ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ

HİSSE SENEDİ ALIM‐SATIM
KAZANCI
(1.1.2006 tarihinden önce
iktisap edilen )

HİSSE SENEDİ ALIM‐SATIM
KAZANCI
(1.1.2006 tarihinden sonra
iktisap edilen)

HİSSE SENEDİ TEMETTÜ
(KARPAYI) GELİRLERİ

TAM MÜKELLEF KURUM
- Stopaja tabi değildir.
- Tamamı kurum kazancına dahil
edilir. (% 20)
(Şartları var ise iştirak satış kazancı
istisnası uygulanabilir)

‐Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
hisse senetleri alım satım
kazançları % 10 oranında stopaja
tabi. (Ancak bu hisse senetleri 1
yıldan fazla süre ile elde tutulursa
stopaja tabi değil)
‐Diğer hisse senetlerinin alım satım
kazançları stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir. (3)
- Hisse senedi alım satım kazançları
kurum kazancına dahil edilir.
(Şartları var ise iştirak satış kazancı
istisnası uygulanabilir) Stopaja tabi
tutulmuş olması halinde yıllık
beyannamede mahsup edilebilir.
- Stopaja tabi değildir.
- Tam mükellef kurumlardan elde
edilenler kar payları kurumlar
vergisinden istisnadır (KVK 5/1‐a)
‐MKYO ve GYO hisse senedi
temettü gelirleri Kurumlar
Vergisine tabidir. (% 20)

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ
- Stopaja tabi değildir.
- İvazsız olarak iktisap edilenler,
Türkiye'de kurulu menkul kıymet
borsalarında işlem gören ve 3 aydan
fazla süreyle elde tutulan hisse
senetleri ile tam mükellef kurumlara
ait olan ve 1 yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri alım satım
kazançları vergiye tabi
bulunmamaktadır.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay hariç
olmak üzere ÜFE artış oranıyla
endekslenebilir.
- Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte 2008 yılı için 16.000 TL
vergiden istisna olup, aşan kısım
beyan edilir.

‐Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
hisse senetleri alım satım kazançları
% 10 oranında stopaja tabidir. (Ancak
bu hisse senetleri 1 yıldan fazla süre
ile elde tutulursa stopaja tabi değil.)
‐Diğer hisse senetlerinin alım satım
kazançları yönünden stopaj oranı % 0
olarak belirlenmiştir. (3)
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- Kar dağıtan kurum tarafından
% 15 oranında stopaj
yapılır.(MKYO ve GYO hisse
senedi temettü gelirlerinde
stopaj oranı % 0’dır.)
- Tam mükellef kurumlardan elde
edilen brüt temettü gelirinin yarısı
vergiden istisnadır.
- İstisna sonrası tutar diğer menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ile
birlikte 2008 yılı için 19.800 TL’lik
beyan sınırını aşması halinde beyan
edilir.
- Ödenen stopajın tamamı,
beyanname üzerinde hesaplanan
vergiden mahsup edilir.

DAR MÜKELLEF KURUM

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

‐ Stopaja tabi değildir.
- Kurumlar vergisine tabi olup 15 gün içinde
özel beyanname ile beyan edilir(% 20).
- Kurumlar vergisi sonrası kalan tutar % 15
oranında stopaja tabidir.
- Kur farkları vergiye tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak
üzere ÜFE artış oranıyla endekslenebilir.
(Endeksleme yapılamayacağı yönünde
görüşler de bulunmaktadır.)

- Stopaja tabi değildir.
- İvazsız olarak iktisap edilenler,
Türkiye'de kurulu menkul kıymet
borsalarında işlem gören ve 3 aydan
fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri
ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 1
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse
senetleri alım satım kazançları vergiye
tabi bulunmamaktadır.
- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte
2008 yılı için 16.000 TL vergiden istisna
olup, aşan kısım 15 gün içinde münferit
beyanname ile beyan edilir.
‐ Kur farkları vergiye tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay hariç
olmak üzere ÜFE artış oranıyla
endekslenebilir. (Endeksleme
yapılamayacağı yönünde görüşler de
bulunmaktadır.)

‐ Stopaj oranı % 0 olarak belirlenmiştir.
- Beyan edilmez.

