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Sermaye flirketleri :

Madde 2- (2573 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen
madde) Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kurulmufl olan
anonim, eshaml› komandit ve limited flirketler ile ayn›
mahiyetteki yabanc› kurumlar, sermaye flirketleridir. (3824
say›l› Kanunun 8'inci maddesiyle de¤iflen ifade, Geçerlilik;
1.1.1992) Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan Yat›r›m
fonlar›, bu kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun
uygulanmas›nda sermaye flirketi addolunur.

(3571 say›l› Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen f›kra)
20.2.1930 tarih ve 1567 say›l› kanuna göre ilgili merciilerden
izin almak suretiyle Türkiye'de münhas›ran portföy
iflletmecili¤i faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yat›r›m
fonlar›, bu kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun
uygulanmas›nda Sermaye Piyasas› Kanununa kurulan yat›r›m
fonlar› addolunur.

Sermaye flirketleri :

Madde 2- (2573 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen
madde) Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kurulmufl olan
anonim, eshaml› komandit ve limited flirketler ile ayn›
mahiyetteki yabanc› kurumlar, sermaye flirketleridir. (3824 say›l›
Kanunun 8'inci maddesiyle de¤iflen ifade, Geçerlilik; 1.1.1992)
Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan Yat›r›m fonlar›, bu
kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmas›nda sermaye
flirketi addolunur.
(5281 Say›l› Kanun’un 44/5’nci maddesi ile yürürlükten
kald›r›lan f›kra. Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde)

(3946 say›l› kanunla eklenen f›kra, Yürürlük; 1.1.1994) 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kuruluna göre Sermaye Piyasas›
Kurulunca halka aç›k anonim flirket oldu¤u kabul edilen flirketler,
bu kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu uygulamas› bak›m›ndan da
halka aç›k anonim flirket say›l›r. (4369 say›l› Kanunun 82 nci
maddesiyle yürürlükten kald›r›lan hüküm Yürürlük: 29.7.1998)

AÇIKLAMA

Avrupa Birli¤ine Uyum yasalar› gere¤i; Türkiye'de münhas›ran portföy iflletmecili¤i faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi
yat›r›m fonlar›, bu kanu’nun ve Gelir Vergisi Kanu’nun uygulanmas›nda Sermaye Piyasas› Kanununa kurulan yat›r›m fonlar›
Sermaye flirketi tan›m›ndan ç›kart›lm›flt›r.
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(3946 say›l› kanunla eklenen f›kra, Yürürlük; 1.1.1994) 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kuruluna göre Sermaye Piyasas›
Kurulunca halka aç›k anonim flirket oldu¤u kabul edilen
flirketler, bu kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu uygulamas›
bak›m›ndan da halka aç›k anonim flirket say›l›r. (4369 say›l›
Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kald›r›lan hüküm
Yürürlük: 29.7.1998)
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Madde 8- (3946 Say›l› Kanunun 30'uncu maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük; 1.1.1994) Dar mükellefiyete tabi kurumlar
dahil bu maddede yaz›l› kurum kazançlar› kurumlar vergisinden
müstesnad›r:

‹stisnalar :

Madde 8- (3946 Say›l› Kanunun 30'uncu maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük; 1.1.1994) Dar mükellefiyete tabi kurumlar
dahil bu maddede yaz›l› kurum kazançlar› kurumlar vergisinden
müstesnad›r:

1. Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun
1. Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun
sermayesine ifltiraklerinden elde ettikleri kazançlar (Yat›r›m
sermayesine ifltiraklerinden elde ettikleri kazançlar (Yat›r›m
fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›lar›n›n hisse
fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›lar›n›n hisse senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç)
senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç)
2. Afla¤›da yaz›l› kooperatiflerin ortaklar› için hesaplad›klar›
2. Afla¤›da yaz›l› kooperatiflerin ortaklar› için hesaplad›klar› risturnlardan;
risturnlardan;
a) ‹stihlak kooperatiflerinde; ortaklar›n flahsi ve ailevi g›da ve

a) ‹stihlak kooperatiflerinde; ortaklar›n flahsi ve ailevi g›da ve yiyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar› mallar›n
yiyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar› mallar›n k›ymetine göre hesaplanan risturnlar,
k›ymetine göre hesaplanan risturnlar,
b) ‹stihsal kooperatiflerinde; ortaklar›n istihsal ederek
b) ‹stihsal kooperatiflerinde; ortaklar›n istihsal ederek kooperatiflere satt›klar› veya kooperatiften istihsal faaliyetinde
kooperatiflere satt›klar› veya kooperatiften istihsal faaliyetinde kullanmak üzere sat›n ald›klar› mallar›n k›ymetine göre
hesaplanan risturnlar,

