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GENEL MEKTUP
No: 599

Konu: Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun
Geçici 67. Maddesi Kapsamında Sınıflandırılması hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemlerinden elde edilen gelirlere ilişkin
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifat
matrahının tespiti ve zarar mahsubu uygulaması açısından vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmelerinin sınıflandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın 07.04.2009 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.40/4034-1114037133 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 07.04.2009 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.40/4034-1114037133 sayılı yazısı

T.C.
MALIYE BAKANLIGI
Gelir Idaresi Ba^kanhgi

SAYI

: B.07.1.GIB.0.03.40/4034- Y09

KONU :
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TURKIYE SERMAYE PIYASASI
ARACI KURULUSLARI BIRLIGI
Buyukdere Caddesi No: 173
1.Levent Plaza A Blok Kat: 4
34394 1. Levent
ISTANBUL

Ilgi: 18.03 .2009 tarih ve 2009/416 saytlt yaziniz.
Ilgide kayith yazinizin incelenmesinden, Gerici 67 nci maddenin (14) numaralt
fikrasinda yer alan Vadeli I^lemler ve Opsiyon Borsasinda gerceklqtirilen i^lemlere ili§kin %
0' lik tevkifat orani uygulamasinin 01/01/2009 tarihi itibanyla sona ermi^ olmasi sebebiyle,
menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araci siniflandirmasinda soz konusu vadeli i^lem ve
opsiyon sozle*melerinin hangi gruba dahil edilecegi hususunda tereddute dusuldugu
anla^ilmt^ olup, konuya ili§kin Ba^kanhgimiz gore§u a§agida actklanmi§tir.
Bilindigi uzere, 193 saytlt Gelir Vergisi Kanununun Gecici 67 nci maddesinin (1)
numaralt fikrasinda u4 aylik donem icerisinde ayni turden menkul kiymet ve diger sermaye
piyasasi araci He ilgili olarak birden fazla alim-satim i^lemi yapilmasi halinde tevkifatin
gerceklqtirilmesinde bu i*lemlerin tekbir i§lem olarak dikkate alinacagi, ayni turden menkul
ktymet ve diger sermaye piyasasi aracinin alim-sattmtndan dogan zararlarin da takvim yilt
a^tlmamak kaydiyla izleyen donemlerin tevkifat matrahindan mahsup edilecegi hukme
baglanmt§tir.
Bu cercevede, Gecici 67 nci madde kapsaminda tevkifat matrahinin tespiti ve zarar
mahsubu uygulamasina yonelik olarak hangi menkul kiymet ve diger sermaye piyasast
araclartnin ayni tur sayilacagina ili§kin olarak
1- Sabit getirili menkul ktymetler ve diger sermaye piyasasi araclari
2- Degisken getirili menkul kiymetler ve diger sermaye piyasasi araclart
3- Diger sermaye piyasasi araclart,
4- Yatirim fonlari katilma belgeleri ve yattrim ortakliklari hisse senetleri
seklinde bir siniflandirma yaptlmt^ olup, konuyla ilgili ayrintili actklamalara 257, 258
ve 269 serf numaralt Gelir Vergisi Genel Tebliglerinde yer verilerek, menkul ktymet ve diger
sermaye piyasasi araci siniflandirmasinda menkul kiymetlere baglt olarak yapilan vadeli i^lem
ve opsiyon sozle§melerinin menkul ktymetin dahil oldugu sinif icinde degerlendirilecegi,
menkul ktymete baglt olmaksizin yapilan i^lemlerin ise diger sermaye piyasasi araclart
sinifinda degerlendirilmesi gerektigi belirtilmi§tir.
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Buna gore, Vadeli I^lemler ve Opsiyon Borsasinda gercekle§tirilen ve yukarida bahsi
gecen % 10' luk tevkifat orani uygulamasina konu olan i§lemlerden gosterge DIBS' e dayali
sozle§melerinin sabit getirili menkul kiymet ve diger sermaye piyasast araglari sinifinda,
doviz sozlqmeleri ile emtia sozle melerinin ise diger sermaye piyasasi araclari sinifinda
degerlendirilmesi gerekmektedir. 2009/14580 saytli Bankalar Kurulu Karart geregi
01/01/2009 tarihinden itibaren % 0' ltk tevkifat oranina tabi olan hisse senedi ve hisse senedi
endeksine dayalt vadeli i§lem ve opsiyon sozlqmelerinin ise, hisse senetlerinin dahil oldugu
degi$ken getirili menkul kiymetler ve diger sermaye piyasast araclari sinifinda yer almasi
gerektigi tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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