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GVK’n›n 257 seri no.lu Genel Tebli¤i’nde aç›kland›¤› üzere; bir bankan›n kendi portföyünde
bulunan bir menkul k›ymeti baﬂka bankaya satmas› durumunda banka taraf›ndan elde edilen
gelir üzerinden tevkifat yap›lmamas›, ancak, bankan›n baﬂka bir banka veya arac› kurumu
arac› k›lmak suretiyle menkul k›ymet sat›n almas› durumunda, bu menkul k›ymetlerle ilgili
olarak elde edilecek gelirlerden sorumlularca, yani iﬂlemi yapan kurum taraf›ndan tevkifat
yap›lmas› gerekmektedir.

n
i
g

Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› vermiﬂ oldu¤u 10.07.2007 tarihli muktezada; "bankalar›n kurucusu
olduklar› yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin, baﬂka banka/arac› kurumlar taraf›ndan kendi
finansmanlar› aç›s›ndan al›n›p tekrar kurucu bankaya iade edilmesi s›ras›nda oluﬂan gelirler
üzerinden, fon kurucusu banka taraf›ndan Geçici 67. madde kapsam›nda vergi tevkifat›na
tabi oldu¤unu" belirtmiﬂtir.
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Buna göre; bir bankan›n kurucusu oldu¤u yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin baﬂka bir
banka/arac› kurum taraf›ndan kendi müﬂterilerine sat›lmay›p aktifinde bulundurmak suretiyle
gelir elde edilmesi halinde, kurucu bankan›n, söz konusu gelirin elde edilmesine arac›l›k
eden banka, bu kat›lma belgelerini aktifinde bulunduran ve fona iade ederek gelir elde eden
banka/arac› kurumun ise, gelir sahibi olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
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Bu nedenle, sayfan›n devam›ndaki muktezaya göre, banka ve arac› kurumlarca, kendi
finansmanlar›nda kullan›lan ve fon kurucusu bankaca tevkifat yap›lacak k›s›m ile, arac›l›k
yapt›klar› ve kendileri taraf›ndan tevkifat uygulanacak k›s›mlar› ayr›ﬂt›rmalar› istenmektedir.
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Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n alt›nc›
paragraf›nda 5527 say›l› Kanun’la yap›lan de¤iﬂiklikle, 01/10/2006 tarihinden itibaren Sermaye
Piyasas› Kanunu’na göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerinin ilgili
oldu¤u fona iadesi ve menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinin al›m sat›m›
tevkifat kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
Konu hakk›nda aç›klamalar›n yap›ld›¤› 257 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nin
“2.1-Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar” baﬂl›kl› bölümünde, bir bankan›n kendi portföyünde
bulunan bir menkul k›ymeti baﬂka bir bankaya satmas› durumunda banka taraf›ndan elde
edilen gelir üzerinden tevkifat yap›lmayaca¤›, ancak, bankan›n baﬂka bir banka/arac› kurumu
arac› k›lmak suretiyle menkul k›ymet sat›n almas› durumunda, bu menkul k›ymetlerle ilgili
olarak elde edece¤i gelirden sorumlularca tevkifat yap›laca¤› belirtilmiﬂtir.
Öte yandan, 258 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nin “4-Di¤er Hususlar”
baﬂl›kl› bölümünde de, Geçici 67. maddesinin (1) numaral› f›kras› kapsam›nda, bankalar veya
arac› kurumlarca yap›lacak tevkifat›n, elde edilmesine arac›l›k ettikleri kazançlar ile ilgili
oldu¤u, dolay›s›yla, bu kurumlar›n kendi portföylerinde bulunan menkul k›ymetler veya di¤er
sermaye piyasas› araçlar›ndan elde ettikleri kazançlar›n›n tevkifat kapsam›nda olmayaca¤›,
bu çerçevede, bir bankan›n kurucusu oldu¤u yat›r›m fonlar›n›n sat›m›na baﬂka bir banka/arac›
kurumun arac›l›k etmesi halinde, tevkifat yapma sorumlulu¤unun arac› banka/kurumlar
taraf›ndan yerine getirilece¤i ve fon kurucusu banka taraf›ndan arac› bankalara fon sat›ﬂ›nda
tevkifat yap›lmayaca¤›, ancak arac› bankalar arac›l›¤›yla fon alan yat›r›mc›lar›n al›m-sat›mlar›nda
arac› bankalar taraf›ndan tevkifat yap›laca¤› ifade edilmiﬂtir.
Buna göre, bir bankan›n kurucusu oldu¤u yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin baﬂka
bir banka/arac› kurum taraf›ndan kendi müﬂterilerine sat›lmay›p aktifinde bulundurmak
suretiyle gelir elde edilmesi halinde, kurucu bankan›n söz konusu gelirin elde edilmesine
arac›l›k eden banka, bu kat›lma belgelerini aktifinde bulunduran ve fona iade ederek gelir elde
eden banka/arac› kurumun ise gelir sahibi olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Dolay›s›yla, bankalar›n kurucusu olduklar› yat›r›m fonu kat›l›m belgelerinin, baﬂka
banka/arac› kurumlar taraf›ndan kendi finansmanlar› aç›s›ndan al›n›p tekrar kurucu bankaya
iade edilmesi s›ras›nda oluﬂan gelirler üzerinden, fon kurucusu banka taraf›ndan Geçici
67. madde kapsam›nda vergi tevkifat› yap›lacakt›r.
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Ancak söz konusu yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin, baﬂka banka/arac› kurumlar
taraf›ndan fon kurucusu bankadan al›n›p arac›l›k yap›lmak suretiyle yat›r›mc›lara sat›lmas›
durumunda ise, bunlar›n yat›r›mc›lar taraf›ndan arac› banka/arac› kuruma iadesi s›ras›nda
oluﬂan gelirler üzerinden, arac›l›k yapan bu kurumlar taraf›ndan vergi tevkifat› yap›laca¤›
tabiidir.
Di¤er, taraftan, yat›r›m fonu kat›lma belgelerine iliﬂkin olarak söz konusu banka/arac›
kurumlarca, kendi finansmanlar›nda kulland›klar› ve fon kurucusu banka taraf›ndan tevkifat
yap›lacak olan k›s›m ile arac›l›k yapt›klar› ve kendileri taraf›ndan tevkifat yap›lacak olan k›sma
ait kay›tlar›n yukar›da belirtilen çerçevede birbirinden ayr›ﬂt›r›larak izlenmesi ve ilgili
kurum/kuruluﬂlara yap›lacak bildirimlerde bu hususlar›n aç›kça belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve durumun ilgili bankalar ile arac› kurumlara da bildirilmesini
rica ederim.
Baﬂkan a.
Feyyaz YAZAR
Gelir ‹dare Grup Baﬂkan›

Arkan & Ergin
Member of JPA International