AÇIKLAMA

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine eklenen bent ile, 1984 y›l›ndan bu yana kurumlar›n mali bünyelerinin güçlendirilmesi
amac›yla, tam mükellef kurumlar aç›s›ndan uygulanan, gayrimenkul ve ifltirak hisseleri sat›fl kazanc› istisnas›na iliflkin uygulaman›n kal›c›
hale getirilmesi amaçlanm›flt›r. Daha önce KVK Geçici 28. Madde hükümleri sürekli istisna haline dönüfltürülmüfltür.
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kullanmak üzere sat›n ald›klar› mallar›n k›ymetine göre c) Kredi kooperatiflerinde; ortaklar›n›n kulland›klar› kredilere
göre hesaplanan risturnlar,
hesaplanan risturnlar,

c) Kredi kooperatiflerinde; ortaklar›n›n kulland›klar› kredilere d) Ortaklar›n idare gideri karfl›l›¤› olarak ödedikleri paralardan
sarf olunmayarak iade edilen k›s›mlar,
göre hesaplanan risturnlar,
d) Ortaklar›n idare gideri karfl›l›¤› olarak ödedikleri paralardan Bu risturnlar›n nakden veya ayn› k›ymette mal ile ödenmesi
istisnan›n uygulanmas›na mani de¤ildir. Ortaklar›ndan baflka
sarf olunmayarak iade edilen k›s›mlar,
kimselerle yap›lan muamelelerden do¤an kazançlar ile ortaklarla
Bu risturnlar›n nakden veya ayn› k›ymette mal ile ödenmesi ortakl›k statüsü d›fl›nda yap›lan muamelelerden do¤an kazançlar
istisnan›n uygulanmas›na mani de¤ildir. Ortaklar›ndan baflka hakk›nda risturnlara müteallik istisna hüküm uygulanmaz.
kimselerle yap›lan muamelelerden do¤an kazançlar ile Bunlar›n genel kazançtan tefrikinde ortaklarla yap›lan ifl
ortaklarla ortakl›k statüsü d›fl›nda yap›lan muamelelerden do¤an hacminin genel ifl hacmine olan nispeti esas tutulur.
kazançlar hakk›nda risturnlara müteallik istisna hüküm Bu ristunlar, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesine göre
uygulanmaz. Bunlar›n genel kazançtan tefrikinde ortaklarla tevkifata tabi tutulmaz. Ortaklara da¤›t›m› kar da¤›t›m› say›lmaz.
yap›lan ifl hacminin genel ifl hacmine olan nispeti esas tutulur. e) (4697 say›l› Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen bent,
Bu ristunlar, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesine göre Yürürlük: 7.10.2001) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar› (Bu
tevkifata tabi tutulmaz. Ortaklara da¤›t›m› kar da¤›t›m› kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre
tevkifata tabi tutulmaz.),
say›lmaz.

AÇIKLAMA

Di¤er taraftan uygulama, tam ve dar mükellef bütün kurumlar› kapsayacak flekilde düzenlenmektedir.
‹stisnan›n uygulanabilmesinin temel flart›, gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin asgari iki tam y›l (730 gün) kurumun aktifinde yer
almas›, di¤er bir ifadeyle kurumun bu de¤erlere iki y›l süreyle bilfiil sahip olmas›d›r. Ayn› flekilde, Kanunun 37 ve 38 inci
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e) (4697 say›l› Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 7.10.2001) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar›
(Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine
göre tevkifata tabi tutulmaz.),

3. (4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten
kald›r›lm›flt›r Yürürlük:1.1.1999)

b) (a) alt bendi d›fl›nda kalan menkul k›ymet yat›r›m fonlar›
(döviz yat›r›m fonlar› hariç) ile ayn› nitelikteki menkul
k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden
sa¤lad›klar› kazançlar›,

d) Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›,

4. (Yürürlük; 1993 y›l› gelirleri de dahil 30.12.1993) a)
Portföyünün en az %25'i hisse senetlerinden oluflan menkul
3. (4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten k›ymet yat›r›m fonlar› (döviz yat›r›m fonlar› hariç) ile ayn›
nitelikteki menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy
kald›r›lm›flt›r Yürürlük:1.1.1999)
iflletmecili¤inden sa¤lad›klar› kazançlar›,
4. (Yürürlük; 1993 y›l› gelirleri de dahil 30.12.1993) a)
b) (a) alt bendi d›fl›nda kalan menkul k›ymet yat›r›m fonlar›
Portföyünün en az %25'i hisse senetlerinden oluflan menkul
(döviz yat›r›m fonlar› hariç) ile ayn› nitelikteki menkul k›ymetler
k›ymet yat›r›m fonlar› (döviz yat›r›m fonlar› hariç) ile ayn› yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden sa¤lad›klar›
nitelikteki menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy kazançlar›,
iflletmecili¤inden sa¤lad›klar› kazançlar›,
c) Risk sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›,
Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnan›n bu kanunun 24.
maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi uyar›nca
tevkif suretiyle ödenecek vergiye flumulü yoktur. Kurumlar
Vergisi Kanununun 24'üncü ve Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü

