
Bankamızca sunulan ürünlerin vergilendirilmesine ilişkin bilgiler müşteri tipleri itibariyle aşağıdaki gibidir; 
 
(21.03.2019 tarihi itibariyle geçerli kanun hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.) 
 
 
1-A) TL Mevduata Verilen Faizlerden 
 

 

a) 01.12.2018 Tarihten Sonra Açılmış ya da Vadesi Yenilenmiş TL Mevduata Verilen Faizlerden; 

Müşteri Tipi 

Vergi 
Kesintisine 

Tabi mi? 

Vergi 
Kesintisi 

Oranı 

-Tam mükellefiyete tabi 

-Gerçek kişi Evet i)  Vadesiz ve ihbarlı 
hesaplar ile 6 aya 
kadar (6 ay dahil) 
vadeli, 

% 15 

ii)  1 Yıla kadar (1 yıl 
dahil) vadeli, 

% 12 

iii) 1 Yıldan uzun vadeli, % 10 

-Tüzel 
kişi 

-Bankalar Hayır - 

-Menkul kıymet yatırım fonu Evet % 0 

-Menkul kıymet yatırım ortaklığı Evet % 0 

-Diğer Evet i)  Vadesiz ve ihbarlı 
hesaplar ile 6 aya 
kadar (6 ay dahil) 
vadeli, 

% 15 

ii)  1 Yıla kadar (1 yıl 
dahil) vadeli, 

% 12 

iii) 1 Yıldan uzun vadeli, % 10 

-Dar mükellefiyete tabi (*) 

-Gerçek kişi Evet i)  Vadesiz ve ihbarlı 
hesaplar ile 6 aya 
kadar (6 ay dahil) 
vadeli, 

% 15 

ii)  1 Yıla kadar (1 yıl 
dahil) vadeli, 

% 12 

iii) 1 Yıldan uzun vadeli, % 10 

(* Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’ndaki ilgili hükümler saklıdır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1-B) Döviz Tevdiat Hesaplarına (DTH) Yürütülen Faizlerden 
 

 

 
a) 21.03.2019 (dahil) Tarihten Sonra Açılmış ya da Vadesi Yenilenmiş TL Mevduata Verilen Faizlerden; 

Müşteri Tipi 

Vergi 
Kesintisine 

Tabi mi? 

Vergi 
Kesintisi 

Oranı 

 

 Evet i)  Vadesiz ve ihbarlı 
hesaplar ile 1 yıla 
kadar (1 yıl dahil) 
vadeli, 

% 20 

ii) 1 Yıldan uzun vadeli, % 18 

-Tüzel 
kişi 

-Bankalar Hayır - 

-Menkul kıymet yatırım fonu Evet % 0 

-Menkul kıymet yatırım ortaklığı Evet % 0 

-Diğer Evet i)  Vadesiz ve ihbarlı 
hesaplar ile 1 yıla 
kadar (1 yıl dahil) 
vadeli, 

% 20 

ii) 1 Yıldan uzun vadeli, % 18 

-Dar mükellefiyete tabi (*) 

-Gerçek kişi Evet i)  Vadesiz ve ihbarlı 
hesaplar ile 1 yıla 
kadar (1 yıl dahil) 
vadeli, 

% 20 

ii) 1 Yıldan uzun vadeli, % 18 

(* Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’ndaki ilgili hükümler saklıdır.) 

 


