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BAZI STOPAJ VE BSMV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

21/03/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki konularda değişiklik yapılmıştır.  

▪ Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. ve Geçici 67. Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları 

▪ Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları  

▪ Gider Vergileri Kanunu’nun 33. Maddesinde Yer Alan BSMV Oranları  

Yurt Dışında İhraç Edilen Tahviller ve Kira Sertifikaları 

Tam Mükellef kurumlar tarafından ihraç edilen tahviller ve tam mükellef varlık kiralama 

şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları ile bunların dışında 

kalanlar için stopaj oranları yeniden belirlenmiştir. 

Oranlar aşağıdaki tabloda sunulmuş olup yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

b) Diğerlerinden; Oran 
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından  
yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 

 

i)  Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden  7% 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 3% 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden  0% 
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından  
yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 

 

i)  Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerinden  7% 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden 3% 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden 0% 
bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için 10% 

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

Varlık Finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı 

menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, 

ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi 

durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel 

getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet 

tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi 

oranı %1 olarak uygulanacaktır. 

Uygulama yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

http://www.egedenetim.net/
http://www.egedenetim.net/


  Sirküler No: 2019-016 

                                                                                        21.03.2019 

Adnan Kahveci Mah.Şişhane Cad.No:3/2 Zigana Tria Plaza C Blok D:22           Tel :  ( 212 ) 603 01 87 
Beylikdüzü/İstanbul                                                                                                 Web : www.egedenetim.net 

Döviz Tevdiat Hesapları ve Döviz Katılma Hesapları 

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ve Katılım Bankalarınca Döviz Katılma 

Hesaplarına Ödenen Kar Payları için stopaj oranları yeniden belirlenmiştir. 

Oranlar aşağıdaki tabloda sunulmuş olup, yayımı tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari 

hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya 

vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere 

geçerli olacaktır. 

 Oran 
1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım 
bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr 
paylarından; 

 

i)  Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 
hesaplarda 

20% 

ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda  18% 

 

Saygılarımızla, 

http://www.egedenetim.net/

