunan müﬂterilerin
finansal bilgilerinin 2019 y›l› için (2020 y›l›nda 2019 bilgileri paylaﬂ›lmaktad›r) hangi ülkelerle
hangi bilgilerin paylaﬂ›laca¤› hususlar›na aç›kça yer verilmiﬂtir. Almanya, Fransa, Hollanda,
Belçika ve Avusturya Türkiye'nin 2019 y›l›na ait bilgilere iliﬂkin 2020 y›l›nda yap›lacak bilgi de¤iﬂimi
takvimine al›nmam›ﬂt›r. Bununla beraber, hükümet iradelerine göre paylaﬂ›m yap›lan ülkeler
listesinde güncellemeler olabilece¤i unutulmamal› ve geliﬂmeler takip edilmelidir.
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