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‹stisnalar:

‹stisnalar:

Madde 29 - Afla¤›da yaz›l› muameleler dolay›siyle al›nan Madde 29 - Afla¤›da yaz›l› muameleler dolay›siyle al›nan
paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnad›r: paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnad›r:
a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankalar›n kendi flube ve a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankalar›n kendi flube ve
ajanslar› ile veya bu flube ve ajanslar›n birbirleriyle yapt›klar› ajanslar› ile veya bu flube ve ajanslar›n birbirleriyle yapt›klar›
muameleler dolay›siyle tahakkuk eden paralar,
muameleler dolay›siyle tahakkuk eden paralar,
b) Merkezleri Türkiye d›fl›nda bulunan bankalar›n Türkiye'de b) Merkezleri Türkiye d›fl›nda bulunan bankalar›n Türkiye'de
mevcut flube ve ajanslar›n›n birbirleriyle yapt›klar› muameleler mevcut flube ve ajanslar›n›n birbirleriyle yapt›klar› muameleler
dolay›siyle tahakkuk eden paralar,
dolay›siyle tahakkuk eden paralar,
c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmifl olan c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmifl olan
esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri,
esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri,
d) Bankalar›n müflterileri nam ve hesab›na baflka flah›s ve d) Bankalar›n müflterileri nam ve hesab›na baflka flah›s ve
müesseselere yapt›rd›klar› hizmetler mukabili olarak ald›klar› müesseselere yapt›rd›klar› hizmetler mukabili olarak ald›klar›
ve aynen mezkur flah›s veya müesseselere ödedikleri paralar,
ve aynen mezkur flah›s veya müesseselere ödedikleri paralar,
e) (3297 say›l› Kanunun 17'inci maddesiyle de¤iflen bent) e) (3297 say›l› Kanunun 17'inci maddesiyle de¤iflen bent)
Bankalar›n, bankerlerin ve sigorta flirketlerinin sermayelerinin Bankalar›n, bankerlerin ve sigorta flirketlerinin sermayelerinin
tamam› kendilerine ait veya ifltirakleri bulunan s›naî tamam› kendilerine ait veya ifltirakleri bulunan s›naî
iflletmelerden sa¤lad›klar› kârlar,
iflletmelerden sa¤lad›klar› kârlar,

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile yürürlük süresi 31/12/2004 tarihinde sona eren Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinde
yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisine iliflkin istisna hükümleri, 6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun “‹stisnalar”
bafll›kl› 29 uncu maddesinde düzenlenerek Gider Vergileri Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile uyumlu hale getirilmektedir.
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f) (210 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle de¤iflen flekli) f) (210 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle de¤iflen flekli)
Bankalar›n,
Bankalar›n, bankerlerin ve sigorta flirketlerinin sermayelerine
bankerlerin ve sigorta flirketlerinin sermayelerine ifltirak ifltirak ettikleri banka, banker ve sigorta flirketlerinin bu kanuna
ettikleri banka, banker ve sigorta flirketlerinin bu kanuna göre göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden muamelelerden mütevellit karlar›,
mütevellit karlar›,

g) 5842 say›l› Denizcilik Bankas› Türk Anonim Ortakl›¤›
Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci maddeleri ile 12'inci
maddesinin (b) ve (c) f›kralar›nda zikrolunan ifller dolay›s›yle
Denizcilik Bankas› Türk Anonim Ortakl›¤› lehine tahakkuk
edecek paralarla, ayn› kanunun 2'inci ve 13'üncü maddeleri
gere¤ince, bankan›n veya kuraca¤› ortakl›klar›n, yukar›da
say›lan ifllerin görülmesine veya tesislerin iflletilmesine dair
hakiki veya hükmi flah›slarla yapt›klar› anlaflmalar dolay›siyle
elde edecekleri paralar ve bankan›n veya kuraca¤› ortakl›klar›n
anlaflmalar yapt›klar› hakiki veya hükmi flah›slar lehine ayni
ifller dolay›siyle tahakkuk edecek paralar,

