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Maliye Bakanl›¤› vergi inceleme elemanlar›nca, 2002-2007 y›llar›nda internet üzerinden
oynanan  kumar ve bahis ifllemleri nedeniyle yurt d›fl›ndaki kurumlara kredi kartlar›, debit
kartlar ve di¤er transferler nedeniyle bankalardan yaz›l› bilgi talep edilmektedir. Bilindi¤i
üzere, bu sitelere kifliler, ya kredi kartlar›ndan yada havale yoluyla para gönderiyor. ‹kramiye
kazand›klar›nda da bu tutarlar kiflinin kendi hesab›na geçiyor. Kifli isterse bu paray› sitedeki
depo hesab›nda tutarak oynamaya devam ediyor veya istiyorsa paray› çekebiliyor.

Maliye Bakanl›¤›n›n bilgi isteme talebinin veraset ve intikal vergisi aç›s›ndan oldu¤u tahmin
edilmektedir. Bu konuda sayfan›n devam›nda sunmufl oldu¤umuz bir mukteza bulunmaktad›r.

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’na göre, Türkiye'de ikamet eden kifliler,  yurt d›fl›nda da
olsa bir ivazs›z intikal nedeniyle mal veya servet edinmifllerse, bu verginin konusuna
girmektedir. ‹kramiye kazanm›fllarsa 1 ay içinde beyanname vermeleri gerekir. Futbol ve at
yar›fllar›nda vergi oran› %10 dur.

Sayfan›n devam›ndaki muktezay› inceledi¤imizde, bu yorumun biraz zorlama oldu¤unu
görüyoruz ve buradaki de¤erlendirmelere kat›lm›yoruz. Zira, Maliye tebli¤ ve düzenlemelerinde
bankalara aç›kça böyle bir görev ve sorumluluk verilmemifltir.  Ayr›ca, bu kifliler ikramiye
kazand›klar›nda da bunun kayna¤›n› bankalar bilemez. Zira, gelen para yat›r›lm›fl ana para
olabilir. Ayr›ca, bu  konuda  28 no.lu Veraset ve ‹ntikal Vergisi Genel Tebli¤i var ve buna göre
vergi kesme yükümlülü¤ü çekilifli düzenleyen kuruma aittir. Dolay›s›yla ikramiye kazand›¤›
tespit edilenler Maliye Bakanl›¤›nca ancak veraset ve intikal vergisi yönünden beyanname
vermeye ça¤r›labilir.

Konuyu bilgilerinize sunuyoruz. Olas› bir vergi incelemesi halinde de gerekli deste¤i vermek
için bizimle temas kurabilirsiniz.



Mukteza

B.07.4.DEF.0.34.12.2.VRS:21-12582-1

T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹

‹l Defterdarl›¤›
Vas›tal› Vergiler Gelir Müdürlü¤ü

‹lgi: 26.07.2004 tarihli dilekçeniz.

Dilekçenizde, müflterilerinizin kredi kart› hesab›na çeflitli tarihlerde bahis flirketlerinden
gelen ve vadesiz mevduat hesaplar›na toplu olarak aktar›lan tutarlar üzerinden vadesiz hesaba
aktar›m tarihi esas al›narak vergi tevkifat›n›n yap›l›p Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine
beyannamenin verildi¤i ve hesaplamalarda bahis sitesinden kredi kart›na gelen tutarlar›n
mevduat hesab›na toplu olarak virman yap›ld›¤› tarih dikkate al›narak tek sefer istisna haddinin
uyguland›¤› belirtilerek veraset ve intikal vergisi hesaplamalar›nda kredi kart›na bu tutar›n
alacak kaydedildi¤i tarihlerin mi yoksa müflterilerin vadesiz hesaba virman yapt›¤› tarihin mi
dikkate al›naca¤›, kredi kart›na alacak kaydedilen tarihlerin dikkate al›nmas› durumunda ise
istisna haddinin her gelen tutar için ayr› ayr› uygulan›p uygulanmayaca¤› hususunda bilgi
verilmesi istenilmifltir.

7338 Say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi hükmüne göre Türkiye
Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan flah›slara ait mallar ile Türkiye'de bulunan mallar›n veraset
tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazs›z bir tarzda bir flah›stan di¤er bir flahsa
intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.

Kanun’un 2. maddesinin (d) f›kras›nda ise, “ivazs›z intikal” hibe yoluyla veya herhangi
bir tarzda olan ivazs›z iktisaplar fleklinde tarif edilmekte olup 5. maddesinde, veraset ve intikal
vergisi mükellefinin, veraset tarikiyle veya ivazs›z bir tarzda mal iktisap eden flah›s oldu¤u
belirtilmifltir.

