TASARRUFU ARTIRICI VERGİ TEŞVİKLERİNE YÖNELİK
TÜSİAD ÖNERİLERİ
Finansal Tasarrufları Artırıcı Vergi Teşvik Önerileri:
1.

Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Nezdinde Değerlendirilen Tasarruflar
Üzerindeki Stopaj Yükü Azaltılmalıdır:

06.09.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3571 sayılı BKK ile belirlenen
tevkifat oranları aşağıdaki gibidir:
 Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından;
o On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat
tutarları üzerinden %15,
o On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları
üzerinden %10,
 Bireysel emeklilik sisteminden;
o On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde
kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (Devlet
katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)
üzerinden %15,
o On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı
kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan
ödemelerin içerdiği irat tutarı (Devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %10,
o Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı
dahil) üzerinden %5.
Örneğin bireysel emeklilik sistemine 9 yıl süreyle katkı payı ödemiş olan bir katılımcı,
bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğinde, sistemde kaldığı sürece elde ettiği
getiri üzerinden %15 oranında stopaj söz konusu olmaktadır. Keza, bireysel emeklilik
sistemine 15 yıl süreyle dahil olan ve katkı payı ödeyen bir kişi, emeklilik için gerekli yaş
sınırı karşılamadan sistemden ayrıldığında, bu kez de sistemde elde ettiği getiri üzerinden
%10 stopaj yapılmaktadır.

Buna karşın, devlet tahvili, hazine bonosu, kira sertifikası, özel sektör tahvili gibi menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler, söz konusu kıymetler
ne kadar süre ile elde tutulmuş olursa olsunlar, %10 oranında, hisse senetlerinin alım
satımından elde edilen kazançlar ise %0 oranında stopaja tabi olmaktadır. Mevduat
faizleri üzerindeki vadeye göre azalan stopaj oranları da, düşük stopaj için gereken
vadeler dikkate alındığında, bireysel emeklilik sistemine kıyasla çok daha makuldür.
Örneğin, 1 yıldan uzun süreli TL cinsi mevduat yapıldığında, faiz üzerindeki stopaj %10
olmaktadır.
Muadil yatırım araçları için hiçbir süre şartı aranmaksızın daha düşük stopaj oranları
öngörülmüşken, bireysel emeklilik sisteminde bu derece uzun süre kalmış katılımcılar
için %15 ve %10 gibi stopaj oranları öngörülmüş olması “devlet katkısı” yoluyla
sağlanan teşviğin etkinliğini de azaltmaktadır.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen tevkifat oranlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
önerilmektedir
:
 Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından;
o On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat
tutarları üzerinden %10,
o On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları
üzerinden %5,
 Bireysel emeklilik sisteminden;
o On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde
kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (Devlet
katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)
üzerinden %10,
o On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı
kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan
ödemelerin içerdiği irat tutarı (Devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %5,
o Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı
dahil) üzerinden %0.

2.

Devlet Katkısı Uygulamasına Süre Yönünde Güvence Sağlanmalı ve
Sistem Gözden Geçirilmelidir:

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılara sağlanan temel teşvik, ödenen katkı
paylarının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılması suretiyle sağlanan vergi
avantajıydı. Ancak, sistemde önemli oranda vergi mükellefi olmayan katılımcıların
bulunması bu uygulamadan beklenen sonuçların elde edilmesini engellemiş ve “vergi
matrahından indirim” şeklinde sağlanan teşvik kaldırılarak, 01.01.2013 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı
paylarının belirli bir oranının “Devlet katkısı” olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından
ödenmesi uygulamasına geçilmiştir.
Buna göre, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik
hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, Hazine Müsteşarlığının
bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına aktarılmaktadır. Bir
katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas
teşkil eden katkı paylarının toplamı brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden
toplam tutarını aşamamaktadır.
Katılımcılardan;
 En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 15’ine,
 En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 35’ine,
 En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 60’ına
hak kazanmaktadır.
Sistemin genel işleyişi bu şekilde olmakla birlikte, %25’lik katkı payının uygulama süresi
yönünden herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Söz konusu avantaj dolayısıyla
bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcıların, ileriki zamanlardaki ödemelerine
katkı payı ödenmeye devam edileceğinin ve sistemin sona erdirilmeyeceğinin (veya
aleyhe şekilde değiştirilmeyeceğinin) bir garantisi yoktur. Bu konudaki belirsizlik
potansiyel müşterilerin sisteme bakış açısını menfi yönde etkilemektedir. Şayet Kanun’la
%25 katkı payı uygulamasının en azından “belirli bir süreyle” uygulanacağı yönünde bir
yasal düzenleme yapılır ise bireylerin sisteme olan güveni ve katılımları artacaktır.
Benzer şekilde, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na
eklenecek geçici bir madde ile, belirli bir tarihe kadar sisteme katılan katılımcılara
sistemden ayrılıncaya kadar devlet katkısı ödeneceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir
ve bu düzenleme ileride gerektiği takdirde süre yönünden tekrar uzatılabilir.