AÇIKLAMA

maddeleri kapsam›nda gerçeklefltirilen birleflme, devir ve bölünme hallerinde ise esas itibariyle vergi ertelenmesi rejimi
uygulamas› söz konusu oldu¤undan bu tür durumlarda gayrimenkul ve ifltirak hissesinin iktisap tarihi olarak birleflme, devir
al›nan, birleflen ve bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas olacakt›r.
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c) Risk sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir
Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin 6 numaral› bendinin (a)
kazançlar›,
d) Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›, alt bendine göre yap›lan vergi tevkifat›na mahsup edilir. (5281
Say›l› Kanun’un 44/5’nci maddesi ile yürürlükten kald›r›lan
Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnan›n bu kanunun 24. cümle. Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen
maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi uyar›nca gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde)
tevkif suretiyle ödenecek vergiye flumulü yoktur. Kurumlar Bu bentte yer alan % 25 oran›n› %20'ye kadar indirmeye veya
Vergisi Kanununun 24'üncü ve Gelir Vergisi Kanununun %100'e kadar artt›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
94'üncü maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler,
(5281 Say›l› Kanun’un 44/5’nci maddesi ile yürürlükten
sadece Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin 6 kald›r›lan paragraf. Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren
numaral› bendinin (a) alt bendine göre yap›lan vergi tevkifat›na elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde)
mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler hiç bir flekilde iade 5. Kurumlar›n rüçhan hakk› kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde ettikleri
edilmez.
kazançlar ile anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya

Bu bentte yer alan % 25 oran›n› %20'ye kadar indirmeye veya sermayelerini artt›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin
itibari de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
%100'e kadar artt›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
kazançlar.
Türkiye'de iflyeri ve daimi temsilcisi bulunan ve 2499 say›l›
Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan yat›r›m fonlar› ve 6. (4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten
kald›r›lm›flt›r Yürürlük:1.1.1999)

AÇIKLAMA

Banka ve di¤er finans kurumlar›na borçlu durumda olan kurumlar ile bunlar›n kefillerinin, bu borçlar›na karfl›l›k borçlu
bulunduklar› banka ve finans kurumlar›na devrettikleri gayrimenkul ve ifltirak hisselerinde, istisna uygulamas› bak›m›ndan bu
tür kurumlarda asgari iki y›l süreyle elde tutma flart› aranmayacakt›r. Buna paralel olarak, banka ve di¤er finans kurulufllar›n›n
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yat›r›m ortakl›klar› ile ayn› nitelikte oldu¤u Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen dar mükellefiyete tabi yat›r›m fonlar›
ve ortakl›klar›n›n istisnadan faydalanma flartlar›n›, bu hususta
düzenlenecek belgeleri ve uygulamaya iliflkin di¤er usul ve
esaslar› tayin ve tespiti Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

Kurumlar›n kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar›na
iliflkin ödemelerin kurum kazanc›ndan gider olarak indirilmesi
kabul edilmez.

7. (4842 Say›l› Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2004) Yurt d›fl›nda yap›lan inflaat, onarma, montaj
iflleri ve teknik hizmetlerden sa¤lanan ve Türkiye'de genel netice
5. Kurumlar›n rüçhan hakk› kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde
hesaplar›na intikal ettirilen kazançlar.
ettikleri kazançlar ile anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya
sermayelerini artt›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin 8. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.07.2004)
itibari de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel
kazançlar.
okullar› ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara
6. (4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten veya kamu yarar›na çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon
kald›r›lm›flt›r Yürürlük:1.1.1999)
merkezlerinin iflletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili
Kurumlar›n kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar›na Bakanl›¤›n görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›n›n
iliflkin ödemelerin kurum kazanc›ndan gider olarak indirilmesi belirleyece¤i usul ve esaslar çerçevesinde befl vergilendirme
dönemi kurumlar vergisinden müstesnad›r. ‹stisna, okullar›n
kabul edilmez.
faaliyete geçti¤i vergilendirme döneminden itibaren bafllar.

AÇIKLAMA

da alacaklar›na karfl›l›k olarak iktisap ettikleri bu tür k›ymetlerin sat›fl›nda da iki tam y›ll›k süre aranmamaktad›r. Banka ve
finans kurumlar›n›n bu tür iktisaplar d›fl›nda kalan ve çeflitli nedenlerle iktisap edilmifl olan bu tür k›ymetlerin sat›fl›nda iki tam
y›ll›k elde tutma flart› aranacakt›r.
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7. (4842 Say›l› Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2004) Yurt d›fl›nda yap›lan inflaat, onarma,
montaj iflleri ve teknik hizmetlerden sa¤lanan ve Türkiye'de
genel netice hesaplar›na intikal ettirilen kazançlar.

9. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2005) Kanunî ve ifl merkezi Türkiye'de
bulunmayan anonim veya limited flirket mahiyetindeki bir
flirketin (esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi
menkul k›ymet yat›r›m› olanlar hariç) sermayesine, kazanc›n elde
edildi¤i tarihe kadar devaml› olarak en az iki y›l süreyle % 25
veya daha fazla oranda ifltirak eden kurumlar›n, bu ifltiraklerin
kanunî veya ifl merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar›
uyar›nca en az % 20 oran›nda (esas faaliyet konusu finansman
temini veya sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan
kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü
tafl›yan ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya serbest meslek kazanc›
niteli¤inde olan kazançlar› üzerinden elde ettikleri ve elde edildi¤i
vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye
transfer ettikleri ifltirak kazançlar›.

8. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.07.2004)
Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel
okullar› ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan
vak›flara veya kamu yarar›na çal›flan derneklere ba¤l›
rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden elde edilen
kazançlar, ilgili Bakanl›¤›n görüflü al›nmak suretiyle Maliye
Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i usul ve esaslar çerçevesinde befl
vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden müstesnad›r.
‹stisna, okullar›n faaliyete geçti¤i vergilendirme döneminden
itibaren bafllar.

10. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2005) Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri

AÇIKLAMA

‹stisna uygulanabilmesi için, gayrimenkul veya ifltirak hisselerinin sat›lmas› ve bu ifllemden bir kazanç elde edilerek, satan
kurumun mali yap›s›nda bir iyileflmenin olmas› gerekmektedir. Bu nedenle, ifltirak hisseleri ve gayrimenkullerin para karfl›l›¤›
olmaks›z›n devir ve temliki, takas› gibi ifllemler istisna kapsam›na girmemektedir. Ancak, bu tür k›ymetlerin mevcut borçlar
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9. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2005) Kanunî ve ifl merkezi Türkiye'de
bulunmayan anonim veya limited flirket mahiyetindeki bir
flirketin (esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi
menkul k›ymet yat›r›m› olanlar hariç) sermayesine, kazanc›n
elde edildi¤i tarihe kadar devaml› olarak en az iki y›l süreyle %
25 veya daha fazla oranda ifltirak eden kurumlar›n, bu
ifltiraklerin kanunî veya ifl merkezinin bulundu¤u ülke vergi
kanunlar› uyar›nca en az % 20 oran›nda (esas faaliyet konusu
finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de
uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri
vergi yükü tafl›yan ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya serbest
meslek kazanc› niteli¤inde olan kazançlar› üzerinden elde
ettikleri ve elde edildi¤i vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye'ye transfer ettikleri ifltirak kazançlar›.

veya daimi temsilcileri (esas faaliyet konusu finansal kiralama
veya her nevi menkul k›ymet yat›r›m› olanlar hariç) arac›l›¤› ile
elde ettikleri ve ifl yeri veya daimi temsilcinin bulundu¤u ülke
vergi kanunlar› uyar›nca en az %20 oran›nda (esas faaliyet
konusu finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az
Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar
vergisi benzeri bir vergi yükü tafl›yan ve en az % 75'i ticarî, ziraî
veya serbest meslek kazanc› niteli¤inde olan ve elde edildi¤i
vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihi takip eden üçüncü ay›n
sonuna kadar Türkiye'ye transfer ettikleri kazançlar›.
11. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2005) Kazanc›n elde edildi¤i tarihte devaml›
surette en az iki y›l süreyle aktif toplam›n›n % 75 veya daha
fazlas› kanunî ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya
limited flirket mahiyetindeki flirketlerin (esas faaliyet konusu
finansal kiralama veya her nevi menkul k›ymet yat›r›m› olanlar
hariç) her birinin sermayesine en az % 25 oran›nda ifltirakten

AÇIKLAMA

karfl›l›¤›nda r›zaen veya icra yoluyla devredilmesi ifllemleri ile kamulaflt›rma ifllemleri, kurumlar›n finansman imkanlar›n›
artt›raca¤›ndan istisna uygulanmas› kapsam›nda bulunmaktad›r. Sat›fl bedeline iliflkin uyuflmazl›klar›n belirtilen 2 y›ll›k
sermayeye ekleme süresi içinde sonuçland›rarak, varsa ek olarak al›nan bedelin de (geç ödeme dolay›s›yla al›nan faiz ve benzeri
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10. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2005) Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri
veya daimi temsilcileri (esas faaliyet konusu finansal kiralama
veya her nevi menkul k›ymet yat›r›m› olanlar hariç) arac›l›¤› ile
elde ettikleri ve ifl yeri veya daimi temsilcinin bulundu¤u ülke
vergi kanunlar› uyar›nca en az %20 oran›nda (esas faaliyet
konusu finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az
Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar
vergisi benzeri bir vergi yükü tafl›yan ve en az % 75'i ticarî, ziraî
veya serbest meslek kazanc› niteli¤inde olan ve elde edildi¤i
vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihi takip eden üçüncü
ay›n sonuna kadar Türkiye'ye transfer ettikleri kazançlar›.

oluflan tam mükellef anonim flirketlerin, kurum kazanc›n›n % 75
veya daha fazlas›n› oluflturmas› kofluluyla bu ifltiraklerin kanunî
veya ifl merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az
% 20 oran›nda (esas faaliyet konusu finansman temini veya
sigortac›l›k olanlarda en az Türkiye'de uygulanan kurumlar
vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü tafl›yan
ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya serbest meslek kazanc›
niteli¤inde olan kazançlar› üzerinden elde ettikleri ve elde edildi¤i
vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye
transfer ettikleri ifltirak kazançlar›,