‐ Stopaj oranı % 0 olarak belirlenmiştir.
- Beyan edilmez.

- Kar dağıtan kurum tarafından % 15
oranında stopaj yapılır. (ÇVÖA
hükümleri saklıdır.) (MKYO ve GYO
hisse senedi temettü gelirlerinde
stopaj oranı % 0’dır.)
- Stopaj nihai vergidir.
‐Beyan edilmez

- Kar dağıtan kurum tarafından % 15
oranında stopaj yapılır. (ÇVÖA hükümleri
saklıdır.) (MKYO ve GMYO hisse senedi
temettü gelirlerinde stopaj oranı %0’dır.)
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ

DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE
BONOSU FAİZ (İTFA+KUPON)
GELİRLERİ (1.1.2006 tarihinden
önce ihraç edilen)

DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE
BONOSU FAİZ (İTFA+KUPON)
GELİRLERİ (1.1.2006 tarihinden
sonra ihraç edilen)

DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE
BONOSU ALIM SATIM KAZANCI
(1.1.2006 tarihinden önce ihraç
edilen)

DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE
BONOSU ALIM SATIM KAZANCI
(1.1.2006 tarihinden sonra ihraç
edilen)

TAM MÜKELLEF KURUM

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

- Stopaja tabidir (% 0).
- Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).

- Stopaja tabidir (% 0).
- TL cinsinden olanlarda enflasyon
indirimi uygulanabilir.
- Enflasyon indiriminden sonraki
tutar stopaja tabi tutulmuş; diğer
menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları ile 2008 yılı için 19.800
TL'lik beyan sınırını aşması halinde
enflasyon indirimi sonrası kalan
tutarın tamamı beyan edilir.

- % 10 oranında stopaja tabidir
- Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).
- Ödenen stopaj beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir.

- Stopaja tabi değildir.
- Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).

‐ % 10 oranında stopaja tabidir.
‐Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).
‐ Ödenen stopaj, beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir.

DAR MÜKELLEF KURUM

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

- % 0 oranında stopaja tabidir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

- % 0 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- % 0 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- % 0 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- Stopaja tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere ÜFE artış
oranıyla endekslenebilir.
- Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte 2008 yılı için 16.000 TL
vergiden istisna olup, aşan kısım
beyan edilir.

- Stopaja tabi değildir.
- Kurumlar vergisine tabi olup 15
gün içinde özel beyanname ile
beyan edilir (% 20).
- Kurumlar vergisi sonrası kalan
tutar % 15 oranında stopaja tabidir.
- Kur farkları vergiye tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere ÜFE artış
oranıyla endekslenebilir. (Endeksleme

- Stopaja tabi değildir.
- Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte 2008 yılı için 16.000 TL
vergiden istisna olup, aşan kısım
15 gün içinde münferit beyanname
ile beyan edilir.
‐Kur farkları vergiye tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere ÜFE artış
oranıyla endekslenebilir. (Endeksleme

yapılamayacağı yönünde görüşler de
bulunmaktadır.)

yapılamayacağı yönünde görüşler de
bulunmaktadır.)

‐% 0 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- % 0 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ

TAM MÜKELLEF KURUM

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

DAR MÜKELLEF KURUM

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

‐ % 0 stopaj uygulanır.
‐ Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).

‐ % 0 stopaj uygulanır.
‐Anapara kur farkı gelir sayılmaz.
‐ Elde edilen faiz gelirlerinin,
stopaja tabi tutulmuş diğer menkul
ve gayrimenkul sermaye iratları ile
birlikte 2008 yılı için 19.800 TL'lik
beyan sınırını aşması durumunda,
gelirin tümü beyan edilir.

‐ % 0 stopaj uygulanır.
‐ Beyan edilmez.

‐ % 0 stopaj uygulanır.
‐ Beyan edilmez.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
EUROBONDU ALIM SATIM
KAZANCI
(1.1.2006 tarihinden önce ihraç
edilen)

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ iktisap bedeli, ÜFE artış oranında
endekslenir.
- Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte beyan edilir.