g) 5842 say›l› Denizcilik Bankas› Türk Anonim Ortakl›¤›
Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci maddeleri ile 12'inci
maddesinin (b) ve (c) f›kralar›nda zikrolunan ifller dolay›s›yle
Denizcilik Bankas› Türk Anonim Ortakl›¤› lehine tahakkuk
edecek paralarla, ayn› kanunun 2'inci ve 13'üncü maddeleri
gere¤ince, bankan›n veya kuraca¤› ortakl›klar›n, yukar›da
say›lan ifllerin görülmesine veya tesislerin iflletilmesine dair
hakiki veya hükmi flah›slarla yapt›klar› anlaflmalar dolay›siyle
elde edecekleri paralar ve bankan›n veya kuraca¤› ortakl›klar›n
anlaflmalar yapt›klar› hakiki veya hükmi flah›slar lehine ayni
ifller dolay›siyle tahakkuk edecek paralar,
h) 6266 say›l› Kanuna göre kurulan kan bankalar›n›n mezkur
kanunda yaz›l› ifller dolay›siyle elde edecekleri paralar,

i) ( 4697 say›l› Kanun un 12 nci maddesiyle de¤iflen bent ,
Yürürlük: 10.7.2001) Emeklilik sözleflmeleri, hayat sigortalar›
(hayat sigortalar›nda ferdi kaza, hastal›k sonucu maluliyet ve
tehlikeli hastal›klar teminatlar›n›n da ek teminat olarak
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h) 6266 say›l› Kanuna göre kurulan kan bankalar›n›n mezkur verildi¤i sözleflmeler dahil) ve sa¤l›k sigortalar› ile ihracata ait
kanunda yaz›l› ifller dolay›siyle elde edecekleri paralar,
nakliyat sigortalar›nda sözleflme ve poliçe üzerinden al›nan
i) ( 4697 say›l› Kanun un 12 nci maddesiyle de¤iflen bent , paralar,
Yürürlük: 10.7.2001) Emeklilik sözleflmeleri, hayat sigortalar›
(hayat sigortalar›nda ferdi kaza, hastal›k sonucu maluliyet ve
tehlikeli hastal›klar teminatlar›n›n da ek teminat olarak verildi¤i
sözleflmeler dahil) ve sa¤l›k sigortalar› ile ihracata ait nakliyat
sigortalar›nda sözleflme ve poliçe üzerinden al›nan paralar,

j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri
dolay›siyle al›nan prim, komisyon vesair paralar,

k) (482 say›l› Kanunun 6'nc› maddesiyle eklenen f›kra)
Biçilmemifl veya toplanmam›fl her türlü tar›m mahsulleriyle
tar›m hayvanlar› için akdolunan zirai sigortalar dolay›siyle
al›nan paralar,

rizikolara karfl› yap›lan sigortalar dolay›siyle al›nan paralar,

k) (482 say›l› Kanunun 6'nc› maddesiyle eklenen f›kra)
Biçilmemifl veya toplanmam›fl her türlü tar›m mahsulleriyle
tar›m hayvanlar› için akdolunan zirai sigortalar dolay›siyle
j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri al›nan paralar,
dolay›siyle al›nan prim, komisyon vesair paralar,
l) (482 say›l› Kanunun 6'nc› maddesiyle eklenen f›kra) Nükleer
m) (4369 say›l› Kanunun 63'üncü maddesi ile de¤iflen bend)
Türkiye Halk Bankas›'n›n ihtisas kredileri kapsam›nda küçük
ve orta ölçekli sanayi iflletmelerine verdi¤i krediler ya da bu
l) (482 say›l› Kanunun 6'nc› maddesiyle eklenen f›kra) Nükleer iflletmelerin d›fl ticaret ifllemlerine yapt›¤› arac›l›k hizmetleri
rizikolara karfl› yap›lan sigortalar dolay›siyle al›nan paralar,
dolay›s›yla ald›¤› paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet
Kooperatiflerinin kefaleti alt›nda esnaf ve sanatkarlara verdi¤i
krediler dolay›s›yla al›nan paralar ve bu kooperatiflerin
ortaklar›ndan masraf karfl›l›¤› ad›yla ald›¤› paralar,
n) (2447 say›l› Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen f›kra)
Mevduat toplamayan bankalar›n açm›fl olduklar› yat›r›m
kredileri dolay›s›yle kendi lehlerine ald›klar› paralar,
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m) (4369 say›l› Kanunun 63'üncü maddesi ile de¤iflen bend)
Türkiye Halk Bankas›'n›n ihtisas kredileri kapsam›nda küçük ve
orta ölçekli sanayi iflletmelerine verdi¤i krediler ya da bu
iflletmelerin d›fl ticaret ifllemlerine yapt›¤› arac›l›k hizmetleri
dolay›s›yla ald›¤› paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet
Kooperatiflerinin kefaleti alt›nda esnaf ve sanatkarlara verdi¤i
krediler dolay›s›yla al›nan paralar ve bu kooperatiflerin
ortaklar›ndan masraf karfl›l›¤› ad›yla ald›¤› paralar,