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 1.1.2005) Bu bent uyar›nca istisna edilen kazançlar
üzerinden, anonim veya limited flirket mahiyetindeki flirketlere
11. (5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent, da¤›t›lan kâr paylar›ndan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
Yürürlük: 1.1.2005) Kazanc›n elde edildi¤i tarihte devaml› maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral› bendinin (b/ii)
surette en az iki y›l süreyle aktif toplam›n›n % 75 veya daha numaral› alt bendi uyar›nca % 5'ten fazla bir oranda vergi
kesintisi yap›lmaz. Bakanlar Kurulu bu oran› s›f›ra kadar
fazlas› kanunî ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim

AÇIKLAMA

unsurlar hariç) sermayeye ilave edilmesi halinde, uyuflmazl›¤›n son buldu¤u tarih itibariyle ek olarak al›nan bedel ile ilgili olarak
istisna uygulanabilecektir. Kat karfl›l›¤›nda arsa devrinde oldu¤u gibi, bir mal veya hakk›n baflka bir mal veya hak ile
de¤ifltirilmesini ifade eden trampa ifllemleri ise istisna uygulamas› aç›s›ndan sat›fl hükmünde de¤ildir.
67

5281
SAYILI
KANUN

Madde 31

5422 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

veya limited flirket mahiyetindeki flirketlerin (esas faaliyet
konusu finansal kiralama veya her nevi menkul k›ymet yat›r›m›
olanlar hariç) her birinin sermayesine en az % 25 oran›nda
ifltirakten oluflan tam mükellef anonim flirketlerin, kurum
kazanc›n›n % 75 veya daha fazlas›n› oluflturmas› kofluluyla bu
ifltiraklerin kanunî veya ifl merkezinin bulundu¤u ülke vergi
kanunlar› uyar›nca en az % 20 oran›nda (esas faaliyet konusu
finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az Türkiye'de
uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri
bir vergi yükü tafl›yan ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya serbest
meslek kazanc› niteli¤inde olan kazançlar› üzerinden elde
ettikleri ve elde edildi¤i vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe
kadar Türkiye'ye transfer ettikleri ifltirak kazançlar›,

indirmeye veya kanunî orana kadar art›rmaya yetkilidir.

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 1.1.2005) (9), (10) ve (11) inci bentlerdeki di¤er
koflullar›n yerine getirilmesi flart›yla bu bentlerde yer alan
istisnalar, kurumlar vergisi benzeri vergi yükünün; en az % 15
olmas› durumunda, ifltirak kazanc› veya ifl yeri veya daimi
temsilci arac›l›¤› ile elde edilen kurum kazanc›n›n 1/2'sine, en az
% 10 olmas› durumunda, ifltirak kazanc› veya ifl yeri veya daimi
temsilci arac›l›¤› ile elde edilen kurum kazanc›n›n 1/3'üne
uygulan›r.

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 1.1.2005) (9), (10) ve (11) numaral› bentler uyar›nca
vergi yükü, kanunî veya ifl merkezinin bulundu¤u ülkede ilgili
dönemde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisi benzeri
verginin, bu dönemde elde edilen toplam da¤›t›labilir kurum
(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra, kazanc› ile tahakkuk eden kurumlar vergisi toplam›na
Yürürlük: 1.1.2005) Bu bent uyar›nca istisna edilen kazançlar oranlanmas› suretiyle tespit edilir. Bu bentlerde yer alan % 20
üzerinden, anonim veya limited flirket mahiyetindeki flirketlere vergi yükü oran›n›, % 25'e kadar art›rmaya veya kanunî oran›na

AÇIKLAMA

Di¤er taraftan gayrimenkuller de mülkiyetin devri tapuya tescil ile gerçekleflece¤inden sat›fl vaadi sözleflmesine dayanan
ifllemlerde tapuda tescil gerçekleflinceye kadar istisna uygulanamayacakt›r. Vergi Usul Kanunu uyar›nca vergiyi do¤uran olay›n
gerçek mahiyeti esas oldu¤undan, istisna kazanc›n hesaplanmas›nda, muvazaa hali ve örtülü kazanç da¤›t›m› hükümleri sakl›
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da¤›t›lan kâr paylar›ndan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral› bendinin (b/ii)
numaral› alt bendi uyar›nca % 5'ten fazla bir oranda vergi
kesintisi yap›lmaz. Bakanlar Kurulu bu oran› s›f›ra kadar
indirmeye veya kanunî orana kadar art›rmaya yetkilidir.

