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Madde 43/8-a ‹ndirilecek giderler:

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
‹ndirilecek giderler:

Madde 40- Safi kazanc›n tespit edilmesi için, afla¤›daki Madde 40- Safi kazanc›n tespit edilmesi için, afla¤›daki
giderlerin indirilmesi kabul edilir:
giderlerin indirilmesi kabul edilir:
1. Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 1. Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yap›lan genel giderler; (4108 say›l› Kanunun 19'uncu yap›lan genel giderler; (4108 say›l› Kanunun 19'uncu
maddesiyle eklenen hüküm Geçerlilik:1.1.1995 Yürürlük: maddesiyle
eklenen
hüküm
Geçerlilik:1.1.1995
2.6.1995) (‹hracat, yurt d›fl›nda inflaat, onarma, montaj ve Yürürlük:2.6.1995) (‹hracat, yurt d›fl›nda inflaat, onarma,
tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yaz›l› montaj ve tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu
giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri
bentte yaz›l› giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak
has›lat›n binde beflini aflmamak flart›yla yurt d›fl›ndaki bu ifllerle
elde ettikleri has›lat›n binde beflini aflmamak flart›yla yurt
ilgili giderlerine karfl›l›k olmak üzere götürü olarak
d›fl›ndaki bu ifllerle ilgili giderlerine karfl›l›k olmak üzere
hesaplad›klar› giderleri de indirebilirler.)
götürü olarak hesaplad›klar› giderleri de indirebilirler.)
2. (365 say›l› Kanunun 2'inci maddesiyle de¤iflen flekli)
2. (365 say›l› Kanunun 2'inci maddesiyle de¤iflen flekli)
Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat›nda
Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat›nda
iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri
iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri
ve emekli aidat› (Bu primlerin ve aidat›n istirdat edilmemek
ve emekli aidat› (Bu primlerin ve aidat›n istirdat edilmemek

AÇIKLAMA

Ticari kazanc›n tespitinde, Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerine; temizlik,giyecek ve yakacak maddeleri ilave
edilmifltir.
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Madde 43/8-a üzere Türkiye'de kain sigorta flirketlerine veya emekli ve üzere Türkiye'de kain sigorta flirketlerine veya emekli ve

yard›m sand›klar›na ödenmifl olmas› ve emekli ve yard›m yard›m sand›klar›na ödenmifl olmas› ve emekli ve yard›m
sand›klar›n›n tüzel kiflili¤i haiz bulunmalar› flart›yle), 27'nci sand›klar›n›n tüzel kiflili¤i haiz bulunmalar› flart›yle), 27'nci
maddede yaz›l› giyim giderleri;
maddede yaz›l› giyim giderleri;

3. ‹flle ilgili olmak flart›yla, mukavelenameye veya ilama veya 3. ‹flle ilgili olmak flart›yla, mukavelenameye veya ilama veya
kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;
kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;

4. ‹flle ilgili ve yap›lan iflin ehemmiyeti ve geniflli¤i ile 4. ‹flle ilgili ve yap›lan iflin ehemmiyeti ve geniflli¤i ile
mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksad›n›n mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksad›n›n
gerektirdi¤i süreye maksur olmak flart›yle);
gerektirdi¤i süreye maksur olmak flart›yle);
5. (4008 say›l› Kanunun 24'üncü maddesiyle de¤iflen bent 5. (4008 say›l› Kanunun 24'üncü maddesiyle de¤iflen bent
Yürüklük: 1.1.1995) Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmeye Yürüklük: 1.1.1995) Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmeye
dahil olan ve iflte kullan›lan tafl›tlar›n giderleri (4369 say›l› dahil olan ve iflte kullan›lan tafl›tlar›n giderleri (4369 say›l›
Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kald›r›lan hüküm Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kald›r›lan hüküm
Yürürlük:1.1.1999)
Yürürlük:1.1.1999)
6. (2772 say›l› Kanunun 5'inci maddesiyle de¤iflen bent) ‹flletme
ile ilgili olmak flart›yla; bina, arazi, gider, istihlak, damga,
belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim
ve harçlar;
7. (2361 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle de¤iflen bent)
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan amortismanlar.
(4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kald›r›lan
hüküm Yürürlük:1.1.1999)
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‹flletme ile ilgili olmak flart›yla; bina, arazi, gider, istihlak,
damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi,
resim ve harçlar;
7. (2361 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle de¤iflen bent)
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan amortismanlar.
(4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kald›r›lan
hüküm Yürürlük:1.1.1999)
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Madde 43/8-a 8. (3239 say›l› Kanunun 48'inci maddesiyle eklenen bent) 8. (3239 say›l› Kanunun 48'inci maddesiyle eklenen bent)
‹flverenlerce, Sendika Kanunu hükümlerine göre sendikalara
ödenen aidatlar (flu kadar ki; ödenen aidat›n bir ayl›k tutar›,
iflyerinde iflçilere ödenen ç›plak ücretin bir günlük toplam›n›
aflamaz.)

9. (4697 say›l› Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük:7.10.2001) ‹flverenler taraf›ndan ücretliler ad›na
bireysel emeklilik sistemine ödenen katk› paylar›. (Gerek
iflverenler gerekse ücretliler taraf›ndan bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve vergi matrah›n›n tespitinde dikkate al›nan
katk› paylar›n›n toplam› bu Kanunun 63 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (3) numaral› bendinde belirlenen oran ve
haddi aflamaz.)
10. (5035 Say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik: 1.1.2004) Fakirlere yard›m
amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve
vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerinin maliyet bedeli.

14

‹flverenlerce, Sendika Kanunu hükümlerine göre sendikalara
ödenen aidatlar (flu kadar ki; ödenen aidat›n bir ayl›k tutar›,
iflyerinde iflçilere ödenen ç›plak ücretin bir günlük toplam›n›
aflamaz.)

9. (4697 say›l› Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük:7.10.2001) ‹flverenler taraf›ndan ücretliler ad›na
bireysel emeklilik sistemine ödenen katk› paylar›. (Gerek
iflverenler gerekse ücretliler taraf›ndan bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve vergi matrah›n›n tespitinde dikkate al›nan
katk› paylar›n›n toplam› bu Kanunun 63 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (3) numaral› bendinde belirlenen oran ve
haddi aflamaz.)

10. (5035 Say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik: 1.1.2004) Fakirlere yard›m
amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve
vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde ba¤›fllanan (5281 Say›l› Kanun’un 43/8-a’nc›
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) g›da, temizlik,
giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
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Madde 43/8-b Basit usule tabi olman›n özel flartlar›

(4369 say›l› Kanunun 32 nci maddesiyle de¤iflen bafll›k)

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
Basit usule tabi olman›n özel flartlar›

(4369 say›l› Kanunun 32 nci maddesiyle de¤iflen bafll›k)

Madde 48- (4369 say›l› Kanunun 33 üncü maddesiyle de¤iflen Madde 48- (4369 say›l› Kanunun 33 üncü maddesiyle de¤iflen
madde Yürürlük:1/1/1999) Basit usule tabi olman›n özel flartlar› madde Yürürlük:1/1/1999) Basit usule tabi olman›n özel
flunlard›r:
flartlar› flunlard›r:
1. Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iflledikten sonra 1. Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iflledikten sonra
satanlar›n y›ll›k al›mlar› tutar›n›n (2000/1689 Say›l› BKK ile- satanlar›n y›ll›k al›mlar› tutar›n›n (2000/1689 Say›l› BKK ileYürürlük: 2001 takvim y›l›nda uygulanmak üzere 8.12.2000- Yürürlük: 2001 takvim y›l›nda uygulanmak üzere 8.12.2000Geçerlilik: 1.1.2001) 15 milyar liray› veya y›ll›k sat›fllar›
Geçerlilik: 1.1.2001) 15 milyar liray› veya y›ll›k sat›fllar›
tutar›n›n 20 milyar liray› aflmamas›,
tutar›n›n 20 milyar liray› aflmamas›,
2.1 numaral› bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle
2.1 numaral› bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle
u¤raflanlar›n bir y›l içinde elde ettikleri gayri safi ifl has›lat›n›n
u¤raflanlar›n bir y›l içinde elde ettikleri gayri safi ifl has›lat›n›n
3 milyar liray› aflmamas›,
3 milyar liray› aflmamas›,
3. 1 ve 2 numaral› bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas›
halinde, y›ll›k sat›fl tutar› ile ifl has›lat› toplam›n›n 6 milyar liray› 3.1 ve 2 numaral› bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas›
halinde, y›ll›k sat›fl tutar› ile ifl has›lat› toplam›n›n 6 milyar
aflmamas›.
liray› aflmamas›.
Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti,

AÇIKLAMA

Basit usule tabi olman›n özel flartlar› aras›nda say›lan;tekele tabi maddeler ve damga pulu sat›c›l›¤› madde metininden
ç›kart›lm›flt›r.
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Madde 43/8-b akaryak›t, fleker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran (5281 Say›l› Kanun’un 43/8-b’nci maddesi ile de¤ifltirilen
bariz flekilde düflük olarak tespit edilmifl bulunan emtia için, bu
maddenin 1 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› hadler yerine ilgili
bakanl›klar›n mütalaas› al›nmak suretiyle, Maliye Bakanl›¤›nca
belirlenecek al›m sat›m hadleri uygulan›r.
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ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Milli piyango bileti, akaryak›t, fleker ve bunlar
gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz flekilde düflük olarak
tespit edilmifl bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaral›
bentlerinde yaz›l› hadler yerine ilgili bakanl›klar›n mütalaas›
al›nmak suretiyle, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek al›m sat›m
hadleri uygulan›r.
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Madde 44/4-a ‹rat say›lmayan haller:

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Madde 76- (2361 say›l› Kanunun 53'üncü maddesiyle de¤iflen
madde) Menkul k›ymetin kuponlu veya kuponsuz olarak
sat›lmas›, ifltirak hisselerinin devir ve temliki, menkul k›ymetler
ile ifltirak hisselerinin tamamen veya k›smen itfa olunmas›
dolay›s›yla karfl›l›¤›nda al›nan paralarla itfa dolay›s›yla verilen
ikramiyeler menkul sermaye irad› say›lmaz.