Di¤er taraftan Kanun’un 7. maddesinde, veraset tarikiyle veya sair suretle ivazs›z bir
tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri mallar›, Spor-Toto Teflkilat› ile yar›flma ve çekilifli
düzenleyen gerçek ve tüzel kifliler ikramiye kazananlar›n ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir
beyanname ile bildirmeye mecbur olduklar›, 9. maddenin 3. f›kras›nda, veraset ve intikal vergisi
beyannamesinin, gerçek ve tüzel kiflilerce düzenlenen yar›flma ve çekilifller ile futbol
müsabakalar›na ait müflterek bahislerde yar›flma ve çekilifl ile müsabakalar›n yap›ld›¤› günü
takip eden ay›n 20. günü akflam›na kadar verilmesi gerekti¤i, 16. maddesinde de, söz konusu
ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oran›n›n %10 olarak uygulanaca¤› hükümleri yer almakta
olup Kanun’un 4/e maddesinde ise para ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde
kazan›lan ikramiyelerin 2004 y›l› için 1.572.000.000 TL'sinin veraset ve intikal vergisinden
istisna oldu¤u aç›klanm›flt›r.

Öte yandan, Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde, bu vergiye konu
olacak mallar›n de¤erleme gününün, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde miras›n
aç›ld›¤›, di¤er suretle meydana gelen intikallerde mallar›n hukuken iktisabedildi¤i gün olaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r.
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Buna göre, yurt d›fl›nda bulunan gerçek ve tüzel kiflilerce bilgisayar ortam›nda
düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde ikramiye kazanan flah›slar kazand›klar› ikramiye tutarlar›n›,
kredi kart›na aktar›ld›¤› tarihte iktisap etmifl olmaktad›rlar.

Ayr›ca, yurt d›fl›nda bulunan gerçek ve tüzel kiflilerce bilgisayar ortam›nda düzenlenen
yar›flma ve çekilifllerde ikramiye kazananlar›n kredi kart›na aktar›lan tutarlar ayr› ayr› birer
hukuki iktisap olup, kredi kart›na alacak ……………... tutar için ayr› beyanname verilmesi ve
(2004 y›l› için) 1.572.000.000.- Liral›k istisnan›n da kredi kart›na aktar›lan her bir tutar için ayr›
ayr› uygulanmas› gerekir.

Ayn› Kanun’un 17. maddesinde; “Amme ‹dare ve müesseseleri, bankalar, bankerler,
kasa kiralayanlar, sigorta flirketleri, sair flirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri
istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi bir muamele dolay›s›yla para ve
senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmifl oldu¤una dair vergi dairesinden verilmifl
bir tasdikname talebederler.

Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklar›ndan, veraset yoluyla intikallerde
%5, ivazs›z intikallerde %15 oran›nda vergi karfl›l›¤› olarak tevkifat yapt›ktan sonra, bakiyesini
verebilirler. Tevkifat› yapanlar tevkif ettikleri paray› en geç bir hafta içinde bulunduklar› yerin
mal sand›¤›na yat›rmaya ve keyfiyeti ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine yaz› ile bildirmeye
mecburdurlar.

Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri paray› yukar›da belirtilen
süre içinde mal sand›¤›na yat›rmayanlardan (hakimler hariç) tevkif etmeye ve yat›rmaya mecbur
olduklar› paralar Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›ndaki Kanun hükümlerine göre,
gecikme zamm› tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifat› yapan ilgili kurulufllar›n, bu görevleri
süresinde yerine getirmeyen sorumlular›ndan, tevkif etmeye ve yat›rmaya mecbur olduklar›
paralar›n %10'u oran›nda ayr›ca ceza tahsil olunur.” denilmektedir.

Bu itibarla, yurt d›fl›nda bulunan gerçek veya tüzel kiflilerce bilgisayar ortam›nda
(internette) düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde ikramiye kazand›¤› tespit edilen banka
müflterilerinizin yukar›da aç›klanan madde hükümlerinde öngörülen vergi ile ilgili ödev ve
sorumluluklar›n› yerine getirmemesi durumunda bankan›z›n Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun
17. maddesi gere¤ince (herhangi bir istisna haddi uygulamaks›z›n) ivazs›z intikallerde her bir
intikal için %15 oran›nda vergi karfl›l›¤› olarak tevkifat yap›p tevkif edilen paray› en geç bir
hafta içinde bir yaz› ile ilgili vergi dairesine bildirmeniz ve ödemeniz gerekmektedir.

Ayr›ca ilgili dairece de Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu ve bu Kanun’a iliflkin olarak
yay›mlanm›fl olan Genel Tebli¤ ve ‹ç Genelgeler ile Vergi Daireleri ‹fllem Yönergesi'nde aç›klanan
genel hükümler uyar›nca mükellefin beyana ça¤r›larak gerekli ifllemlerin yap›laca¤› tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Defterdar a.

Nurettin YENER
Defterdar Yard›mc›s› V.
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