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 1.1.2005) (9), (10) ve (11) inci bentlerdeki di¤er
koflullar›n yerine getirilmesi flart›yla bu bentlerde yer alan
istisnalar, kurumlar vergisi benzeri vergi yükünün; en az % 15
olmas› durumunda, ifltirak kazanc› veya ifl yeri veya daimi
temsilci arac›l›¤› ile elde edilen kurum kazanc›n›n 1/2'sine, en
az % 10 olmas› durumunda, ifltirak kazanc› veya ifl yeri veya
daimi temsilci arac›l›¤› ile elde edilen kurum kazanc›n›n 1/3'üne
uygulan›r.

kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 1.1.2005) (9), (10) ve (11) numaral› bentler uyar›nca
sa¤lanan istisnay›, kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin
Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn›
düzeyde bir vergilendirme imkân› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› hususunu
göz önünde bulundurarak, her bir bent için ayr› ayr›
uygulanabilecek flekilde elde edildi¤i ülkeler bak›m›ndan
s›n›rland›rmaya Bakanlar Kurulu, bu bentler ile ilgili uygulamaya
iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
12) (5821 Say›l› Kanun’un 31’nci maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31.12.2004) Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde
yer alan ifltirak hisseleri ile gayrimenkullerinin sat›fl›ndan
do¤an ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançlar›.

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra, Sermayeye ilave edilme iflleminin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
Yürürlük: 1.1.2005) (9), (10) ve (11) numaral› bentler uyar›nca ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar gerçeklefltirilmesi flartt›r.
vergi yükü, kanunî veya ifl merkezinin bulundu¤u ülkede ilgili Vadeli sat›fl halinde, ilk yap›lan tahsilat›n ifltirak hissesi veya

AÇIKLAMA

kalmak kayd›yla, fiili sat›fl bedeli esast›r. Bunun d›fl›nda çeflitli ölçülerin dikkate al›narak, fiilen gerçekleflen sat›fl fiyat›n›n alt›nda
veya üstünde biri istisna tutar›n›n hesaplanmas› söz konusu olmayacakt›r.
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dönemde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisi benzeri
verginin, bu dönemde elde edilen toplam da¤›t›labilir kurum
kazanc› ile tahakkuk eden kurumlar vergisi toplam›na
oranlanmas› suretiyle tespit edilir. Bu bentlerde yer alan % 20
vergi yükü oran›n›, % 25'e kadar art›rmaya veya kanunî oran›na
kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

gayrimenkulün maliyet bedeline iliflkin oldu¤u kabul edilir.
Bu süre içinde sermayeye eklenmeyen kazanç k›sm› için
uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r. Bankalara borçlu
durumda olanlar ile bunlar›n kefillerinin bu borçlara karfl›l›k
bankalara devrettikleri gayrimenkul ve ifltirak hisseleri ile
bankalar›n alacaklar›na karfl›l›k iktisap ettikleri gayrimenkul
ile ifltirak hisselerinin sat›fl›nda iki tam y›l süreyle elde
tutulma flart› aranmaz. Bedelsiz olarak ya da rüçhan hakk›
kullan›lmak suretiyle itibarî de¤eriyle iktisap edilen hisse
senetlerinin iktisap tarihi olarak, sahip olunan eski hisse
senetlerinin iktisap tarihi esas al›n›r. Menkul k›ymet veya
gayrimenkul ticareti ile u¤raflan kurumlar›n bu amaçla
ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri
kazançlar istisna kapsam› d›fl›ndad›r.

(5228 Say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 1.1.2005) (9), (10) ve (11) numaral› bentler uyar›nca
sa¤lanan istisnay›, kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin
Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn›
düzeyde bir vergilendirme imkân› sa¤lay›p sa¤lamad›¤›
hususunu göz önünde bulundurarak, her bir bent için ayr› ayr›
uygulanabilecek flekilde elde edildi¤i ülkeler bak›m›ndan
s›n›rland›rmaya Bakanlar Kurulu, bu bentler ile ilgili
uygulamaya iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Tam mükellef sermaye flirketleri d›fl›ndaki kurumlar ile dar
mükellef kurumlarda, sat›fltan do¤an kazanc›n sermayeye
Bakanl›¤› yetkilidir.
ilave edilmesi flart› aranmaz, bu kazançlar özel bir fon

AÇIKLAMA

Sermaye flirketleri aç›s›ndan gayrimenkul veya ifltirak hissesinin sat›fl›ndan elde edilen kazanc›n istisnaya konu edilebilmesi için,
kurumca sat›fltan oluflan kazanc›n sermayeye ilave edilmesine karar verilmifl olmas› gerekmektedir. Peflin yap›lan sat›fllarda,
istisna sat›fl›n yap›ld›¤› hesap dönemine iliflkin kazanca uygulanacakt›r. Bunun için, sat›fl›n yap›ld›¤› hesap dönemine iliflkin
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hesab›nda tutulur. Sermayeye eklenen veya fon hesab›nda
tutulan kazançlar›n befl y›l içinde; herhangi bir suretle
iflletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar taraf›ndan yurt
d›fl›na transfer edilmesi veya bu süre içinde iflletmelerin
tasfiyesi (devir, birleflme ve bölünme halleri hariç) halinde, bu
kazançlar o y›l›n kazanc› say›larak vergiye tâbi tutulur.