o) (4008 say›l› Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen bent)
Bankalar›n, yetkili müesseselerin, özel finans kurulufllar›n›n ve
PTT'nin Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›ndaki Kararlar
ve bu kararlara dayan›larak ç›kar›lan tebli¤lere göre Merkez
Bankas›na yapacaklar› zorunlu, döviz ve efektif devirleri,
p) (4008 say›l› Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen bent)
Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe al›nan
paralar,

n) (2447 say›l› Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen f›kra) r) (4369 say›l› Kanunun 63'üncü maddesi ile eklenen bend)
Mevduat toplamayan bankalar›n açm›fl olduklar› yat›r›m
Kooperatifler arac›l›¤› ile Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi ve
kredileri dolay›s›yle kendi lehlerine ald›klar› paralar,
bankalar taraf›ndan aç›lan konut kredileri dolay›s›yla lehe
o) (4008 say›l› Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen bent) al›nan paralar.
Bankalar›n, yetkili müesseselerin, özel finans kurulufllar›n›n ve
s) ( 4684 say›l› Kanun un 20 nci maddesiyle eklenen bent,
PTT'nin Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›ndaki Kararlar ve
Yürürlük: 3.7.2001) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yap›lan
bu kararlara dayan›larak ç›kar›lan tebli¤lere göre Merkez
birleflme, devir, bölünme ve hisse de¤iflimi ifllemlerinden
Bankas›na yapacaklar› zorunlu, döviz ve efektif devirleri,
do¤an kazançlar.
p) (4008 say›l› Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen bent)
t) (4697 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent,
Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe al›nan
Yürürlük: 10.7.2001) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n, sermaye
paralar,
piyasalar›nda yapt›klar› ifllemler nedeniyle elde ettikleri
r) (4369 say›l› Kanunun 63'üncü maddesi ile eklenen bend) paralar,
Kooperatifler arac›l›¤› ile Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi ve
u) (4697 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent,
bankalar taraf›ndan aç›lan konut kredileri dolay›s›yla lehe
Yürürlük: 10.7.2001) Banka ve sigorta flirketleri ile emeklilik
al›nan paralar.
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s) ( 4684 say›l› Kanun un 20 nci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 3.7.2001) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yap›lan
birleflme, devir, bölünme ve hisse de¤iflimi ifllemlerinden do¤an
kazançlar.

flirketlerinin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar›
s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin
üzerinde elden ç›kar›lmas› sonucu kendi lehlerine kalan
paralar.

t) (4697 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent, v) (5281 Say›l› Kanun’un 39’uncu maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük: 10.7.2001) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n, sermaye Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
piyasalar›nda yapt›klar› ifllemler nedeniyle elde ettikleri paralar, 31/12/2004) 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 8
u) (4697 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent, inci maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendi
Yürürlük: 10.7.2001) Banka ve sigorta flirketleri ile emeklilik kapsam›ndaki ifllemler dolay›s›yla lehe al›nan paralar.
flirketlerinin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar›
s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin
üzerinde elden ç›kar›lmas› sonucu kendi lehlerine kalan paralar.
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Madde 43/6-a Özel iletiflim vergisi

Madde 39 - (5228 Say›l› Kanunun 38 inci maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük: 1.8.2004) 406 say›l› Telgraf ve Telefon
Kanunu uyar›nca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya
imtiyaz sözleflmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya
genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yap›s› kurup
iflleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan iflletmecilerin;

