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        Bilindiği üzere, 2021 yılı itibarıyla kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirler, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi uygulamasına konu edilmektedir. Sektörden gelen görüş
taleplerinden, stopaj kesintisi gerekçesiyle yatırımcı hesabında gerçekleşen nakit çıkışının, III-37.1 sayılı Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Hizmetleri Tebliği)
“Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı ve teminatlar” başlıklı 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında
değerlendirilmesi konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.
        11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren III-37.1 sayılı Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç
oranı ve teminatlar” başlıklı 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası,
        “(4) (Değişik:RG-10/2/2017-29975) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan
nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL
veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra
zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi
durumunda işlemlere devam edilebilir.”
        hükmünü haizdir. Anılan madde hükmü uyarınca, teminatın, kaldıraçlı işlemlere başlamadan önce ya da sonra
hesaptan nakit çekilmesi ya da başka bir kuruma virman yapılması sonrası 50.000 TL veya muadili döviz tutarının
altına düşmesi halinde pozisyon açılabilmesi için yeniden 50.000 TL veya muadili döviz tutarına tamamlanması
gerekmekte olup, işlem zararları sonucu asgari tutarın altına düşmesi halinde işlemlere devam edilebilmektedir.
2021 yılı itibarıyla başlatılan stopajın, yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği,
yatırımcıların hesaptan kesilecek tutarlar üzerinde bir inisiyatiflerinin olmadığı dikkate alınarak, stopaj kesintisi
nedeniyle teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam
edilebileceği değerlendirilmektedir.
        Konunun, Birliğiniz üyesi aracı kurumlara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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