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Konu:
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN
KATKI
PAYI
ÖDEMELERİ
İÇİN
DEVLET
KATKISI
ORANININ
BELİRLENMESİNE DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR
7226 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan düzenleme ile Türkiye’de kanuni yerleşim yeri
bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nun “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan
haklar” başlıklı 28. maddesi kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı
payı ödenebileceğine dair düzenleme yapılmıştı.
Ayrıca 7226 sayılı kanunun 4. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde yapılan
düzenleme ile yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para
cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının
dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.
Aynı Kanunun 19. maddesi ile ayrıca 4632 sayılı Kanunun “Devlet katkısı” başlıklı Ek-1.
Maddesinde yapılan düzenlemeye göre, hali hazırda %25 olarak uygulanan Devlet katkısı
oranını, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için %10’a kadar indirme
hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.
7226 sayılı Kanun hakkında 26.03.2020 tarih ve 2020/103 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.
24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2477 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 4632 sayılı Kanunun Ek-1. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından
ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet
katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için
%10 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu düzenleme 24.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
2477 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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