Özel iletiflim vergisi

Madde 39 - (5228 Say›l› Kanunun 38 inci maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük: 1.8.2004) 406 say›l› Telgraf ve Telefon
Kanunu uyar›nca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya
imtiyaz sözleflmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya
genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yap›s› kurup
iflleten veya telekomünikasyon (5281 Say›l› Kanun’un 43/6a’nc› maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 31/12/2004)
a) Her nevi mobil telekomünikasyon iflletmecili¤i kapsam›ndaki
hizmeti sunan iflletmecilerin (görev sözleflmesi ile ulusal
(ön ödemeli kart sat›fllar› dahil) tesis, devir, nakil ve haberleflme
egemenlik kapsam›ndaki uydu yörünge pozisyonlar›n›n
hizmetleri % 25,
haklar›, yönetimi ve iflletme yetkisine sahip olanlar hariç);
b) Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n uydu platformu ve kablo
a) Her nevi mobil telekomünikasyon iflletmecili¤i
ortam›ndan iletilmesine iliflkin hizmetleri % 15,
kapsam›ndaki (ön ödemeli kart sat›fllar› dahil) tesis, devir, nakil
c) (a) ve (b) bentleri kapsam›na girmeyen di¤er telekomüni ve haberleflme hizmetleri % 25,
kasyon hizmetleri % 15,
b) Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n uydu platformu ve kablo
Oran›nda özel iletiflim vergisine tâbidir.

ortam›ndan iletilmesine iliflkin hizmetleri % 15,

Bakanlar Kurulu, % 25 oran›n› % 10'a, % 15 oranlar›n› ise ayr› c) (a) ve (b) bentleri kapsam›na
ayr› veya birlikte % 5'e kadar indirmeye ve bu oranlar› kanunî telekomünikasyon hizmetleri % 15,
oranlar›na kadar art›rmaya yetkilidir.
Oran›nda özel iletiflim vergisine tâbidir.

AÇIKLAMA

girmeyen

di¤er

Madde de yap›lan düzenleme ile Türkiye’de görev sözleflmesi uyar›nca ulusal egemenlik kapsam›nda uydu yörünge
pozisyonlar›n›n haklar›, yönetimi ve iflletilmesi yetkisine sahip olan yüzde yüz kamu sermayeli olarak 4/2/1924 tarihli ve 406
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Madde 43/6-a Mobil telefon aboneli¤inin ilk tesisinde (operatör de¤ifliklikleri Bakanlar Kurulu, % 25 oran›n› % 10'a, % 15 oranlar›n› ise ayr›
hariç) yirmimilyon lira ayr›ca özel iletiflim vergisi al›n›r. Bu
tutar, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulan›r. Hesaplanan tutar›n
yüzde beflini aflmayan kesirler dikkate al›nmaz. Bakanlar
Kurulu, bu flekilde tespit edilen tutar› % 50'sine kadar art›rmaya
veya yar›s›na kadar indirmeye yetkilidir.

ayr› veya birlikte % 5'e kadar indirmeye ve bu oranlar› kanunî
oranlar›na kadar art›rmaya yetkilidir.

Mobil telefon aboneli¤inin ilk tesisinde (operatör de¤ifliklikleri
hariç) yirmimilyon lira ayr›ca özel iletiflim vergisi al›n›r. Bu
tutar, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulan›r. Hesaplanan tutar›n
Verginin mükellefi; birinci f›krada say›lan telekomünikasyon yüzde beflini aflmayan kesirler dikkate al›nmaz. Bakanlar
hizmetlerini sunan iflletmecilerdir. Verginin matrah›, katma Kurulu, bu flekilde tespit edilen tutar› % 50'sine kadar
de¤er vergisi matrah›n› oluflturan unsurlardan teflekkül eder. Bir art›rmaya veya yar›s›na kadar indirmeye yetkilidir.
aya ait özel iletiflim vergisi, izleyen ay›n onbeflinci günü Verginin mükellefi; birinci f›krada say›lan telekomünikasyon
akflam›na kadar beyan edilerek ayn› süre içinde ödenir. Bu hizmetlerini sunan iflletmecilerdir. Verginin matrah›, katma
verginin beyan ve ödenmesine iliflkin olarak 47 ve 48 inci de¤er vergisi matrah›n› oluflturan unsurlardan teflekkül eder.
madde hükümleri uygulanmaz.
Bir aya ait özel iletiflim vergisi, izleyen ay›n onbeflinci günü
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 say›l› Katma akflam›na kadar beyan edilerek ayn› süre içinde ödenir. Bu
De¤er
Vergisi
Kanunu
hükümleri
uygulan›r. verginin beyan ve ödenmesine iliflkin olarak 47 ve 48 inci
Telekomünikasyon iflletmecilerinin; imtiyaz veya görev madde hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMA

say›l› Kanuna 16/6/2004 tarih ve 5189 say›l› Kanunla eklenen ek 33 madde hükmü uyar›nca kurulan Türksat Uydu Haberleflme
ve ‹flletme Anonim fiirketi’nin bu kapsamda verdi¤i hizmetler özel iletiflim vergisinden istisna edilmektedir.
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Madde 43/6-a sözleflmeleri, ruhsatlar veya genel izinler uyar›nca Hazineye Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 say›l› Katma

ödeyecekleri pay›n hesaplanmas›nda özel iletiflim vergisi De¤er
Vergisi
Kanunu
hükümleri
uygulan›r.
dikkate al›nmaz. Özel iletiflim vergisi, düzenlenecek faturalarda Telekomünikasyon iflletmecilerinin; imtiyaz veya görev
ayr›ca gösterilir.
sözleflmeleri, ruhsatlar veya genel izinler uyar›nca Hazineye
Bu vergi, katma de¤er vergisi matrah›na dahil edilmez, gelir ve ödeyecekleri pay›n hesaplanmas›nda özel iletiflim vergisi
kurumlar vergisi uygulamas›nda gider kaydedilmez ve hiçbir dikkate al›nmaz. Özel iletiflim vergisi, düzenlenecek
vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergiden, 2.2.1981 faturalarda ayr›ca gösterilir.
tarihli ve 2380 say›l› Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 say›l› Bu vergi, katma de¤er vergisi matrah›na dahil edilmez, gelir ve
Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.
kurumlar vergisi uygulamas›nda gider kaydedilmez ve hiçbir
Bu vergiye iliflkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergiden, 2.2.1981
beyannamelerin flekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye tarihli ve 2380 say›l› Kanun ile (5281 Say›l› Kanun’un 43/6b’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 23.7.2004
Bakanl›¤› yetkilidir.
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) 10.7.2004 tarihli
ve 5216 say›l› Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.

Bu vergiye iliflkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken
beyannamelerin flekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye
Bakanl›¤› yetkilidir.
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Madde 43/6-b fians oyunlar› vergisi

Madde 40 - (5228 Say›l› kanunun 39 uncu maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük: Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün
flans oyunlar›na iliflkin iflletme hakk›n› devretti¤i iflletici
firman›n sözleflme ile belirlenen flans oyunlar›n› fiilen
oynatmaya bafllad›¤› tarih) Afla¤›da say›lan müflterek bahis ve
flans oyunlar›, belirtilen tutar veya oranda flans oyunlar›
vergisine tâbidir.

fians oyunlar› vergisi

Madde 40 - (5228 Say›l› Kanunun 39 uncu maddesiyle de¤iflen
madde, Yürürlük: Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün
flans oyunlar›na iliflkin iflletme hakk›n› devretti¤i iflletici
firman›n sözleflme ile belirlenen flans oyunlar›n› fiilen
oynatmaya bafllad›¤› tarih) Afla¤›da say›lan müflterek bahis ve
flans oyunlar›, belirtilen tutar veya oranda flans oyunlar›
vergisine tâbidir.

a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve
benzeri oyunlarda her bir kolon için 20.000 lira.
benzeri oyunlarda her bir kolon için 20.000 lira.
b) Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan flans
oyunlar›yla ilgili olarak her ne ad alt›nda olursa olsun tahsil
edilen paralardan; ‹dare taraf›ndan ödenen her türlü ikramiye,
iflletici pay›, bayi komisyonu, ‹dare pay› ve Savunma Sanayii
Destekleme Fonu pay› düflüldükten sonra kalan tutar›n % 100'ü.

b) Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan flans
oyunlar›yla ilgili olarak her ne ad alt›nda olursa olsun tahsil
edilen paralardan; ‹dare taraf›ndan ödenen her türlü ikramiye,
iflletici pay›, bayi komisyonu, ‹dare pay› ve Savunma Sanayii
Destekleme Fonu pay› düflüldükten sonra kalan tutar›n %
c) At yar›fllar›nda oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az 100'ü.
olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u.
c) At yar›fllar›nda oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az
d) Her türlü di¤er müflterek bahislerde kat›lma bedelinin % 10'u. olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u.

AÇIKLAMA

10.7.2004 tarihli ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 Say›l› Büyükflehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanuna yap›lan at›flar›n 5216 say›l›
Kanuna yap›lm›fl kabul edilmesi yönünde bir düzenleme yap›lmaktad›r.
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Madde 43/6-b Bakanlar Kurulu maktu tutarlar› on kat›na kadar art›rmaya, d) Her türlü di¤er müflterek bahislerde kat›lma bedelinin %

s›f›ra kadar indirmeye, nispî hadleri kanunî oran›n % 10' una 10'u.
kadar azaltmaya ve kanunî oran›na kadar art›rmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu maktu tutarlar› on kat›na kadar art›rmaya,
Verginin mükellefi (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlar s›f›ra kadar indirmeye, nispî hadleri kanunî oran›n % 10' una
için bunlar› tertipleyen kifli ve kurulufllar, (b) bendinde belirtilen kadar azaltmaya ve kanunî oran›na kadar art›rmaya yetkilidir.
oyunlarda Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤üdür.
Verginin mükellefi (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlar
(a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlarda flans oyunlar› için bunlar› tertipleyen kifli ve kurulufllar, (b) bendinde
vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Bu müflterek belirtilen oyunlarda Milli Piyango ‹daresi Genel
bahis ve talih oyunlar›n› tertipleyenler taraf›ndan bir ay içinde Müdürlü¤üdür.
tahsil edilen flans oyunlar› vergisi, izleyen ay›n yirminci günü
(a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlarda flans oyunlar›
akflam›na kadar beyan edilerek ayn› süre içinde ödenir.
vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Bu müflterek
(b) bendinde belirtilen oyunlarda vergilendirme dönemi takvim
bahis ve talih oyunlar›n› tertipleyenler taraf›ndan bir ay içinde
y›l›n›n birer ayl›k dönemleridir. Bu vergiye iliflkin beyanname,
tahsil edilen flans oyunlar› vergisi, izleyen ay›n yirminci günü
vergilendirme dönemini izleyen ay›n yirminci günü akflam›na
akflam›na kadar beyan edilerek ayn› süre içinde ödenir.
kadar Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine verilir ve hesaplanan vergi ayn› sürede ödenir. (b) bendinde belirtilen oyunlarda vergilendirme dönemi takvim
Bu verginin beyan ve ödenmesine iliflkin olarak 47 ve 48 inci y›l›n›n birer ayl›k dönemleridir. Bu vergiye iliflkin beyanname,
vergilendirme dönemini izleyen ay›n yirminci günü akflam›na
madde hükümleri uygulanmaz.
kadar Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün ba¤l› oldu¤u
fians oyunlar› vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamas›nda
vergi dairesine verilir ve hesaplanan vergi ayn› sürede ödenir.
gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.
Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 say›l› Bu verginin beyan ve ödenmesine iliflkin olarak 47 ve 48 inci
Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 say›l› Kanuna göre mahalli madde hükümleri uygulanmaz.
idarelere pay verilmez.
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fians oyunlar› vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamas›nda
gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.
Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 say›l›
Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve (5281 Say›l› Kanunun 43/6-b
maddesiyle de¤iflen ibare; Yürürlük: 23.7.2004 tarihinden
geçerli olmak üzere 31.12.2004) 10.7.2004 tarihli ve 5216
say›l› Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.

Madde 43/6-b
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