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Stopaja tabi değil.
‐ Beyan edilmez.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
EUROBONDU ALIM SATIM
KAZANCI
(1.1.2006 tarihinden sonra ihraç
edilen

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ÜFE artış oranının % 10 veya
üzerinde olması şartıyla, iktisap
bedeli ÜFE artış oranında
endekslenir.
‐ Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte beyan edilir.

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ Beyan edilmez.

‐ % 15 oranında stopaja tabidir.
‐ Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).
‐ Stopaj beyanname üzerinde
hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilebilir.

‐ % 15 oranında stopaja tabidir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ % 15 oranında stopaja tabidir.
(ÇVÖA hükümleri saklıdır).
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ % 15 oranında stopaja tabidir.
(ÇVÖA hükümleri saklıdır).
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Vade ve TL/döviz ayrımı
yapılmaksızın % 15 oranında
stopaja tabidir.
‐ Kurumlar vergisine tabi (% 20).
‐ Stopaj beyanname üzerinde
hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.

‐ Vade ve TL/döviz ayrımı
yapılmaksızın % 15 oranında
stopaja tabidir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Vade ve TL/döviz ayrımı
yapılmaksızın % 15 oranında
stopaja tabidir (ÇVÖA hükümleri
saklıdır).
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Vade ve TL/döviz ayrımı
yapılmaksızın % 15 oranında
stopaja tabidir (ÇVÖA hükümleri
saklıdır).
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
EUROBONDU FAİZ (İTFA
+KUPON) GELİRİ

REPO GELİRLERİ

MEVDUAT FAİZLERİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ

TAM MÜKELLEF KURUM

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

DAR MÜKELLEF KURUM

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

OFF‐SHORE MEVDUAT FAİZ
GELİRİ

- Kurum kazancına dahil edilir
(%20) (Yurtdışında ödenen vergiler
mahsup edilebilir).

- Faiz gelirinin 2008 yılı için 960.‐
TL'lik beyan sınırını aşması halinde,
tamamı beyan edilir. (Yurtdışında
ödenen vergiler mahsup edilebilir).

‐ Beyan edilmez.

‐ Beyan edilmez.

YATIRIM FONU KATILMA
BELGESİ KAR PAYI ve BORSA
YATIRIM FONU KATILMA
BELGESİ ALIM SATIM KAZANCI

- % 10 stopaja tabidir.
- Sürekli olarak portföyünün en az
% 51'i İMKB'de işlem gören hisse
senetlerinden oluşan yatırım
fonlarının, 1 yıldan fazla süreyle
elde tutulan katılma belgelerinin
elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar stopaja tabi değildir.
- Kurum kazancına dahil edilir
(% 20).
- Ödenen stopaj beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir.

- % 10 stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.
- Sürekli olarak portföyünün en az
% 51'i İMKB'de işlem gören hisse
senetlerinden oluşan yatırım
fonlarının, 1 yıldan fazla süreyle
elde tutulan katılma belgelerinin
elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar stopaja tabi değildir.

‐ Stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir.
‐Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ (VDMK,
FİNANSMAN BONOSU DAHİL)
FAİZ GELİRİ (1.1.2006
tarihinden önce ihraç edilen)

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Kurumlar vergisine tabi (% 20).
- Stopaj beyanname üzerinde
hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.

‐ % 10 oranında stopaja tabidir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ % 10 oranında stopaja tabidir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
(VDMK,FİNANSMAN BONOSU
DAHİL) FAİZ GELİRİ )1.1.2006
tarihinden sonra ihraç edilen

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Kurumlar vergisine tabi (% 20).
- Ödenen stopaj beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir.

‐ Stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

‐ Stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez.

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Enflasyon indirimi sonrasında
kalan tutarın stopaja tabi tutulmuş
diğer menkul ve gayrimenkul
sermaye iratları ile birlikte 2008 yılı
için 19.800 TL'lik beyan sınırını
aşması halinde, indirim sonrası
kalan tutarın tamamı beyan edilir.
‐Stopaj (% 10) beyanname üzerinde
hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilir.

‐ % 10 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ

TAM MÜKELLEF KURUM

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

‐ Stopaja tabi değildir.
‐ Kurum kazancına dahil edilir (% 20).

