Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BÜLTEN

Borsa Kazançlarında Vergileme
Sayı: 2005/36

Tarih:

12 / 12 / 2005

Değerli Müşterimiz;
Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen 5433 sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapıldı.
Bunlardan birisi de;
Gerçek kişilerin elde ettiği, borsa kazançlarının vergilendirilmesinde, 2006 ve izleyen yıllara
ilişkin vergilendirmedir. (GVK Geçici Md. 67)

1) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilen hisse senetlerinin;

•
•

•
•
•
•

Elden çıkartılmasından sağlanan kazanç, tutarı ne olursa olsun, yıllık beyanname ile beyan
edilmeyecek.
Bir yıl içinde elden çıkartılan hisse senetlerinden sağlanan kazanç, yüzde 15 oranında stopaja
(vergi kesintisine) tabi olacak (Bu süre daha önce iki yıldı). Bu uygulamada, borsa ve aracı
kurumlar, alım-satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin, alım-satım farkından yüzde 15
oranında, vergi kesintisi yapacaklar.
Alım satım kazancının belirlenmesinde, ‘ilk giren ilk çıkar’ yöntemi esas olacak. Ağırlıklı
ortalama yöntemi, yalnızca gün içindeki alım satımlara uygulanacak.
Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından sağlanan
kazançlar, stopaja tabi olmayacak ve beyan da edilmeyecek.
Hisse senetlerinin elden çıkartılmasından doğan zararlar, takvim yılı (yani 31 Aralık tarihi)
aşmayacak şekilde, izleyen dönemlerin kazancından mahsup edilecek ve kalan tutar
üzerinden stopaj yapılacak.
İsteyen mükellefler, borsa kazançları nedeniyle, gelir vergisi beyannamesi verebilecekler. Bu
beyannamede, son döneme ait zararı bildirme olanağı doğacak. Zarar mahsup edildikten
sonra kalan tutar (matrah) üzerinden yüzde 15 gelir vergisi hesaplanacak. Fazla kesilen vergi
de iade edilecek.

2) 1 Ocak 2006 Tarihinden Önce Edinilen Hisse Senetlerinin;

•
•

Edinme tarihinden itibaren üç ay geçtikten sonra elden çıkartılması halinde, bundan doğan
kazanç, tutarı ne olursa olsun, stopaja ve beyana tabi olmayacak.
Edinme tarihinden itibaren üç ay içinde elden çıkartılması halinde, bundan sağlanan
kazanç 1-15 Mart 2007 tarihinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilip, vergi ödenecek.
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DİĞER HİSSE SENETLERİ

•

•
•

Borsa

dışındaki

hisse

senetlerinin,

gerçek

kişilerce

elden

çıkartılması

durumunda;

Edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılan hisse senetlerinden sağlanan
kazançlar, gelir vergisine tabi olacak ve yıllık beyanname ile beyan edilecek.
Bu hisse senetlerinin satışından doğan kazanç, stopaja tabi olmayacak.
İki yıl geçtikten sonra elden çıkartılan hisse senetlerinin kazancı, yine stopaja tabi
olmayacak ve tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek.

Hisse senedi bastırmayan anonim şirketlerde, satış kaç yıl geçtikten sonra yapılırsa yapılsın
elde edilen kazanç beyana tabi olacak. Bu durumdaki şirketler ‘geçici ilmuhaber’ çıkartarak,
hisse senetlerinde olduğu gibi iki yıllık süreden yararlanabilirler.
Yararlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.
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