‹rat say›lmayan haller:

Madde 76- (2361 say›l› Kanunun 53'üncü maddesiyle de¤iflen
madde) Menkul k›ymetin kuponlu veya kuponsuz olarak
sat›lmas›, ifltirak hisselerinin devir ve temliki, menkul
k›ymetler ile ifltirak hisselerinin tamamen veya k›smen itfa
olunmas› dolay›s›yla karfl›l›¤›nda al›nan paralarla itfa
dolay›s›yla verilen ikramiyeler menkul sermaye irad› say›lmaz.

(4369 say›l› Kanunun 40 ›nc› maddesiyle eklenen f›kra
(5281 Say›l› Kanun’un 44/4-a’nc› maddesi ile yürürlükten
Yürürlük:1/1/1999) 75 inci maddenin ikinci f›kras›n›n 5, 6, 7,
kald›r›lan f›kra. Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren
12 ve 14 numaral› bentlerinde yer alan menkul sermaye
elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde)
iratlar›na (döviz cinsinden aç›lan hesaplara ödenen faiz ve kar
paylar›, dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli menkul
k›ymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul k›ymetlerden
elde edilenler hariç) afla¤›da belirtilen indirim oran›n›n
uygulanmas› suretiyle bulunacak k›s›m, bu iratlar›n beyan›
s›ras›nda indirim olarak dikkate al›n›r. Bu hükmün tevkif

AÇIKLAMA

Gelir vergisi kanunun 75.maddesinde say›lan Tahvil ve Hazine Bonosu faizleri,Alacak faizleri,Mevduat faizleri ,Özel finans
Kurumlar›nca verilen Kar paylar› ve Repo faiz gelirlerine uygulanan Enflasyondan ar›nd›rma sistemi 01/01/2006 Tarihinden
itibaren yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Madde 44/4-a yoluyla kesilen vergiye flumulü yoktur. Bu indirim, menkul

k›ymetler yat›r›m fonlar› ve ortakl›klar›, risk sermayesi yat›r›m
fonlar› ve ortakl›klar› ve gayrimenkul yat›r›m fonlar› ve
ortakl›klar›ndan sa¤lanan kar paylar› hakk›nda da uygulan›r.
Ticari iflletmelere dahil bu tür gelirler hakk›nda indirim
uygulanmaz. ‹ndirim oran›, Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre o y›l için tespit edilmifl olan yeniden de¤erleme oran›n›n,
ayn› dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde
oluflan bileflik ortalama faiz oran›na bölünmesi suretiyle Maliye
Bakanl›¤›'nca tespit edilir.
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De¤er Art›fl› Kazançlar›

De¤er Art›fl› Kazançlar›

1. (4842 Say›l› Kanunun 8 nci maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 2003 y›l› gelirlerine de uygulanmak üzere 24.4.2003)
‹vazs›z olarak iktisap edilenler, Türkiye'de kurulu menkul
k›ymet borsalar›nda ifllem gören ve üç aydan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir
y›ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul
k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar (Üç ayl›k
süreyi bir y›la kadar ç›kartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.).

1.(5281 Say›l› Kanun’un 27’nci maddesi ile de¤ifltirilen
bent. Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen
gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde) ‹vazs›z
olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan
ve iki y›ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç,
menkul k›ymetlerin veya di¤er sermaye piyasas›
araçlar›n›n elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar.

Mükerrer Madde 80.- (4783 say›l› Kanunun 4 üncü
maddesiyle de¤iflen madde, Yürürlük: 1.1.2003 tarihinden
geçerli olmak üzere 9.1.2003) Afla¤›da yaz›l› mal ve haklar›n
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar de¤er art›fl›
kazançlar›d›r.

Mükerrer Madde 80.- (4783 say›l› Kanunun 4 üncü
maddesiyle de¤iflen madde, Yürürlük: 1.1.2003 tarihinden
geçerli olmak üzere 9.1.2003) Afla¤›da yaz›l› mal ve haklar›n
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar de¤er art›fl›
kazançlar›d›r.

2. 70 inci maddenin birinci f›kras›n›n (5) numaral› bendinde
2. 70 inci maddenin birinci f›kras›n›n (5) numaral› bendinde yaz›l› haklar›n (ihtira beratlar› hariç) elden ç›kar›lmas›ndan
yaz›l› haklar›n (ihtira beratlar› hariç) elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar.
do¤an kazançlar.

AÇIKLAMA

Bedelsiz olarak sahip olunan Hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki y›ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri
hariç, menkul k›ymetlerin Menkul k›ymetler ile di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden ç›kar›lmas› sonucu veya elde tutulma sürecinde
elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 1/1/2006 tarihinden itibaren yeni bir sistem uygulanmas› öngörülmektedir.
19
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3. Teklif haklar›n›n ve ihtira beratlar›n›n müellifleri, mucitleri 3. Teklif haklar›n›n ve ihtira beratlar›n›n müellifleri, mucitleri
ve bunlar›n kanuni mirasç›lar› d›fl›nda kalan kimseler taraf›ndan ve bunlar›n kanuni mirasç›lar› d›fl›nda kalan kimseler
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar.
taraf›ndan elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar.
4. Ortakl›k haklar›n›n veya hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan 4. Ortakl›k haklar›n›n veya hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan
do¤an kazançlar.
do¤an kazançlar.
5. Faaliyeti durdurulan bir iflletmenin k›smen veya tamamen 5. Faaliyeti durdurulan bir iflletmenin k›smen veya tamamen
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar.
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar.
6. ‹ktisap flekli ne olursa olsun (ivazs›z olarak iktisap edilenler
6. ‹ktisap flekli ne olursa olsun (ivazs›z olarak iktisap edilenler
hariç) 70 inci maddenin birinci f›kras›n›n (1), (2), (4) ve (7)
hariç) 70 inci maddenin birinci f›kras›n›n (1), (2), (4) ve (7)
numaral› bentlerinde yaz›l› mal (gerçek usulde vergiye tabi
numaral› bentlerinde yaz›l› mal (gerçek usulde vergiye tabi
çiftçilerin zirai istihsalde kulland›klar› gayrimenkuller dahil) ve
çiftçilerin zirai istihsalde kulland›klar› gayrimenkuller dahil)
haklar›n, iktisap tarihinden bafllayarak dört y›l içinde elden
ve haklar›n, iktisap tarihinden bafllayarak dört y›l içinde elden
ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar (Kooperatiflerin ortaklar›na
ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar (Kooperatiflerin ortaklar›na
bu s›fatlar› dolay›s›yla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis
bu s›fatlar› dolay›s›yla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis
tarihinde ortak taraf›ndan sat›n al›nm›fl say›l›r.).
tarihinde ortak taraf›ndan sat›n al›nm›fl say›l›r.).
Bu maddede geçen "elden ç›karma" deyimi, yukar›da yaz›l› mal
ve haklar›n sat›lmas›, bir ivaz karfl›l›¤›nda devir ve temliki, Bu maddede geçen "elden ç›karma" deyimi, yukar›da yaz›l›

AÇIKLAMA

Ayr›ca, Bir takvim y›l›nda elde edilen de¤er art›fl› kazanc›n›n, menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Liras› gelir vergisinden istisna edilmifltir.
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trampa edilmesi, takas›, kamulaflt›r›lmas›, devletlefltirilmesi, mal ve haklar›n sat›lmas›, bir ivaz karfl›l›¤›nda devir ve temliki,
ticaret flirketlerine sermaye olarak konulmas›n› ifade eder.
trampa edilmesi, takas›, kamulaflt›r›lmas›, devletlefltirilmesi,
Bir takvim y›l›nda elde edilen de¤er art›fl› kazanc›n›n on milyar ticaret flirketlerine sermaye olarak konulmas›n› ifade eder.
(2003/6578 Say›l› BKK ile 12.000.000.000, Geçerlilik: (5281 Say›l› Kanun’un 27’nci maddesi ile de¤ifltirilen bent.
1.1.2004, Yürürlük: 30.12.2003) liral›k k›sm› gelir vergisinden Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
müstesnad›r.
uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde) Bir takvim y›l›nda
Faaliyetine devam eden ticari bir iflletmenin k›smen veya
tamamen sat›lmas›ndan veya ticari iflletmeye dahil amortismana
tabi iktisadi k›ymetlerle birinci f›krada yaz›l› haklar›n elden
ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar ticari kazanç say›l›r ve bunlara
ticari kazanç hakk›ndaki hükümler uygulan›r.
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Mükerrer Madde 81.- (4783 say›l› Kanun un 4 üncü maddesiyle
de¤iflen madde, Yürürlük: 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere
9.1.2003) De¤er art›fl›nda safi kazanç, elden ç›karma karfl›l›¤›nda
al›nan para ve ay›nlarla sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen her
türlü menfaatlerin tutar›ndan, elden ç›kar›lan mal ve haklar›n
maliyet bedelleri ile elden ç›karma dolay›s›yla yap›lan ve sat›c›n›n
uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçlar›n indirilmesi
suretiyle bulunur.

