Sisteme kimlik bilgilerinizi girip size özel güvenlik sorularını
cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak
alabileceğiniz internet vergi dairesi şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

Hazır Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu
bulunmamakla birlikte sistem hızlı, güvenilir,
kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname
gönderme imkanı sunmaktadır.

2017 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ
TARİFESİ
13.000 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

%20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

%27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için
16.150 TL, fazlası

%35

Detaylı Açıklamaların Yer Aldığı
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler
İçin Vergi Rehberine Ulaşmak için
Karekodu Okutunuz

MENKUL SERMAYE İRADI İÇİN
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI

VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE YERİ
2017 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler
üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisi 2018 yılının Mart ve
Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek olup;
● birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2018
tarihine kadar,
● ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2018 tarihine kadar
ödenmesi gerekmektedir.

www.gib.gov.tr

Ödenmesi gereken gelir vergisi;
● Bağlı bulunulan vergi dairesine,
● Bağlı bulunulan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi
şartıyla diğer vergi dairelerine,
● Elden anlaşmalı banka şubelerine ya da internet
bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine,

2017 Yılına Ait Beyannamenizi
01 - 26 Mart 2018 Tarihleri
Arasında Vermeyi Unutmayınız.

● www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka
kartları ve kredi kartları ile
ödenebilir.

Ayrıntılı bilgi için;
www.gib.gov.tr

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
2018
Yayın No: 270

Menkul sermaye iradı elde eden gelir vergisi mükellefleri,
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki açıklamalar
çerçevesinde vereceklerdir.
MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER
Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye
veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye
dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul
sermaye iradıdır.
● Her türlü hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
● İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket
ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin
kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
● Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar
payları,
● Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ile diğer her
türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu
Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dâhil
olmak üzere),
● Her türlü alacak faizleri,
● Mevduat faizleri,
● Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının
satışından elde edilen bedeller,
● İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş
kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve
ayınlar,

yapılan

ÖRNEK: 01/01/2006 Tarihinden Önce TL Cinsinden İhraç
Edilen Devlet Tahvili Faiz Gelirinin Beyanı

● Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası
aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler.

Mükellef (A), 2017 yılında, 01/01/2006 tarihinden önce TL
cinsinden ihraç edilmiş olan devlet tahvilinden brüt 50.000 TL
tutarında faiz geliri elde etmiştir.

Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari
faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde
nazara alınır.

İndirim oranının birden büyük olması dolayısıyla Mükellef (A)
tarafından 01/01/2006 tarihinden önce TL cinsinden ihraç
edilmiş olan devlet tahvilinden 2017 yılında elde edilen faiz geliri
beyan edilmeyecektir.

● Bireysel emeklilik sisteminden
ödemelerin içerdiği irat tutarları,

ayrılanlara

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE
BEYAN EDİLMESİ
Gerçek kişilerce 2017 yılında elde edilen menkul sermaye
iratlarının bir kısmı beyan edilecek gelir toplamı 30.000 TL’yi
aşması halinde, bir kısmı ise beyan edilecek gelir toplamı vergi
kesintisine ve istisnaya tabi olmayanlar için 1.600 TL’yi aşması
halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN
İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER

KAZANÇ

VE

Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde
bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi
için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve
yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
Menkul sermaye iratlarından indirim konusu yapılabilecek
hususlar şunlardır;

BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ
1 Ocak - 31 Aralık 2017 döneminde elde edilen beyana
tabi menkul sermaye iratlarının, yıllık gelir vergisi beyannamesi
ile 2018 yılının Mart ayının yirmi altıncı günü akşamına kadar
(01– 26 Mart 2018) beyan edilmesi gerekmektedir.

25 Mart 2018 tarihinin pazar gününe rastlaması
nedeniyle, resmi tatili izleyen ilk iş günü olan
26 Mart 2018 Pazartesi gününe kadar
beyannamenizi verebilirsiniz.

Beyanname mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi
dairesine verilecektir. Öte yandan beyannamenin hazır beyan
sistemi aracılığıyla internet ortamında verilmesi de mümkün
olmaktadır.

1- Şahıs sigorta primleri,
2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

HAZIR BEYAN SİSTEMİ

● Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan
iskonto bedelleri,

3- Bağış ve yardımlar,

● Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar
ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve
özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı
karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım
fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dâhil),

5- Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul
sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer
kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin bu gelirlerine ilişkin
beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden
hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu, kullanımı basit
bir sistemdir.

● Repo gelirleri,
● Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları
ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar
nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,

4- Sponsorluk harcamaları,

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine
makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi,
8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni
bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları,
9- Diğer kanunlara göre indirilecek bağış ve yardımlar.

Bu sistemden, sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya
diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya birlikte elde eden
mükellefler yararlanabilecektir.
Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