- Stopaja tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay hariç
olmak üzere ÜFE artış oranıyla
endekslenebilir.
- Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte 2008 yılı için 16.000 TL'lik
istisna tutarını aşan kısım beyan
edilir.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ (VDMK,
FİNANSMAN BONOSU DAHİL)
ALIM‐SATIM KAZANCI (1.1.2006
tarihinden önce ihraç edilen)

DAR MÜKELLEF KURUM
‐ Stopaja tabi değildir.
- Kurumlar vergisine tabi olup 15
gün içinde özel beyanname ile
beyan edilir (% 20).
- Kurumlar vergisi sonrası kalan
tutar % 15 oranında stopaja tabidir.
- Kur farkları vergiye tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere ÜFE artış
oranıyla endekslenebilir. (Endeksleme
yapılamayacağı yönünde görüşler de
bulunmaktadır.)

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ (VDMK,
FİNANSMAN BONOSU DAHİL)
ALIM SATIM KAZANCI (1.1.2006
tarihinden sonra ihraç edilen)

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON
BORSASI KONTRATLARI
GELİRLERİ

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ
- Stopaja tabi değildir.
- Kur farkından doğan kazançlar
vergiye tabi değil.
- Diğer alım satım kazançlarıyla
birlikte 2008 yılı için 16.000 TL'lik
istisna tutarını aşan kısım beyan
edilir.
- Kur farkları vergiye tabi değildir.
- Alış bedeli elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere ÜFE artış
oranıyla endekslenebilir. (Endeksleme
yapılamayacağı yönünde görüşler de
bulunmaktadır.)

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Kurum kazancına dahil edilir (% 20).
- Ödenen stopaj hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup
edilebilir.

- % 10 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

‐ Stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir
‐ Stopaj nihai vergidir.
‐ Beyan edilmez

‐ Stopaj oranı % 0 olarak
belirlenmiştir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

‐ Satın alınan kontratlarda ters
pozisyon kapama veya nakdi
uzlaşma sonucu sağlanan kazançlar
2008 yılında % 0 oranında stopaja
tabidir.
‐ 01.01.2009 tarihinden itibaren
hisse senetlerine ve hisse senedi
endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri dahil olmak üzere
(menkul kıymet yatırım ortaklıkları
hisse senetleri hariç) elde edilen
kazançlar için % 0 oranında, diğer
vadeli işlem ve opsiyon
işlemlerinden elde edilen kazançlar
için %10 oranında stopaja tabidir.
‐ Kurum kazancına dahil edilir (% 20).
- Söz konusu kontratlar için verilen
teminatlar üzerinden elde edilen
nema faizleri % 15 oranında stopaja
tabidir.

‐ Satın alınan kontratlardan ters
pozisyon kapama veya nakdi uzlaşma
sonucu sağlanan kazançlar 2008
yılında % 0 oranında stopaja tabidir.
‐ 01.01.2009 tarihinden itibaren
hisse senetlerine ve hisse senedi
endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri dahil olmak üzere
(menkul kıymet yatırım ortaklıkları
hisse senetleri hariç) elde edilen
kazançlar için % 0 oranında, diğer
vadeli işlem ve opsiyon
işlemlerinden elde edilen kazançlar
için %10 oranında stopaja tabidir.
‐ Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.
- Söz konusu kontratlar için verilen
teminatlar üzerinden elde edilen
nema faizleri % 15 oranında stopaja
tabidir.

‐ % 0 oranında stopaja tabidir
(ÇVÖA hükümleri saklıdır).
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

- % 0 oranında stopaja tabidir (ÇVÖA
hükümleri saklıdır).
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmez.

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.
(2) Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarda ayrıca Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının da dikkate alınması gerekmektedir.

(3)

13.11.2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hisse senedi alım‐satım kazançları için uygulanacak vergi oranı menkul kıymetler yatırım
ortaklıkları hisse senetleri hariç 14/11/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu tabloda yer alan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bankamız (T.İş Bankası A.Ş.) bu tabloda yer alan açıklamalar ve bunların kullanılması sonucu oluşabilecek hata ve eksiklikler
nedeniyle doğrudan ya da dolaylı oluşabilecek zararlardan dolayı hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.