Safi De¤er Art›fl›

Mükerrer Madde 81.- (4783 say›l› Kanun un 4 üncü
maddesiyle de¤iflen madde, Yürürlük: 1.1.2003 tarihinden
geçerli olmak üzere 9.1.2003) De¤er art›fl›nda safi kazanç,
elden ç›karma karfl›l›¤›nda al›nan para ve ay›nlarla sa¤lanan ve
para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutar›ndan,
elden ç›kar›lan mal ve haklar›n maliyet bedelleri ile elden
ç›karma dolay›s›yla yap›lan ve sat›c›n›n uhdesinde kalan
giderlerin ve ödenen vergi ve harçlar›n indirilmesi suretiyle
Has›lat›n ay›n ve menfaat olarak sa¤lanan k›sm›n›n tutar› Vergi bulunur.
Usul Kanununun de¤erleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve
Has›lat›n ay›n ve menfaat olarak sa¤lanan k›sm›n›n tutar› Vergi
tespit olunur.
Usul Kanununun de¤erleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve
Maliyet bedeli nin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet
tespit olunur.
bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir
komisyonlar›nca tespit edilecek bedel, kazanc› bilanço veya iflletme Maliyet bedeli nin mükelleflerce tespit edilememesi halinde
hesab› esas›na göre tespit edilen iflletmelerde ise son bilançoda veya maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre,
takdir komisyonlar›nca tespit edilecek bedel, kazanc› bilanço
envanter kay›tlar›nda gösterilen de¤er esas al›n›r.

AÇIKLAMA

Vergilendirilmeyecek Di¤er Kazanç ve ‹ratlardaki, De¤er art›fl tespitinde endeksleme yap›labilmesi için de¤erleme yap›lacak
süreçte toptan eflya fiyat endeksindeki art›fl›n %10 veya üzerinde olmas› flart› getirilmifltir.
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‹flletmeye dahil amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin elden veya iflletme hesab› esas›na göre tespit edilen iflletmelerde ise
ç›kar›lmas› halinde, iktisadi k›ymetlerin maliyet bedeli yerine son bilançoda veya envanter kay›tlar›nda gösterilen de¤er esas
amortismanlar düflüldükten sonra kalan net de¤eri esas al›n›r. al›n›r.
Menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›nda, iktisap bedelinin ‹flletmeye dahil amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin elden
tevsik edilememesi halinde Vergi Usul Kanununun 266 nc› ç›kar›lmas› halinde, iktisadi k›ymetlerin maliyet bedeli yerine
maddesi nde yaz›l› itibari de¤er iktisap bedeli olarak kabul amortismanlar düflüldükten sonra kalan net de¤eri esas al›n›r.
edilir.
Menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›nda, iktisap bedelinin
Dar mükellefler in (kurumlar dahil), yabanc› sermaye
tevsik edilememesi halinde Vergi Usul Kanununun 266 nc›
mevzuat›na göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle,
maddesi nde yaz›l› itibari de¤er iktisap bedeli olarak kabul
Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdi veya ayni sermaye
edilir.
karfl›l›¤›nda iktisap ettikleri menkul k›ymetler ile ifltirak
hisselerini elden ç›karmalar›ndan do¤an de¤er art›fl› Dar mükellefler in (kurumlar dahil), yabanc› sermaye
kazançlar›n›n hesab›nda, kur fark›ndan do¤an kazançlar dikkate mevzuat›na göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle,
al›nmaz. fiu kadar ki, bu mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdi veya ayni sermaye
kazançlar›n, münhas›ran bu menkul k›ymet veya ifltirak karfl›l›¤›nda iktisap ettikleri menkul k›ymetler ile ifltirak
hisseleri dolay›s›yla elde edilen menkul sermaye iratlar›ndan ve hisselerini elden ç›karmalar›ndan do¤an de¤er art›fl›
bu k›ymet veya hisselerin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an de¤er kazançlar›n›n hesab›nda, kur fark›ndan do¤an kazançlar
art›fl› kazançlar›ndan ibaret olmas› flartt›r. Bu mükelleflerin, dikkate al›nmaz. fiu kadar ki, bu mükelleflerin Türkiye'de elde
Türkiye'de menkul k›ymet al›m sat›m›yla devaml› olarak ettikleri kazançlar›n, münhas›ran bu menkul k›ymet veya
u¤raflmalar› halinde, kur fark›ndan do¤an kazançlar da ticari ifltirak hisseleri dolay›s›yla elde edilen menkul sermaye
kazanc›n hesab›nda dikkate al›n›r.
iratlar›ndan ve bu k›ymet veya hisselerin elden ç›kar›lmas›ndan
Kur fark›ndan do¤an kazançlar›n hesab›nda, menkul k›ymet do¤an de¤er art›fl› kazançlar›ndan ibaret olmas› flartt›r. Bu
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veya ifltirak hisselerinin iktisab›na tahsis edilen yabanc›
sermayenin bu k›ymet veya hisselerin iktisap tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz al›fl kuruna göre
hesaplanan Türk Liras› karfl›l›¤› ile bu k›ymet veya hisselerin
elden ç›kar›lmas› tarihindeki ayn› miktar yabanc› sermayenin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz al›fl kuruna göre
hesaplanan Türk Liras› karfl›l›¤› aras›ndaki fark esas al›n›r.

mükelleflerin, Türkiye'de menkul k›ymet al›m sat›m›yla
devaml› olarak u¤raflmalar› halinde, kur fark›ndan do¤an
kazançlar da ticari kazanc›n hesab›nda dikkate al›n›r.

Kur fark›ndan do¤an kazançlar›n hesab›nda, menkul k›ymet
veya ifltirak hisselerinin iktisab›na tahsis edilen yabanc›
sermayenin bu k›ymet veya hisselerin iktisap tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz al›fl kuruna göre
Mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›nda iktisap bedeli, elden
hesaplanan Türk Liras› karfl›l›¤› ile bu k›ymet veya hisselerin
ç›kar›lan mal ve haklar›n, elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere
elden ç›kar›lmas› tarihindeki ayn› miktar yabanc› sermayenin
Devlet ‹statistik Enstitüsünce belirlenen toptan eflya fiyat
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz al›fl kuruna göre
endeksindeki art›fl oran›nda art›r›larak tespit edilir.
hesaplanan Türk Liras› karfl›l›¤› aras›ndaki fark esas al›n›r.
(5281 Say›l› Kanun’un 28’nci maddesi ile eklenen cümle.
Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde) fiu kadar ki, bu
endekslemenin yap›labilmesi için art›fl oran›n›n % 10 veya
üzerinde olmas› flartt›r.
Mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›nda iktisap bedeli, elden
ç›kar›lan mal ve haklar›n, elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak
üzere Devlet ‹statistik Enstitüsünce belirlenen toptan eflya fiyat
endeksindeki art›fl oran›nda art›r›larak tespit edilir.

24

5281
SAYILI
KANUN

193 SAYILI GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Madde 43/8-c,d Di¤er indirimler

Di¤er indirimler

(5228 Say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle de¤iflen bafll›k, (5228 Say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle de¤iflen bafll›k,
Yürürlük: 31.07.2004)
Yürürlük: 31.07.2004)

Madde 89 - (5228 Say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük: 31.07.2004) Gelir vergisi matrah›n›n
tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden
afla¤›daki indirimler yap›labilir:

1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi
d›fl›ndaki flah›s sigorta primleri için, beyan edilen gelirin %
5'ini) ve asgarî ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak flart›yla,
mükellefin flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait hayat, ölüm,
kaza, hastal›k, sakatl›k, anal›k, do¤um ve tahsil gibi flah›s
sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk›
paylar› (sigortan›n veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye'de
kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik
flirketi nezdinde akdedilmifl olmas›, prim ve katk› tutarlar›n›n
gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmifl olmas› ve ücret geliri elde

Madde 89 - (5228 Say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük: 31.07.2004) Gelir vergisi matrah›n›n
tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek
gelirlerden afla¤›daki indirimler yap›labilir:

1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi
d›fl›ndaki flah›s sigorta primleri için, beyan edilen gelirin %
5'ini) ve asgarî ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak flart›yla,
mükellefin flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait hayat, ölüm,
kaza, hastal›k, sakatl›k, anal›k, do¤um ve tahsil gibi flah›s
sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk›
paylar› (sigortan›n veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye'de
kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik
flirketi nezdinde akdedilmifl olmas›, prim ve katk› tutarlar›n›n
gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmifl olmas› ve ücret geliri elde

AÇIKLAMA

Yap›lan ibare de¤iflikli¤i ile mükellefin kendisi,efli ve küçük çocuklar›na iliflkin olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›
nedeniyle gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden indirim olarak dikkate al›nabilecek azami tutar söz konusu
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Madde 43/8-c,d edenlerin ücretlerinin safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda edenlerin ücretlerinin safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda

ayr›ca indirilmemifl bulunmas› flart›yla, efllerin veya çocuklar›n ayr›ca indirilmemifl bulunmas› flart›yla, efllerin veya çocuklar›n
ayr› beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katk› ayr› beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katk›
paylar› kendi gelirlerinden indirilir).
paylar› kendi gelirlerinden indirilir).
Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranlar› bir kat›na kadar Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranlar› bir kat›na kadar
art›rmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin y›ll›k tutar›n›n iki art›rmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin y›ll›k tutar›n›n iki
kat›n› geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.
kat›n› geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.
2. Beyan edilen gelirin % 5'ini aflmamas›, Türkiye'de yap›lmas›
ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek
veya tüzel kiflilerden al›nacak belgelerle tevsik edilmesi
flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na iliflkin
olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› (mükerrer 121 inci
madde çerçevesinde e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› nedeniyle
vergi indiriminden yararlanan ücretliler, ayn› harcamalar›n› bu
hükümden yararlanarak matrahlar›ndan indiremezler).