Devlet katkısının süre yönünden güvenceye bağlanması yanında, sistem genel itibariyle
gözden geçirilerek; brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarı
olarak belirlenen, devlet katkısı matrah limiti yükseltilebilir (örneğin, brüt asgari ücretin
%150’si şeklinde) ve sistemden ayrılma durumunda katılımcıya ödenen tutarlar (kısmen
de olsa) yukarı yönlü revize edilebilir.
3.

Şahıs Sigortalarına Ödenen Primlerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İle Ücret Bordrosu Üzerinde İndirilebilecek Kısmı Artırılmalıdır:

Şahıs sigortalarına ödenen primlerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirimine ilişkin
düzenleme Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1. maddesinde, aylık ücret matrahının tespitinde
indirimine ilişkin düzenleme ise aynı Kanunun 63/3. maddesinde yer almaktadır.
Söz konusu maddelere göre, şahıs sigortası primlerinin beyan edilen gelirden veya ücret
matrahından indirimi için;
- Beyan edilen gelirin/ücret matrahının %15'ini ve
- Asgari ücretin yıllık tutarını,
aşmaması şarttır.
Bakanlar Kurulu söz konusu maddelerde yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki
katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını
geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.
2014 yılı için asgari ücretin yıllık toplamı (6x1.071,00+6x1.134,00=) 13.230,00 TL’dir.
Buna göre, ödenen şahıs sigorta primleri dolayısıyla bir yıl süresince sağlanacak
maksimum teşvik (13.230x0,35=) 4.630,50 TL, aylık teşvik ise ortalama 385,88 TL
olacaktır.
Beyan edilen gelir/ücret düştükçe ve %15’lik sınır dolayısıyla indirime konu edilebilecek
tutar yıllık asgari ücretin altına doğru geldikçe, sağlanan teşvik daha da azalacaktır.
Bu kapsamda, Bakanlar Kurulunun maddede belirtilen yetkisini kullanarak, söz konusu
oranları;
-

Beyan edilen gelirin %20’si ve
Asgari ücretin yıllık tutarının %150’si

şeklinde değiştirmesinin yararlı olacaktır.

4.

Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılacak Oran İle Yıllık Bireysel
Katılım Yatırımcısı İndirim Tutarı Yükseltilmelidir:

GVK’nın 89/2 ve KVK’nın 10/1-g maddesinde, “beyan edilen gelirin/kurum kazancının
%10’u” olarak belirlenen girişim sermayesi fonu olarak ayrılabilecek tutarın %15 olarak
değiştirilmesi, ayrıca GVK’nın geçici 82. maddesinde yer alan bireysel katılım indirimi
üst sınırının da 1.000.000 TL’den, Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden 1.500.000
TL’ye çıkarılmasında fayda vardır.
5.

Menkul kıymet yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları üzerindeki vergi
yükleri azaltılabilir:

Mevcut durumda, KVK’nın 5/1-d maddesine göre menkul kıymetler yatırım fon ve
ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden
istisnadır. Sözü edilen istisna kazançlar üzerinden yapılacak stopaj ise 2006/10731 sayılı
BKK ile (1/10/2006 tarihinden itibaren) %0 olarak belirlenmiştir. Yine aynı BKK’ya
göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarınca elde edilen kazançlar üzerinden
GVK’nın geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 no.lu fıkra hükümleri gereğince yapılacak
stopaj da %0 olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan, Gider Vergileri Kanunu’nun 29.
maddesinin (t) bendi hükmü uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul
kıymet yatırım ortaklıklarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde
ettikleri paralar BSMV’den istisnadır.
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının dağıttıkları kar payları üzerinden GVK’nın 94.
maddesi uyarınca stopaj yapılmaz. Gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının yarısı
KV’den müstesna olup kalan yarısı 2014 yılı için 27.000 TL’yi aştığında, aşan kısım
beyan edilir. Söz konusu ortaklıklara ait hisse senetlerinin alım satımından elde edilen
kazançlar ise GVK’nın geçici 67/1. maddesi gereğince %10 oranında stopaja tabi olur ve
beyan edilmez (GVK geçici 67/8).
Menkul kıymet yatırım ortaklığından kar payı elde eden kurumlar ise söz konusu geliri
kurum kazancına dahil ederler. Menkul kıymet yatırım ortaklığından elde edilen kar payı
için KVK’nın 5/1-a maddesinde yer alan iştirak kazançları istisnası uygulanmaz. Yatırım
ortaklığı hisse senedinin alım satımında stopaj söz konusu olmaz ve satıştan elde edilen
kazanç genel hükümler gereği kurum kazancına dahil edilir.
Menkul kıymet yatırım fonlarına ait katılma belgelerinin gerçek kişilerce ilgili fona
iadesinden sağlanan kar payları GVK’nın geçici 67. maddesinin 1. fıkrası gereğince %10
stopaja tabidir. Söz konusu gelir için beyanname verilmez (GVK geçici 67/8). Diğer
yandan, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma

belgelerinin elden çıkarılmasında sağlanan kazançlar stopaj da tabi olmaz. Hisse senedi
yoğun fonların katılma belgelerinin ilgili fona iadesinde de stopaj oranı %0’dır. Katılma
belgelerinin kurumlarca ilgili fona iadesinden elde edilen gelir ise genel hükümler
çerçevesinde kurum kazancına dahil edilir. Söz konusu kazanç için KVK md.5/1-a’da
yazılı iştirak kazançları istisnası uygulanmaz.
Buna göre, halen geçerli mevzuat dikkat alındığında, bireysel ve kurumsal tasarrufların
artırılması amacıyla;
 Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarına ait katılma payları ile pay
senetlerinin gerçek kişilerce alım satımında uygulanan %10 oranındaki stopaj
azaltılabilir,
 Söz konusu menkul kıymetlerden gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının
yarısı yerine tamamı gelir vergisinden istisna olabilir,
 Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarına ait katılma belgeleri ile pay
senetlerinin alım satım kazançları kurumlar vergisinden istisna olabilir,
 Söz konusu menkul kıymetlerden kurumlarca elde edilen kar payları (girişim
sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarında olduğu gibi) iştirak kazançları istisnası
kapsamına alınabilir.
6.

Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım fon ve
ortaklıkları, ve altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi kolektif
yatırım kuruluşları için vergisel yönden halihazırda bir takım istisna ve
muafiyetler mevcuttur; ancak menkul kıymet yatırım fon ve
ortaklıklarına yönelik bireysel ve kurumsal tasarrufların artırılması
amacıyla yukarıda ifade edilen önerilerin bazıları söz konusu kolektif
yatırım kuruluşları için de değerlendirilebilir.

7.

Mevduat faizleri üzerindeki stopaj vergisi yükü mutlaka azaltılarak en
kısa vadede bile %10 veya altına çekilmelidir.

8.

KVK’nun Geçici (2/1-a). maddesi yönünden yürürlük süresi sonu olan
31.12.2015 tarihinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasında fayda
vardır.

9.

Özel sektör ve kamu sektörü borçlanma araçlarındaki vergi eşitsizliğinin
giderilmelidir.

10.

Borsada uzun vadeli yatırımları ve halka açılmayı özendirmek amacıyla
halka açık şirketlerde kar dağıtımından stopaj uygulaması kaldırılmalı ve
temettü gelirlerinin tamamına vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

11.

Sermaye piyasasında arz tarafını güçlendirerek tasarruf sahiplerine
yatırım çeşitliliği sağlama amacıyla halka açılmayı teşvik edici vergi
düzenlemeleri getirilebilir.

Tasarruf Artırıcı Diğer Vergi Teşvik Önerileri:
12.
13.

Vergi sistemi tüm sektör ve kesimlerde enerji ve doğal kaynak
tasarrufunu teşvik edecek şekilde gözden geçirilmelidir.
Motorlu taşıtlar vergisinde yaşa göre azalan değil tam tersine artan ve
emisyona göre değişen bir sistem geliştirilebilir.