Madde 31

Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle
gerçeklefltirilecek sermaye art›r›m›na ayk›r› hükümleri
uygulanmaz. ‹stisnan›n uygulanmas›na iliflkin esas ve usûlleri
tespit etmeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

AÇIKLAMA

kurumlar vergisi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar sermayeye ilave karar›n›n verilmifl olmas› ve sermayeye ilave
ifllemlerinin de her halükarda sat›fl› müteakip 2 nci takvim y›l›n›n sonuna kadar gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde
sermayeye eklenmeyen kazanç k›sm› için, uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziya›
u¤rat›lm›fl olacakt›r.

Örne¤in, 5 May›s 2005 tarihinde gayrimenkul sat›fl›ndan 200.000.- YTL kazanç elde edilmifl ve 2005 y›l› ikinci geçici vergi
dönemi ve y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinde bu tutar için kurumlar vergisi istisnas› uygulanm›flt›r. Ancak, 31.12.2007
tarihine kadar, sat›fltan elde edilen kazanc›n sermayeye ilave edilmesi flart› gerçeklefltirilmemifl ise, 2005 y›l›nda yararlan›lan
istisna dolay›s›yla eksik tahakkuk ettirilen vergiler aç›s›ndan vergi ziya› do¤mufl olacakt›r. Benzer flekilde 150.000.- YTL’ s›
sermayeye ilave edilip kalan 50.000.- YTL’ s› ilave edilmemifl olmas› durumunda da, sermayeye ilave edilmeyen 50.000.- YTL
dolay›s›yla eksik tahakkuk ettirilen vergiler aç›s›ndan vergi ziya› do¤mufl olacakt›r.
Vadeli sat›fllarda ise, ilk yap›lan tahsilat gayrimenkul veya ifltirak hissesinin maliyet bedeline iliflkindir. Dolay›s›yla, sat›fla konu
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olan k›ymetin maliyet bedelinin sermayeye ilavesi söz konusu olmayaca¤›ndan bu k›s›m istisna kapsam›nda bulunmamaktad›r.
Ayn› flekilde, henüz tahsil edilmemifl taksit tutarlar›n›n da, sermayeye eklenmesi söz konusu olmay›p, tahsil edildikçe sermayeye
ilave edilebilece¤inden tahsil edildikleri dönemlerde istisnaya konu olacaklard›r. Her halükarda sat›fl ifllemini takip eden ikinci
takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilerek sermayeye ilave edilmeyen tutarlar›n sermayeye ilave edilmesi ve istisna uygulamas›na
konu edilmesi söz konusu olmayacakt›r.
Örne¤in, 2005 y›l›nda, maliyet bedeli 400.000 YTL olan ve 1.000.000 YTL na vadeli olarak sat›lan bir gayrimenkule iliflkin
tahsilat 2005 y›l›nda 300.000 YTL, 2006 y›l›nda 300.000 YTL, 2007 y›l›nda 300.000 YTL ve 2008 y›l›nda 100.000 YTL olarak
yap›lmas› halinde; ilk yap›lan tahsilat maliyet bedeline iliflkin oldu¤undan 2005 y›l›nda istisna uygulanacak bir kazanç
olmayacakt›r. 2006 y›l›nda tahsil edilen 300.000 YTL’ n›n 100.000 YTL’ s› da maliyet bedeline iliflkin olaca¤›ndan istisna
uygulanacak kazanç 200.000 YTL olacakt›r. 2007 y›l›nda da tahsil edilen 300.000 YTL’ n›n tamam›na istisna uygulanacak,
ancak 2008 y›l›nda tahsil edilen 100.000 YTL ise, maddede belirtilen süre afl›ld›¤›ndan istisnaya konu olmayacakt›r.
Sermaye flirketleri d›fl›ndaki di¤er kurumlar vergisi mükellefleri aç›s›ndan, istisna uygulamas›nda, gayrimenkul ve ifltirak
hisselerinin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n sermayeye eklenmesi flart› bulunmamaktad›r. Bu kapsamdaki mükellefler, sat›fltan do¤an
kazanc› sat›fl ifllemini müteakip 5 y›l süreyle özel bir fon hesab›nda tutacak, kesinlikle ortaklara da¤›tmayacak ve iflletmenin
amaçlar› do¤rultusunda kullanacakt›r. Örne¤in 5 May›s 2005 tarihinde yap›lan sat›fltan do¤an ve sermayeye eklenen ve fon
hesab›nda tutulan kazanç 6 May›s 2010 tarihinden önce bu iflletmeden çekilemeyecektir. Bu kazanc›n 2008 y›l› içinde çekildi¤i
varsay›m›yla, 2005 y›l›nda istisnaya konu edilen bu kazanç 2008 y›l› matrah›na ilave edilerek vergilenecektir.
Kurumlar›n mevcut hisse senetleri dolay›s›yla ellerinde bulunan rüçhan hakk› kuponlar› karfl›l›¤›nda bedelsiz ya da itibari
de¤eriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri durumunda, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri aç›s›ndan iktisap tarihi
olarak eski hisse senetleri ya da ifltirak hissesinin iktisap tarihi esas al›nacakt›r. Ayn› durum, ifltirak edilen kurumun nedeni ne
olursa olsun yapm›fl oldu¤u sermaye art›fl› dolay›s›yla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri aç›s›ndan da söz konusudur.
Bunun d›fl›nda, rüçhan hakk› dolay›s›yla, nominal bedelin üstünde olup piyasa fiyat›ndan ya da daha düflük bir fiyata yeni hisse
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senedi iktisap edilmesi durumunda ise, bu hisse senetleri aç›s›ndan iktisap tarihi, eski hisse senetlerinden ba¤›ms›z olarak
bunlar›n bilfiil kurumun aktifine girdi¤i tarih olarak esas al›nacakt›r.