2. Beyan edilen (5281 Say›l› Kanun’un 43/8-c’nci maddesi
ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) gelirin % 10'unu aflmamas›,
Türkiye'de yap›lmas› ve gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nacak
belgelerle tevsik edilmesi flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve
küçük çocuklar›na iliflkin olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k
harcamalar› (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde e¤itim ve
3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde sa¤l›k harcamalar› nedeniyle vergi indiriminden yararlanan
vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci ücretliler, ayn› harcamalar›n› bu hükümden yararlanarak
maddede yer alan esaslara göre hesaplanan y›ll›k indirim (Bu matrahlar›ndan indiremezler).

AÇIKLAMA

f›krada belirtilen flartlarda “beyan edilen gelirin % 5’inden” “beyan edilen gelirin %10’una” ç›kar›lmaktad›r.
De¤ifltirilen di¤er ibarede ise; Ticari kazanc›n tespitinde, Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek
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Madde 43/8-c,d indirimden bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kifli bulunan 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde

serbest meslek erbab› ile hizmet erbab› (tevkifat matrah› dahil) vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci
da yararlan›r.).
maddede yer alan esaslara göre hesaplanan y›ll›k indirim (Bu
4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, indirimden bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kifli bulunan
belediyeler, köyler ile kamu yarar›na çal›flan dernekler ve serbest meslek erbab› ile hizmet erbab› (tevkifat matrah› dahil)
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara y›ll›k da yararlan›r.).
toplam› beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalk›nmada öncelikli
yöreler için % 10'unu) aflmamak üzere, makbuz karfl›l›¤›nda 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri,
belediyeler, köyler ile kamu yarar›na çal›flan dernekler ve
yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar.
5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara y›ll›k
belediyelere ve köylere ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve yüz toplam› beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalk›nmada öncelikli
yatak (kalk›nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden yöreler için % 10'unu) aflmamak üzere, makbuz karfl›l›¤›nda
az olmamak üzere ö¤renci yurdu ile çocuk yuvas›, yetifltirme yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar.
yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon merkezi inflas› 5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu tesislerin inflas› için bu
belediyelere ve köylere ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve yüz
kurulufllara yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile mevcut
yatak (kalk›nmada öncelikli yörelerde elli yatak)
tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap›lan her
kapasitesinden az olmamak üzere ö¤renci yurdu ile çocuk
türlü nakdî ve aynî ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›.
yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon

AÇIKLAMA

ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerine; temizlik giyecek ve
yakacak maddeleri ilave edilmifltir.
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Madde 43/8-c,d 6. Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde merkezi inflas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu

bulunan dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen tesislerin inflas› için bu kurulufllara yap›lan her türlü ba¤›fl ve
usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerinin yard›mlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
maliyet bedelinin tamam›.
ettirebilmeleri için yap›lan her türlü nakdî ve aynî ba¤›fl ve
7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, yard›mlar›n tamam›.
belediyeler, köyler, kamu yarar›na çal›flan dernekler, Bakanlar
6. Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde
Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve bilimsel
araflt›rma faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllar taraf›ndan bulunan dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen
yap›lan ya da Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca desteklenen veya usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan (5281 Say›l›
Kanun’un 43/8-d’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
desteklenmesi uygun görülen;
a) Kültür ve sanat faaliyetlerine iliflkin ticari olmayan ulusal Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) g›da, temizlik, giyecek ve yakacak madde
veya uluslararas› organizasyonlar›n gerçeklefltirilmesine,
b) Ülkemizin uygarl›k birikiminin kültürü, sanat›, tarihi, lerinin maliyet bedelinin tamam›.
edebiyat›, mimarisi ve somut olmayan kültürel miras› ile ilgili 7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri,
veya ülke tan›t›m›na yönelik kitap, katalog, broflür, film, kaset, belediyeler, köyler, kamu yarar›na çal›flan dernekler, Bakanlar
CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliflim teknolojisi
Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve bilimsel
yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, iflitsel veya
araflt›rma faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllar taraf›ndan
bas›l› materyallerin haz›rlanmas›, bunlarla ilgili derleme ve
araflt›rmalar›n yay›nlanmas›, yurt içinde ve yurt d›fl›nda da¤›t›m› yap›lan ya da Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca desteklenen veya
desteklenmesi uygun görülen;
ve tan›t›m›n›n sa¤lanmas›na,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunmas› ve elektronik ortama a) Kültür ve sanat faaliyetlerine iliflkin ticari olmayan ulusal
aktar›lmas› ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› veya uluslararas› organizasyonlar›n gerçeklefltirilmesine,
koleksiyonuna kazand›r›lmas›na,
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Madde 43/8-c,d d) 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu b) Ülkemizin uygarl›k birikiminin kültürü, sanat›, tarihi,

kapsam›ndaki tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m›, onar›m›, edebiyat›, mimarisi ve somut olmayan kültürel miras› ile ilgili
yaflat›lmas›, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yap›lmas› veya ülke tan›t›m›na yönelik kitap, katalog, broflür, film, kaset,
ve nakil ifllerine,
CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliflim teknolojisi
e) Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›flmalar› ve yüzey yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, iflitsel veya
araflt›rmalar›na,
bas›l› materyallerin haz›rlanmas›, bunlarla ilgili derleme ve
f) Yurt d›fl›ndaki tafl›nmaz Türk kültür varl›klar›n›n yerinde araflt›rmalar›n yay›nlanmas›, yurt içinde ve yurt d›fl›nda
korunmas› veya ülkemize ait kültür varl›klar›n›n Türkiye'ye
da¤›t›m› ve tan›t›m›n›n sa¤lanmas›na,
getirtilmesi çal›flmalar›na,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunmas› ve elektronik ortama
g) Kültür envanterinin oluflturulmas› çal›flmalar›na,
aktar›lmas› ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
h) 2863 say›l› Kanun kapsam›ndaki tafl›n›r kültür varl›klar› ile
koleksiyonuna kazand›r›lmas›na,
güzel sanatlar, ça¤dafl ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki
ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna d) 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu
kazand›r›lmas› ve güvenliklerinin sa¤lanmas›na,
kapsam›ndaki tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m›, onar›m›,
i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, ça¤dafl yaflat›lmas›, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yap›lmas›
ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki üretim ve etkinlikler ile ve nakil ifllerine,
bu alanlarda araflt›rma, e¤itim veya uygulama merkezleri,
e) Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›flmalar› ve yüzey
atölye, stüdyo ve film platosu kurulmas›, bak›m ve onar›m›, her
araflt›rmalar›na,
türlü araç ve teçhizat›n tedariki ile film yap›m›na,
j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, f) Yurt d›fl›ndaki tafl›nmaz Türk kültür varl›klar›n›n yerinde
tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal korunmas› veya ülkemize ait kültür varl›klar›n›n Türkiye'ye
etkinliklerin sergilendi¤i tesislerin yap›m›, onar›m› veya getirtilmesi çal›flmalar›na,
modernizasyon çal›flmalar›na,
g) Kültür envanterinin oluflturulmas› çal›flmalar›na,
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Madde 43/8-c,d ‹liflkin harcamalar ile bu amaçla yap›lan her türlü ba¤›fl ve h) 2863 say›l› Kanun kapsam›ndaki tafl›n›r kültür varl›klar› ile

yard›mlar›n % 100'ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet güzel sanatlar, ça¤dafl ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki
türleri itibariyle bu oran› yar›s›na kadar indirmeye veya kanuni ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna
oran›na kadar ç›karmaya yetkilidir).
kazand›r›lmas› ve güvenliklerinin sa¤lanmas›na,
8. 3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve
i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema,
Görevleri Hakk›nda Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 say›l›
Türkiye Futbol Federasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda ça¤dafl ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki üretim ve
Kanun kapsam›nda yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n; amatör etkinlikler ile bu alanlarda araflt›rma, e¤itim veya uygulama
spor dallar› için tamam›, profesyonel spor dallar› için % 50'si. merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulmas›, bak›m ve
9. Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri onar›m›, her türlü araç ve teçhizat›n tedariki ile film yap›m›na,
münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema,
ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n % 40'› oran›nda tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".
etkinliklerin sergilendi¤i tesislerin yap›m›, onar›m› veya
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili modernizasyon çal›flmalar›na,
olmayan giderlerden ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tabi iktisadi ‹liflkin harcamalar ile bu amaçla yap›lan her türlü ba¤›fl ve
k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen yard›mlar›n % 100'ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet
paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge türleri itibariyle bu oran› yar›s›na kadar indirmeye veya kanuni
indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n kapsam› ile oran›na kadar ç›karmaya yetkilidir).
uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeleri ve 8. 3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat
usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813
Ba¤›fl ve yard›m›n nakden yap›lmamas› halinde, ba¤›fllanan say›l› Türkiye Futbol Federasyonu Kurulufl ve Görevleri
veya yard›m›n konusunu teflkil eden mal veya hakk›n varsa Hakk›nda Kanun kapsam›nda yap›lan sponsorluk
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Madde 43/8-c,d mukayyet de¤eri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre harcamalar›n›n; amatör spor dallar› için tamam›, profesyonel
Takdir Komisyonunca tespit edilecek de¤eri esas al›n›r.

spor dallar› için % 50'si.

9. Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri
münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma
ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n % 40'› oran›nda
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".

Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili
olmayan giderlerden ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tabi iktisadi
k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen
paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge
indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n kapsam› ile
uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeleri ve
usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Ba¤›fl ve yard›m›n nakden yap›lmamas› halinde, ba¤›fllanan
veya yard›m›n konusunu teflkil eden mal veya hakk›n varsa
mukayyet de¤eri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
Takdir Komisyonunca tespit edilecek de¤eri esas al›n›r.
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Madde 103. - (4842 Say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle
de¤iflen madde, Yürürlük: 2003 y›l› gelirlerine de uygulanmak
üzere 24.4.2003) (2003/6578 Say›l› BKK ile belirlenen tutarlar
parantez içinde koyu renkde yaz›lm›flt›r, Geçerlilik: 1.1.2004,
Yürürlük: 30.12.2003) Gelir vergisine tabi gelirler;
5.000.000.000 (6.000.000.000) liraya kadar %20

Esas tarife:

Madde 103. - Gelir vergisine tabi gelirler;

(5281 Say›l› Kanun’un 29’nci maddesi ile de¤ifltirilen tarife.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere 31/12/2004)
Gelir vergisine tâbi gelirler;

6.600 Yeni Türk Liras›na kadar
% 20
12.000.000.000 (14.000.000.000) liran›n 5.000.000.000 15.000 Yeni Türk Liras›n›n 6.600 liras› için 1.320 lira, fazlas› % 25
(6.000.000.000) liras› için 1.000.000.000 (1.200.000.000) lira,
30.000 Yeni Türk Liras›n›n 15.000 liras› için 3.420 lira,
fazlas› %25
fazlas›
% 30
24.000.000.000 (28.000.000.000) liran›n 12.000.000.000
78.000 Yeni Türk Liras›n›n 30.000 liras› için 7.920 lira,
(14.000.000.000) liras› için 2.750.000.000 (3.200.000.000) lira,
fazlas›
% 35
fazlas› %30
78.000 Yeni Türk Liras›ndan fazlas›n›n 78.000
60.000.000.000 (70.000.000.000) liran›n 24.000.000.000
liras› için 24.720 lira, fazlas›
% 40
(28.000.000.000) liras› için 6.350.000.000 (7.400.000.000) lira,
Oran›nda vergilendirilir.
fazlas› %35
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukar›daki tarifede yer
120.000.000.000 (140.000.000.000) liran›n 60.000.000.000
alan vergi oranlar› befl puan indirilmek suretiyle uygulan›r.
(70.000.000.000) liras› için 18.950.000.000 (22.100.000.000)
lira, fazlas› %40

AÇIKLAMA

Gelir Vergisi tarifesindeki dilim aral›klar› art›r›l›yor, YTL uyarlamas› ile en yüksek oran % 45 den % 40 ‘a indiriliyor.
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120.000.000.000 (140.000.000.000) liradan fazlas›n›n
120.000.000.000 (140.000.000.000) liras› için 42.950.000.000
(50.100.000.000) lira, fazlas› %45
Oran›nda vergilendirilir.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukar›daki tarifede yer
alan vergi oranlar› befl puan indirilmek suretiyle uygulan›r.
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Madde 44/4-b Verginin hesaplanmas›:

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Madde 104 - (2361 say›l› Kanunun 71'inci maddesiyle de¤iflen
madde) Y›ll›k Gelir Vergisi, vergiye tabi gelirlerin y›ll›k
toplam›ndan 31'inci maddedeki indirimler düflüldükten sonra
103'üncü maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle hesaplan›r.

Verginin hesaplanmas›:

Madde 104 - (2361 say›l› Kanunun 71'inci maddesiyle de¤iflen
madde) Y›ll›k Gelir Vergisi, vergiye tabi gelirlerin y›ll›k
toplam›ndan 31'inci maddedeki indirimler düflüldükten sonra
103'üncü maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle
Ücretlerin vergilendirilmesinde ayl›k vergi; y›ll›k vergi 12'ye hesaplan›r.
bölünmek, gündelik vergi ayl›k vergi 30'a bölünmek suretiyle Ücretlerin vergilendirilmesinde ayl›k vergi; y›ll›k vergi 12'ye
hesaplan›r.
bölünmek, gündelik vergi ayl›k vergi 30'a bölünmek suretiyle
Verginin hesaplanmas›nda matrah›n ve verginin lira kesirleri hesaplan›r.
nazara al›nmaz.
(5281 Say›l› Kanun’un 44/4-b’nci maddesi ile yürürlükten
kald›r›lan f›kra. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004)

AÇIKLAMA

YTL uygulamas›na paralel düzenleme yap›larak lira kesiri ifllemi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Madde 30

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
(5281 Say›l› Kanun’un 30’uncu maddesi ile eklenen madde.
Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde)
GEÇ‹C‹ MADDE 67. - 1) Bankalar ve arac› kurumlar
takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri itibar›yla;

a) Al›m sat›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymetler ile
di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n al›fl ve sat›fl bedelleri
aras›ndaki fark,
b) Al›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymet veya di¤er
sermaye piyasas› araçlar›n›n itfas› halinde al›fl bedeli ile itfa
bedeli aras›ndaki fark,

c) Menkul k›ymetlerin veya di¤er sermaye piyasas›
araçlar›n›n tahsiline arac›l›k ettikleri dönemsel getirileri
(herhangi bir menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas›
arac›na ba¤l› olmayan),
Üzerinden % 15 oran›nda vergi tevkifat› yaparlar.

AÇIKLAMA

Gelir Vergisi kanununa ilave edilen Geçici 67. madde hükümleri 01/01/2006 – 31/12/2015 Tarihleri aras›nda yürürlükte olacakt›r.
Finansal araçlardan (Parasal De¤erler) elde edilen gelirlere getirilen ayn› düzenlemede kaynakta vergilendirmenin(Stopaj) nihai
vergileme olmas› öngörülmektedir.
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Ayn› menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›ndan
de¤iflik tarihlerde al›mlar yap›ld›ktan sonra bunlar›n bir
k›sm›n›n elden ç›kar›lmas› halinde, ilk giren ilk ç›kar
yöntemi kullan›lmak suretiyle, tevkifat matrah›n›n
tespitinde dikkate al›nacak al›fl bedeli belirlenir. Bir
menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›n›n
al›m›ndan önce elden ç›kar›lmas› halinde, elden ç›kar›lma
tarihinden sonra yap›lan ilk al›m ifllemi esas al›narak
üzerinden tevkifat yap›lacak tutar tespit edilir. Al›fl ve sat›fl
ifllemleri dolay›s›yla ödenen komisyonlar ile Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrah›n›n tespitinde
dikkate al›n›r.

Madde 30

Üç ayl›k dönem içerisinde ayn› türden menkul k›ymet veya
di¤er sermaye piyasas› arac› ile ilgili olarak birden fazla
al›m sat›m ifllemi yap›lmas› halinde tevkifat›n
gerçeklefltirilmesinde bu ifllemler tek bir ifllem olarak

AÇIKLAMA

Vergilemede Stopaj oran› %15 olarak belirlenmektedir.
Madde kapsam›na menkul k›ymetler ile di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden ç›kar›lmas›ndan veya elde tutulma sürecinde
elde edilen gelirler, mevduat faizleri, özel finans kurumlar›ndan elde edilen gelirler ve repo kazançlar› girmektedir. Yap›lan
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dikkate al›n›r. Ayn› türden menkul k›ymet veya di¤er
sermaye piyasas› arac› al›m sat›m›ndan do¤an zararlar
takvim y›l› afl›lmamak kayd›yla izleyen dönemlerin tevkifat
matrah›ndan mahsup edilir. Dövize, alt›na veya baflka bir
de¤ere endeksli menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas›
arac›n›n al›fl ve sat›fl bedeli olarak ifllem tarihindeki Yeni
Türk Liras› karfl›l›klar› esas al›narak tevkifat matrah›
tespit edilir. Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas›
arac›n›n yabanc› bir para cinsinden ihraç edilmifl olmas›
halinde ise tevkifat matrah›n›n tespitinde kur fark› dikkate
al›nmaz.

