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Yat›r›m Ortakl›klar›nda BSMV ‹stisnas›
ve Son Geliflmeler
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‹stanbul, 02.03.2009

Baz› vergi kanunlar›nda de¤ifliklik yapan 5838 say›l› Kanun 28.02.2009 tarih ve 27155
(Mükerrer) say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Yeni Kanun; yat›r›m fonlar› ve yat›r›m ortakl›klar› için BSMV istisnas› getirmektedir.

Ayr›ca, Kanun’un geçici 1.maddesinde yat›r›m fonlar› için; “geçmifl y›llara dönük tarhiyat
yap›lamaz, daha önce yap›lan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir.”
hükmü ile yat›r›m fonlar› için bir anlamda vergi aff› getirilmifltir.

Yat›r›m ortakl›klar›n›n 2003-2007 dönemleri ise, sektörel olarak Maliye inceleme elemanlar›nca
incelenmifl ve tarhiyat yap›lan kurumlardan bir k›sm› %30 vergi asl› ve bunun gecikme faizini
ödeyerek Maliye ile uzlaflmaya gitmifltir. Bir k›s›m yat›r›m ortakl›klar› ise uzlaflma yolunu
tercih etmeyerek konuyu yarg›ya tafl›m›fllard›r. Aç›lan davalar halen devam etmekte olup,
dava yolunu tercih edenler, davalar› ilk derece mahkemelerinde kazanmaya bafllam›fllard›r.
‹stanbul Vergi Mahkemelerinde bu konuda yat›r›m ortakl›klar› lehine kararlar verilmektedir.

Bu durumda, yat›r›m ortakl›klar› bünyesinde konuyla ilgili olarak 2008 y›l› ve 2009 y›l›n›n
ocak, flubat aylar› için bir inceleme ve tarhiyat yap›l›rsa direkt dava aç›lmal› ve ayl›k bazda
ihtiraz› kay›tla beyan verilmesi uygulamas›ndan vazgeçilmelidir.

Menkul K›ymet Yat›r›m Ortakl›klar›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› gere¤ince sadece “portföy
iflletmecili¤i” faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan da menkul k›ymet portföy kazanc› elde
etmektedir. Bu kurumlar›n “banker” say›larak vergi tarhiyat›na muhatap olmalar› zaten
mevzuat›m›za uygun de¤ildir. Bu konulardaki görüfllerimiz daha önce yay›mlad›¤›m›z ve
flirketimiz web sitesinden (www.jpatr.com)  ulaflabilece¤iniz BFS (2007/12, 2008/01, 2008/13)
numaral› sirkülerlerimizde aç›kça belirtilmifltir.

Sonuç olarak, yap›lan kanun de¤iflikli¤i ile gerek yat›r›m fonlar›n›n gerekse yat›r›m ortakl›klar›n›n
BSMV mükellefi olmad›klar› net bir flekilde hükme ba¤lanm›flt›r.

5838 SAYILI KANUN

MADDE 32/(8:  6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinin birinci f›kras›n›n (t)
bendinde yer alan “Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n,” ibaresi “Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n, menkul
k›ymet yat›r›m fonlar›n›n ve menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar›n›n,” fleklinde de¤ifltirilmifltir.

GEÇ‹C‹ MADDE 1- Menkul k›ymet yat›r›m fonlar›n›n sermaye piyasalar›nda yapt›klar›
ifllemlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki dönemler için banka
ve sigorta muameleleri vergisi tarhiyat› yap›lmaz, daha önce yap›lan tarhiyatlardan vazgeçilir,
tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmifl tutarlar red ve iade edilmez.