‹stisna uygulamas› esas itibariyle bütün kurumlar aç›s›ndan geçerlidir. Ancak, esas faaliyeti menkul ve gayrimenkul ticareti olan
kurumlar›n bu amaçla, di¤er bir ifadeyle ticari faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttuklar› k›ymetlerin sat›fl›ndan
elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmalar› mümkün de¤ildir. Sat›fla konu edilen k›ymetlerin iki tam y›l kurumun
envanterinde duruyor olmas› da durumu de¤ifltiremeyecektir.ancak, gayrimenkul veya menkul k›ymet ticareti ile u¤raflan
mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri gayrimenkullerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam›nda
bulunmaktad›r. Ayn› durum satmak üzere gayrimenkul inflaat› ile u¤raflan mükellefler aç›s›ndan da geçerlidir.
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GEÇ‹C‹ MADDE 35. – 1) (5821 Say›l› Kanun’un 32’nci
maddesi ile eklenen madde. Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden
itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006
tarihinde) Dar mükellef kurumlar›n Türkiye'deki
iflyerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin arac›l›¤›
olmaks›z›n elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici
67 nci maddesi kapsam›nda tevkifat yap›lm›fl kazançlar›
için y›ll›k veya özel beyanname verilmez.

Madde 32

2) 5821 Say›l› Kanun’un 32’nci maddesi ile eklenen madde.
Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde) Dar mükellef
kurumlar›n daimi temsilcileri arac›l›¤›yla elde ettikleri ve
tamam› Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi
kapsam›nda tevkifata tâbi tutulmufl kazançlar› için y›ll›k
veya özel beyanname verilmez.

AÇIKLAMA

Dar mükellef kurumlar›n daimî temsilcileri arac›l›¤›yla elde ettikleri ve tamam› Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi
kapsam›nda tevkifata tabi tutulmufl kazançlar› için de, kaynakta yap›lan vergilemenin nihaî vergileme olmas› öngörülmektedir.
Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m fon ve ortakl›klar›n›n Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisna
edilmifl portföy kazançlar› için halen A tipi fon ve ortakl›klar için yüzde 0, B tipi fon ve ortakl›klar için yüzde 10 oran›nda
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3) 5821 Say›l› Kanun’un 32’nci maddesi ile eklenen madde.
Yürürlük: 31.12.2005 tarihinde)
Sermaye Piyasas›
Kanununa göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m fon ve
ortakl›klar›n›n 2005 y›l› kurum kazançlar›n›n tespitinde;
portföylerinde bulunan ve ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›nda ifllem gören hisse senetleri, 2005 y›l›nda ifllem
gördü¤ü son günde oluflan a¤›rl›kl› ortalama fiyat veya al›fl
bedelinden yüksek olan› ile de¤erlenir. Bu de¤er izleyen
dönemlerde söz konusu senetlerin al›fl bedeli olarak kabul
edilir.

Madde 32

AÇIKLAMA

tevkifat yap›lmaktad›r. Gelir Vergisi Kanununda yap›lan düzenlemeyle 2006 y›l› kazançlar›ndan itibaren yap›lacak tevkifat oran›
yüzde 15 olarak belirlenmifltir.
Hisse senetleri al›fl bedeliyle de¤erlendi¤i için, bu fon ve ortakl›klar 2005 y›l›nda hisse senetlerini elden ç›karmalar› halinde fon
ve ortakl›¤›n tipine göre yüzde 0 veya yüzde 10 oran›nda vergiye tabi olacakken, 2006 y›l›nda elden ç›kar›lmas› halinde yüzde
15 oran›nda vergiye tabi olacakt›r. Bu durumun engellenmesi aç›s›ndan, 2005 y›l›nda fon ve ortakl›klar›n portföylerine dahil
hisse senetlerinin 2005 y›l›nda ifllem gördü¤ü son günde oluflan ortalama fiyat veya al›fl bedelinden yüksek olan›yla de¤erlenmesi
yönünde düzenleme yap›lmaktad›r. Böylece 2005 y›l›nda oluflan de¤er art›fl›n›n halen yürürlükte olan oranda vergilenmesi,
1.1.2006 tarihinden itibaren oluflan de¤er art›fllar›n›n ise yeni uygulamaya göre vergilenmesi sa¤lanm›fl olacakt›r.
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