Madde 30

Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac› sahibinin,
bu k›ymetleri baflka bir banka veya arac› kuruma
aktarmas› halinde, söz konusu menkul k›ymetlerin al›fl
bedeli ve al›fl tarihi aktarma yap›lan kuruma bildirilir.
Aktarman›n baflka bir kifli veya kurum ad›na yap›lmas›

AÇIKLAMA

düzenleme sonucunda Hazinece ihraç edilen tahvillerden sa¤lanan gelirlerle özel sektör tahvillerinden sa¤lanan getirilerin ayn›
esaslar çerçevesinde vergilendirilmesi sa¤lanm›fl olacakt›r.
Maddenin (1) numaral› f›kras› ile menkul k›ymetlerin ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden ç›kar›lmas› sonucunda veya
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halinde, al›fl bedeli ve al›fl tarihinin ilgili banka veya arac›
kuruma bildirilmesinin yan› s›ra ifllem Maliye Bakanl›¤›na
da bildirilir. Bu bildirimler, baflka bir kifli veya kurum
ad›na naklin ayn› banka veya arac› kurumun bünyesinde
gerçeklefltirilmesi veya k›ymetin sahibi taraf›ndan fiziken
teslim al›nmas› halinde de yap›l›r.

Madde 30

Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›n›n fiziken
bir banka veya arac› kuruma teslim edilmesi halinde al›fl
bedeli olarak, tevsik edilmesi kayd›yla, k›ymet sahibinin
beyan› esas al›n›r ve yap›lan ifllem Maliye Bakanl›¤›na
bildirilir.

Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan menkul
k›ymetler yat›r›m fonlar›n›n (borsa yat›r›m fonlar› hariç)
kat›lma belgelerinin ilgili oldu¤u fona iadesi, menkul
k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinin al›m
sat›m›, Hazine taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen menkul

AÇIKLAMA

elde tutulma sürecinde elde edilen getiriler üzerinden, bankalar veya arac› kurumlar arac›l›¤›yla kaynakta vergileme yap›lmas›
öngörülmekte ve bu uygulaman›n gerçekleflmesinde uygulanacak kurallar belirlenmektedir.
Yap›lacak tevkifat;
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k›ymetlerin al›m sat›m›, itfas› s›ras›nda elde edilen getirileri
ile bunlar›n dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef
kurumlara ait olan ve iki y›ldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›nda ve hisse senetleri
kâr paylar›n›n hisse sahipleri ad›na tahsilinde bu f›kra
hükümleri uygulanmaz.

Madde 30

Bu f›kra kapsam›nda yap›lan tevkifat tutarlar›, verilecek
muhtasar beyannameye dahil edilmez. Banka ve arac›
kurumlar, tevkif ettikleri vergileri flekli ve muhteviyat›
Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek bir beyanname ile
tevkifat dönemini izleyen ay›n yirminci günü akflam›na
kadar ba¤l› olduklar› vergi dairesine beyan eder ve
yirmialt›nc› günü akflam›na kadar öderler.
2) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (5)
numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan
(Hazine taraf›ndan yurt d›fl›nda ihraç edilen menkul

AÇIKLAMA

- Al›m sat›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymetler ile di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n al›fl ve sat›fl bedelleri aras›ndaki fark,
- Al›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n itfas› halinde al›fl bedeli ile itfa bedeli
aras›ndaki fark,
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k›ymetlerden elde edilenler hariç), ödemeyi yapanlarca,
banka veya arac› kurumlara veya bunlar arac›l›¤›yla di¤er
gerçek ve tüzel kiflilere ödenenler hariç, % 15 oran›nda
vergi tevkifat› yap›l›r. Bankalara veya arac› kurumlara al›fl
bedeli tevsik edilmeksizin teslim edilmifl olan menkul
k›ymetlerin gelirlerinin ödenmesinde ise ödeme banka veya
arac› kurumlar arac›l›¤›yla yap›lsa dahi tevkifat yap›l›r.
Menkul k›ymetin bir banka veya arac› kurum arac›l›¤›yla
al›nm›fl olmas› halinde tevkifatta, bu ifllemdeki itfa bedeli
ile al›fl bedeli aras›ndaki fark esas al›n›r. Bu iratlar
üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi
Kanununun 24 üncü maddesi kapsam›nda ayr›ca tevkifat
yap›lmaz.

Madde 30

3) Bankalar ile arac› kurumlar, bir menkul k›ymet veya
di¤er sermaye piyasas› arac›n› (hisse senetleri ile (1)
numaral› f›kran›n alt›nc› paragraf›nda belirtilen menkul
k›ymetler ve di¤er sermaye piyasas› araçlar› hariç) (1)

AÇIKLAMA

- Menkul k›ymetlerin veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n tahsiline arac›l›k ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul
k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›na ba¤l› olmayan), üzerinden gerçeklefltirilecektir.
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numaral› f›kra kapsam›nda tevkifata tâbi tutulmaks›z›n
almalar› halinde, kendilerine sat›fl yapanlar ad›na sat›fl
bedeli ile al›fl bedeli aras›ndaki fark üzerinden % 15
oran›nda tevkifat yaparlar. Menkul k›ymet veya di¤er
sermaye piyasas› arac›n›n daha önce bir banka veya arac›
kurumdan al›nmam›fl olmas› halinde, tevkifat›n
yap›lmas›nda al›fl bedeli yerine ihraç bedeli esas al›n›r.
Tevkif edilen vergiler (1) numaral› f›kra kapsam›nda
verilecek beyannameye dahil edilmek suretiyle beyan edilir
ve ödenir.

Madde 30

4) 75 inci maddenin ikinci f›kras›n›n (7), (12) ve (14)
numaral› bentlerinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan
ödemeyi yapanlarca % 15 oran›nda vergi tevkifat› yap›l›r.
Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar
Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsam›nda ayr›ca
tevkifat yap›lmaz.

AÇIKLAMA

Banka veya arac› kurumun kendi portföylerinde bulunan ka¤›tlar› müflterilerine al›p satmalar› halinde de al›fl ve sat›fl bedelleri
aras›ndaki fark üzerinden tevkifat yapacaklard›r.
Maddenin (1) numaral› f›kras›n›n ikinci alt bendinde yap›lan de¤ifliklikle, ayn› menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas›
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5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kifli ya da dar veya tam
mükellef
olmas›,
vergi
mükellefiyeti
bulunup
bulunmamas›, vergiden muaf olup olmamas› ve elde edilen
kazanc›n vergiden istisna olup olmamas› (1), (2), (3) ve (4)
numaral› f›kra hükümleri uyar›nca yap›lacak tevkifat›
etkilemez. fiu kadar ki, Sermaye Piyasas› Kanununa göre
kurulan borsa yat›r›m fonlar› ve emeklilik yat›r›m
fonlar›n›n elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4)
numaral› f›kralar uyar›nca tevkifat yap›lmaz.

Madde 30

6) Bu maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaral› f›kralar›nda
belirtilen tevkifat oranlar›n› yabanc› para cinsinde ihraç
edilen menkul k›ymetlerden sa¤lanan getiriler ile döviz
cinsinden aç›lm›fl hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için
befl puana kadar art›rmaya veya kanunî oran›na kadar
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
7) (1), (2), (3) ve (4) numaral› f›kra hükümleri uyar›nca

AÇIKLAMA

arac›ndan de¤iflik tarihlerde al›mlar yap›ld›ktan sonra bunlar›n bir k›sm›n›n elden ç›kar›lmas› halinde, al›fl bedelinin tespitinde
ilk giren ilk ç›kar yönteminin kullan›lmas› öngörülmektedir. Ayr›ca, beflinci alt bentte yap›lan bir de¤ifliklikle de iki y›ldan fazla
süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar›n madde kapsam›ndan ç›kar›lmas› amaçlanm›flt›r.
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tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kiflilerce y›ll›k
veya münferit beyanname verilmez. Di¤er gelirler
dolay›s›yla verilecek y›ll›k beyannameye bu gelirler dahil
edilmez. Ticarî faaliyet kapsam›nda elde edilen gelirler
ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazanc›n tespitinde
dikkate al›n›r ve tevkif suretiyle ödenmifl olan vergiler, 94
üncü madde kapsam›nda tevkif edilen vergilerin tâbi
oldu¤u hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançlar›n
beyan edildi¤i beyannamelerde hesaplanan vergiden
mahsup edilir. fiu kadar ki, (2) ve (3) numaral› f›kralar
kapsam›nda tevkif suretiyle ödenen verginin, ifllemden
do¤an kazanc›n tâbi oldu¤u tevkifat oran› ile çarp›m›
sonucu bulunacak tutar› aflan k›sm› y›ll›k beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup edilmez.

Madde 30

8) Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan menkul
k›ymetler yat›r›m fonlar› (borsa yat›r›m fonlar› hariç) ile

AÇIKLAMA

Maddenin (1) numaral› f›kras›n›n üçüncü alt bendinde yap›lan de¤ifliklikle takvim y›l› afl›lmamak kayd›yla izleyen dönemlerde
zarar mahsubuna imkân tan›maktad›r. Buna göre, ayn› türden menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›n›n al›m
sat›m›ndan do¤an zararlar, izleyen dönemlerde tevkifat matrah›ndan indirilebilecek, ancak takvim y›l› afl›lmas› durumunda, bu
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menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n Kurumlar
Vergisinden istisna edilmifl olan portföy kazançlar›,
da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n % 15 oran›nda vergi
tevkifat›na tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü
madde uyar›nca ayr›ca tevkifat yap›lmaz. Bu fon veya
ortakl›klar›n›n kat›lma belgelerinin ilgili fona iadesinden
elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin al›m sat›m›ndan
elde edilen kazançlar için y›ll›k beyanname verilmez. Di¤er
gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu
gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî iflletmeye dahil
olan bu nitelikteki gelirler, bu f›kra kapsam› d›fl›ndad›r.

