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Bu sirkülerimizde 2003 y›l› içinde elde edilen repo, mevduat faizi gibi gelirlerden stopaj
suretiyle bankalarca kesilen fon pay›n›n Maliye'den iadesine iliflkin usul ve esaslar› hat›rlatmak
istiyoruz. Bilindi¤i gibi, bu gelirler üzerinden kesilen vergiler 2003 y›l› kurumlar vergisinden
mahsup edilmifl, arta kalan tutarlar da iade al›nm›flt›r. Ancak, fon paylar› mahsup ve iadeye
konu edilmemifltir.

Anayasa Mahkemesi, 20.03.2008 tarih ve E.2004/94 say›l› karar›yla 4842 say›l› Kanun'un (Fon
Pay›n› kald›ran yasa) geçici 1. maddesinin ikinci f›kras›ndaki “........... bu kazanç ve iratlara
iliflkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon paylar› mahsup ve iadeye konu
olamaz” hükmünü iptal etmifltir.

Bu çerçevede Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, yay›nlad›¤› 13 s›ra numaral› Kurumlar Vergisi
Kanunu Sirküleri ile 4842 say›l› Kanun hükümlerine göre daha önce mahsup ve iadeye
konu olmayan fon pay› tutarlar›n red ve iadesine iliflkin aç›klamalarda bulunmufltur.

Sirkülerde yap›lan aç›klamalara göre;

2003 y›l› vergilendirme dönemine iliflkin olarak daha önce kurumlarca ödenen ancak mahsup
ve iadeye konu edilmeyen fon pay› tutarlar›n›n, ilgili döneme iliflkin olarak verilen kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi tutarlar›n›n %10'unu aflmayan
k›sm›n›n (çünkü aflan k›s›m 2004 matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nm›flt›),
mahsup ve iade edilebilmesi mümkün bulunmaktad›r.

Buna göre 2003 y›l›nda kurumlar vergisi matrah› beyan eden ve dolay›s›yla “hesaplanan
kurumlar vergisi” mevcut olan flirketler, bu verginin %10'una kadar olan fon paylar›n› iade
alabileceklerdir.

Örnek:

2003 Y›l› içinde kesilen G.V. :  400
2003 Y›l› içinde kesilen fon pay› :    40

2003 y›l› K.V. Beyannamesi:
Kar :1000
‹stisnalar :  950
K.V. matrah› :    50
Hesaplanan K.V. :    15
Mahsup edilecek G.V. stopaj› :  400
‹adesi gereken K.V. :  385
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Bu durumda bu flirket y›l içinde kesilen 40 fon pay›n›n 15’lik k›sm› iade olarak al›nabilecektir.
25’lik k›s›m ise 2004 y›l›nda vergi matrah›ndan indirilebilecek gider olarak yaz›lm›fl olacakt›r.

Mahsup ve iade ifllemleri, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde yer alan aç›klamalar
çerçevesinde yerine getirilecektir. Bu konuda haz›rlam›fl oldu¤umuz müracaat dilekçesi
ektedir.
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Dilekçe

Dairenizin ............................. vergi kimlik numaral› mükellefiyiz.

4842 say›l› Kanun ile 01.01.2004 tarihinden itibaren fon pay› uygulamas› yürürlükten kald›r›lm›fl ve
söz konusu Kanun'un Geçici 1. maddesi/2. f›kras›nda 2003 y›l› kazanç ve iratlar›na iliflkin olarak 2003
y›l›nda kesinti yoluyla ödenen fon paylar›n›n mahsup ve iadeye konu edilemeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Di¤er taraftan, söz konusu fon paylar›n›n mahsup ve iadeye konu edilmeyece¤ini düzenleyen
4842 say›l› Kanun'un ilgili maddesinin Anayasa'ya ayk›r› oldu¤u sav›yla iptal istemi ile aç›lan
davada Anayasa Mahkemesi E:2004/94, K: 2008/83 say›l› karar› ile söz konusu düzenlemenin
iptaline 20.03.2008 tarihinde karar vermifltir.

5228 say›l› Kanun'un Geçici 4. maddesi ile getirilen düzenlemeyle 4842 say›l› Kanun’un Geçici
1. maddesi uyar›nca mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylar›n›n, 2003 y›l› beyannameleri
üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi tutarlar›n›n %10'unu aflan k›sm› 2004 y›l›nda
gider yaz›labilmifltir. Ancak, 2003 y›l› gelir veya kurumlar vergisi tutar›n›n %10'unu aflmayan
k›sm› ise gider yaz›lamam›fl, mahsup ve iadeye de konu edilememifltir.

‹ptal karar›n›n uygulamas›yla ilgili olarak yay›mlanan 13 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
sirkülerinde, söz konusu fon paylar›n›n, 2003 y›l› vergilendirme dönemine iliflkin olarak verilen
y›ll›k gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi
tutar›n›n %10'unu aflmayan k›sm›n›n mahsup ve iadesinin mümkün oldu¤u belirtilmifltir.

Bu kapsamda, 2003 y›l› vergilendirme dönemine iliflkin olarak taraf›m›zca ödenen ancak
mahsup ve iadeye konu edilmeyen ayr›ca gider de yaz›lmayan fon pay› tutar› afla¤›daki tabloda
görüldü¤ü üzere 100.000 YTL'dir.

fiirketimizce 2003 y›l›nda ödenmifl bulunan ancak mahsup ve iadeye konu edilmemifl olan
yukar›da belirtilen 100.000.-YTL fon tutar›n›n 13 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile
getirilen düzenleme çerçevesinde .........2008 dönemine ait Muhtasar Vergisi borcumuza mahsup
edilmesi için gerekli ifllemlerin yap›lmas›n› arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

.........................................A.fi.

...................... ........................ VERG‹ DA‹RES‹ MÜDÜRLÜ⁄ÜNE,
  …../…../2008

a. 2003 y›l› Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde
beyan edilen Kurumlar Vergisi matrah› 16.000.000

b. 2003 y›l› Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde
hesaplanan Kurumlar Vergisi tutar› 4.800.000

c. 2003 y›l› Kurumlar Vergisi tutar›n›n %10'u (b*%10) 480.000
d. 2003 y›l›na iliflkin ödenen Fon Pay› tutar› 100.000
e. Mahsuben veya nakden iadesi talep edilen fon tutar›

(e¤er d > c ise c, d < c ise d sat›r›ndaki rakam) 100.000

Ekler: Fon pay› ödemesi belgeleri
Ek 1) 2003 y›l› kurumlar vergisi beyannamesi fotokopisi.
Ek 2) 2003 y›l› kurumlar vergisi tahakkuk fifli.
Ek 3) 2003 y›l› kurumlar vergisi al›nd›s›.
Ek 4) Fon pay› kesintilerine iliflkin banka yaz›lar›.