Madde 30

9) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmifl
olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu
Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul
k›ymetlerin elde tutulmas› veya elden ç›kar›lmas› suretiyle
sa¤lanan gelirlerin vergilendirilmesinde (Dar mükellef

AÇIKLAMA

zararlar›n izleyen y›llara tafl›nmas› ve bu y›llarda mahsup edilmesi söz konusu olmayacakt›r. Hüküm, üç ayl›k dönemde ayn›
türden menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›n›n al›m sat›m›ndan do¤an zararlar›n izleyen dönemlerde tevkifat
matrah›ndan indirilebilmesine imkân tan›maktad›r. Dolay›s›yla, sonraki üç ayl›k dönemlerde meydana gelecek bu türden
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kurumlar›n, bu menkul k›ymetleri elden ç›karmak
suretiyle sa¤lad›klar› kazançlar hariç) bu madde
hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde,
31.12.2005 tarihi itibar›yla geçerli olan hükümler
uygulan›r.

Madde 30

10) Bu maddenin yürürlü¤e girmesinden önce iktisap
edilmifl olan menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas›
araçlar›n›n elden ç›kar›lmas›ndan veya elde tutulma
sürecinde elde edilen gelirler (Dar mükellef kurumlar›n, bu
menkul k›ymetleri elden ç›karmak suretiyle sa¤lad›klar›
kazançlar hariç) için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu
gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibar›yla
geçerli olan hükümler uygulan›r.
11) Bu maddede geçen, “banka” kavram› 18.6.1999 tarihli
ve 4389 say›l› Bankalar Kanunu kapsam›nda Türkiye’de
faaliyette bulunan bankalar›, “arac› kurum” kavram› ise

AÇIKLAMA

zararlar›n, önceki dönemlerde beyan edilen tevkifat matrah›ndan mahsup edilerek, bu dönemlere iliflkin düzeltme yap›lmas› söz
konusu de¤ildir.
Üzerinden tevkifat yap›lacak tutarlar›n tespitinde, dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli menkul k›ymet ve di¤er sermaye
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28.7.1981 tarihli ve 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu
kapsam›nda Türkiye’de faaliyette bulunan arac› kurumlar›
ifade eder.

Madde 30

12) Bu maddede geçen menkul k›ymet ve di¤er sermaye
piyasas› arac› ifadesi, özel bir belirleme yap›lmad›¤› sürece
Türkiye’de ihraç edilmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulunca
kayda al›nm›fl ve/veya Türkiye’de kurulu menkul k›ymet
ve vadeli ifllem ve opsiyon borsalar›nda ifllem gören menkul
k›ymetler veya di¤er sermaye piyasas› araçlar› ile kayda
al›nmam›fl olsa veya menkul k›ymet ve vadeli ifllem
borsalar›nda ifllem görmese dahi Hazinece veya di¤er kamu
tüzel kiflilerince ihraç edilecek her türlü menkul k›ymet
veya di¤er sermaye piyasas› arac›n› ifade eder.

Bankalar›n ve arac› kurumlar›n taraf oldu¤u veya bunlar
arac›l›¤›yla yap›lan; belirli bir vadede, önceden belirlenen
fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal

AÇIKLAMA

piyasas› arac›n›n al›fl ve sat›fl bedeli olarak ifllem tarihindeki Yeni Türk Liras› karfl›l›klar› esas al›nacakt›r. Menkul k›ymet ve
di¤er sermaye piyasas› arac›n›n yabanc› bir para cinsinden ihraç edilmifl olmas› halinde ise tevkifat matrah›n›n tespitinde kur
fark› dikkate al›nmayacakt›r.
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göstergeye dayal› olarak düzenlenenler de dahil olmak
üzere, para veya sermaye piyasas› arac›n›, mal›, k›ymetli
madeni ve dövizi alma, satma, de¤ifltirme hak ve/veya
yükümlülü¤ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri
bu madde uygulamas›nda di¤er sermaye piyasas› arac›
addolunur.

Madde 30

13) Türkiye’de kurulu vadeli ifllem ve opsiyon borsalar›nda
yap›lan ifllemlerden 2006 y›l›nda elde edilen kazançlar için
(1) numaral› f›krada belirtilen tevkifat oran› s›f›r olarak
uygulan›r.

14) Bu madde kapsam›na girmeyen ve 1.1 2006 tarihinden
önce iktisap edilmifl olan menkul k›ymetlerin elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelirlerin vergilendirilmesinde
31.12.2005 tarihi itibariyla geçerli olan hükümler
uygulan›r.
15) Bu madde hükümlerinin uygulanmas›na iliflkin esas ve
usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

16) Bu madde hükümleri 31.12.2015 tarihine kadar
uygulan›r.
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Geçici Madde 55- (4444 say›l› Kanunun 3 üncü maddesiyle
eklenen geçici madde, Yürürlük: 14/8/1999) (5035 Say›l›
Kanunun 48 inci maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 2.1.2004;
Geçerlilik:1.1.2004) 1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri
aras›ndaelde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan
Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 7, 12 ve 14
numaral› bentlerinde yaz›l› menkul sermaye iratlar› ile menkul
k›ymetler yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerine ödenen kar
paylar› için y›ll›k beyanname verilmez. Di¤er gelirler nedeniyle
beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil
edilmez. Ticari iflletmeye dahil olan bu gelirler, bu maddenin
kapsam› d›fl›ndad›r.

AÇIKLAMA

Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerinin ilgili oldu¤u fona iadesi veya
al›m sat›m›, menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinin al›m sat›m›, Hazine taraf›ndan yurt d›fl›na ihraç edilen
menkul k›ymetlerin al›m sat›m›, itfas› s›ras›nda elde edilen getirileri bunlar›n dönemsel hükümleri uygulanmayacakt›r.

Maddenin (2) numaral› f›kras›nda bir önceki f›kra kapsam›nda tevkifata tabi tutulmayan getirilerin, menkul k›ymetleri
ç›karanlarca ödenmesi s›ras›nda tevkifata tabi tutulmas› öngörülmektedir. Bir önceki madde kapsam›nda tevkifata tabi tutulan
getirileri kapsam d›fl›nda b›rakmak amac›yla banka veya arac› kurumlar arac›l›¤›yla yap›lan ödemelerde tevkifat yap›lmamas›
öngörülmüfltür.
Yap›lan düzenleme ile mevduat faizleri, özel finans kurumlar›ndan elde edilen getiriler ve repo kazançlar›n tevkif suretiyle
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vergilendirilmesi ve tevkifata tabi tutulan bu kazançlar için ayr›ca beyanname verilmemesi uygulamas› devam edecektir.
Tevkifat oran›, di¤er gelirler için uygulanacak tevkifat oran›na paralel olarak bu maddede belirlenmektedir.

Bu madde kapsam›nda tevkifata tutulan kazançlar için, gerçek kiflilerce y›ll›k veya münferit beyanname verilmeyecek, di¤er
gelirler dolay›s›yla verilecek y›ll›k beyannameye bu gelirler dahil edilmeyecektir. Ticari faaliyet kapsam›nda elde edilen gelirler
ise ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazanc›n tespitinde dikkate al›nacak ve tevkif suretiyle ödenmemifl olan vergiler, 94
üncü madde kapsam›nda tevkif edilen vergilerin tabi oldu¤u hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançlar›n beyan edildi¤i
beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Ancak maddenin (2) ve (3) numaral› f›kralar› kapsam›nda
tevkif suretiyle ödenen verginin, ifllemden do¤an kazanc›n tabi oldu¤u tevkifat oran› ile çarp›m› sonucu bulunacak tutar› aflan
y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmeyecektir.
Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kifli ya da dar veya tam mükellef olmas›, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamas›, vergiden
muaf olup olmamas› ve elde edilen kazanc›n vergiden istisna olup olmamas›n›n madde kapsam›nda yap›lacak tevkifatlara etkisi
olmamas› öngörülmüfltür. Ancak emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar› üzerinden (1) ve (4) numaral› f›kralar uyar›nca tevkifat
yap›lmayacakt›r.
Maddede yap›lacak tevkifat oranlar› %15 olarak belirlenmifltir. Ancak bu oranlar› yabanc› para cinsinde ihraç edilen menkul
k›ymetlerden sa¤lanan getiriler ile döviz cinsinden aç›lm›fl hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için 5 puana kadar art›rmaya
veya kanuni oran›na kadar indirme konusunda Bakanlar Kurulu yetki verilmifltir.

Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan k›ymetler yat›r›m fonlar› ile menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n kurumlar
vergisinden istisna edilmifl olan portföy kazançlar›ndan da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n %15 oran›nda tevkifata tabi tutulacakt›r. Bu
fon veya ortaklar›n›n kat›lma belgeleri ile hisse senetlerinin al›m sat›m›ndan elde edilen kazançlar ile kat›lma belgelerinin fona
iadesinden elde edilen gelirler için y›ll›k beyanname verilmeyecek fon veya ortakl›k bünyesinde yap›lan vergileme nihai
vergileme olacakt›r. Ticari iflletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler ise ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nacakt›r.
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Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmifl olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi ve
Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerin elde tutulmas› veya elden ç›kar›lmas› suretiyle sa¤lanan gelirler ile yine
bu maddenin yürürlü¤e girmesinden önce iktisap edilmifl olan menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden
ç›kar›lmas›ndan veya elden ç›kar›lmas›ndan veya elde tutulmas› sürecinde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde Gelir
Vergisi Kanununun 31/12/2005 tarihi itibariyle geçerli olan hükümleri uygulanacakt›r. Yine madde kapsam›na girmese dahi
1/1/2006 tarihinden önce iktisap edilmifl olan menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelirlerin vergilendirilmesinde
de 31/12/2005 tarihi itibar›yla geçerli olan hükümler uygulanacakt›r.
Maddenin (9) ve (10) numaral› f›kralar›nda yap›lmas› öngörülen de¤ifliklikle, dar mükellef kurumlar›n menkul k›ymet veya di¤er
sermaye piyasas› araçlar›n›n elden ç›kar›lmas› suretiyle sa¤lad›klar› kazançlar›n›n, bunlar›n ihraç veya iktisap tarihine ba¤l›
olmaks›z›n tefkifat suretiyle vergilendirilmesi mümkün k›l›nmaktad›r.

Maddenin (12) numaral› f›kras›nda yap›lmas› öngörülen de¤ifliklikle, bankalar›n ve arac› kurumlar›n taraf oldu¤u veya bunlar
arac›l›¤›yla yap›lan; belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayal›
olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas› arac›n›, mal›, k›ymetli madeni ve dövizi alma, satma,
de¤ifltirme hak ve/veya yükümlülü¤ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin bu madde uygulamas›nda di¤er sermaye
piyasas› arac› gibi ifllem görmesi sa¤lanmaktad›r.
Maddeye (13) numaral› f›kra olarak eklenen düzenlemeyle, Türkiye'de henüz kurulma aflamas›nda olan vadeli ifllem ve opsiyon
borsalar›n›n teflvik edilmesi amac›yla, bu borsalarda yap›lan ifllemlerden 2006 y›l›nda elde edilen kazançlar için tevkifat oran›n›n
s›f›r olarak uygulanmas› öngörülmektedir.
Maddeye eklenen (14). f›kra ile Bu madde kapsam›na girmeyen (Geçici-67-) ve 1.1 2006 tarihinden önce iktisap edilmifl olan
menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibariyle geçerli olan
hükümler uygulan›r
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(5281 Say›l› Kanun’un 30’uncu maddesi ile eklenen madde.
Yürürlük: 01.01.2005)

GEÇ‹C‹ MADDE 68. - 31.12.2010 tarihine kadar Türkiye
Jokey Kulübünce organize edilen yar›flmalara kat›lan
atlar›n jokeyleri, jokey yamaklar› ve antrenörlerine ücret
olarak yap›lan ödemeler üzerinden % 20 oran›nda Gelir
Vergisi tevkifat› yap›l›r. Ödemeyi yapan›n 94 üncü madde
kapsam›nda tevkifat yapma zorunlulu¤u bulunup
bulunmamas›n›n ve 23 üncü maddenin birinci f›kras›n›n
(2) numaral› bendinde düzenlenmifl olan istisnan›n tevkif
yoluyla ödenecek Gelir Vergisine etkisi yoktur. Türkiye
Jokey Kulübü arac›l›¤›yla yap›lan ücret ödemelerinde
Gelir Vergisi tevkifat› bu Kulüp taraf›ndan yerine getirilir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan bu gelirler için
y›ll›k beyanname verilmez. Di¤er gelirler nedeniyle
beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye
dahil edilmez.
Bakanlar Kurulu, % 20 oran›n› % 25 oran›na kadar
art›rmaya veya kanunî oran›na kadar indirmeye yetkilidir.

AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen At yar›fllar›nda görev alan jokeyler ile jokey yama¤› (Apranti) ve antrenörlere yap›lan
ödemeler(Montlar) ücret olarak vergilendirilmektedir. Bu ödemeler üzerinden yap›lmas› gereken vergi tevkifat›, Gelir Vergisi
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Kanununun 94 üncü maddesinde Maliye Bakanl›¤›na verilen yetkinin kullan›lmas› sonucu çerçevesinde, ödemeye arac›l›k etti¤i
durumlarda Türkiye Jokey Kulübünce gerçeklefltirilmektedir.

Düzenlenen geçici madde ile uygulamada ortaya ç›kan belirsizliklere son vermek ve an›lan ücretlerin vergilendirilmesinde
kolayl›k sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yar›fllarda At binen jokey, jokey yama¤› ve Yar›fl
At› antrenörlerine ücret olarak yap›lan ödemeler üzerinden %20 oran›nda gelir vergisi tevkifat› yap›lmas› ve bu tevkifat›n nihai
vergi olmas› amaçlanm›flt›r.
Tevkifat nihai vergileme niteli¤inde oldu¤undan tevkifat oran›n›n %20 olmas› öngörülmüfltür. Bakanlar Kuruluna yüzde 20
oran›n› yüzde 25 oran›na kadar art›rmaya veya kanuni oran›na kadar indirme konusunda yetki verilmifltir.
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Geçici Madde 55- (5281 Say›l› Kanun’un 43/8-e’nci
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2004) 1.1.1999 31.12.2005 tarihleri aras›nda elde edilen ve tevkif suretiyle
vergilendirilmifl bulunan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci
maddesinin 7, 12 ve 14 numaral› bentlerinde yaz›l› (5281
Say›l› Kanun’un 43/8-e’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31.12.2004) menkul sermaye iratlar›, menkul k›ymetler
yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerine ödenen kâr paylar› veya
bu fonlar›n kat›lma belgelerinin ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›nda al›m sat›m›ndan elde edilen
kazançlar ile Türkiye’de kurulu vadeli ifllem ve opsiyon
borsalar›nda yap›lan ifllemler sonucunda elde edilen
kazançlar için y›ll›k beyanname verilmez. Di¤er gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler
beyannameye dahil edilmez. Ticari iflletmeye dahil olan bu
gelirler, bu maddenin kapsam› d›fl›ndad›r.

AÇIKLAMA

Yap›lan de¤ifliklikle maddede belirtilen menkul sermaye irad› enstürmanlar›ndan faiz geliri elde edilmesine iliflkin yeni
sistemin yürürlü¤e girece¤i tarihe kadar,halen uygulanmakta olan geçici maddelerin süresi uzat›lmaktad›r.Ayr›ca 2005 Takvim
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y›l›nda,elde edilecek menkul sermaye iratlar›, menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerine ödenen kâr paylar› veya bu
fonlar›n kat›lma belgelerinin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda al›m sat›m›ndan elde edilen kazançlar ile Türkiye’de kurulu
vadeli ifllem ve opsiyon borsalar›nda yap›lan ifllemler sonucunda elde edilen kazançlar için y›ll›k beyanname verilmeyecek.
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Madde 43/8- Geçici Madde 59 - (4710 Say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle Geçici Madde 59 - (5281 Say›l› Kanun’un 43/8-f’nci
f
eklenen geçici madde, Yürürlük: 24.10.2001) (5035 Say›l› maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
Kanunun 48 inci maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 2.1.2004;
Geçerlilik:1.1.2004) 31.12.2006 tarihine kadar, (5035 Say›l›
Kanunun 48 inci maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 2.1.2004;
Geçerlilik:1.1.2004) 26.7.2001-31.12.2004 tarihleri aras›nda
ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolar›n›n faiz gelirleri
ve elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan di¤er kazançlar toplam›n›n;
2001 y›l›nda 50 milyar liras›, 2002 ve izleyen y›llarda bu tutar›n
veya art›r›lm›fl tutar›n her y›l için belirlenen yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmas›yla bulunacak tutar gelir vergisinden
müstesnad›r. Bu istisnadan yararlananlar, (4783 say›l› Kanunun
8 inci maddesiyle de¤iflen ibare , Yürürlük: 1.1.2003 tarihinden
geçerli olmak üzere 9.1.2003) mükerrer 80 inci ve geçici 56 nc›
maddelerde yer alan istisnalardan ayr›ca yararlanamaz.

tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2004) 31.12.2007
tarihine kadar, (5281 Say›l› Kanun’un 43/8-f’nci maddesi
ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) 26.7.2001-31.12.2005 tarihleri
aras›nda ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolar›n›n
faiz gelirleri ve elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan di¤er kazançlar
toplam›n›n; 2001 y›l›nda 50 milyar liras›, 2002 ve izleyen
y›llarda bu tutar›n veya art›r›lm›fl tutar›n her y›l için belirlenen
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmas›yla bulunacak tutar gelir
vergisinden müstesnad›r. Bu istisnadan yararlananlar, (4783
say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle de¤iflen ibare , Yürürlük:
1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 9.1.2003) mükerrer 80
inci ve geçici 56 nc› maddelerde yer alan istisnalardan ayr›ca
yararlanamaz.

Ticari iflletmelere ait olan bu tür gelirler hakk›nda bu madde
Ticari iflletmelere ait olan bu tür gelirler hakk›nda bu madde
hükmü uygulanmaz.
hükmü uygulanmaz.

AÇIKLAMA

Geçici 59. ncu maddesinde belirtilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolar›n›n faiz gelirleri ve elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
di¤er kazançlar›n vergilendirilmesi 31/12/2005 Tarihine kadar uzat›lmaktad›r.
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