Gayrimenkul veya ‹ﬂtirak Sat›ﬂ Karlar›n›n
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Yürürlükten kald›r›lan 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin birinci
f›kras›n›n 12. bendinde, kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak
hisseleri ile gayrimenkullerin sat›ﬂ›ndan do¤an ve sermayeye eklenmesine karar verilen
kazançlar›n›n kurumlar vergisinden istisna oldu¤u belirtilmiﬂtir.
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Buna paralel olarak da, bu kazançlar BSMV'den de istisna tutulmuﬂlard›r. Zira; 6802 say›l›
Gider Vergileri Kanunu’nun istisnalar› belirleyen 29. maddesinin (v) bendine göre, 5422
say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendi
kapsam›ndaki iﬂlemler dolay›s›yla lehe al›nan paralar, banka ve sigorta muameleleri
vergisinden müstesnad›r.
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‹lk paragrafta bahsetti¤imiz sat›ﬂ kazanc› istisnas› 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 5. maddesi ile devam ettirilmiﬂtir. Maddenin birinci f›kras›n›n (e) bendinde,
kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan taﬂ›nmazlar ve iﬂtirak hisseleri ile
ayn› süreyle sahip olduklar› kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›ﬂ›ndan
do¤an kazançlar›n %75'lik k›sm›, bentte belirtilen ﬂartlar dahilinde kurumlar vergisinden
istisna edilmiﬂ olup, ayn› maddenin (f) bendinde de, bankalara borçlar› nedeniyle kanuni
takibe al›nm›ﬂ veya Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile
bunlar›n kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip olduklar› taﬂ›nmazlar, iﬂtirak hisseleri, kurucu
senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karﬂ›l›k bankalara veya bu Fona
devrinden sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden
kazançlar›n tamam› ile bankalar›n bu ﬂekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›ﬂ›ndan
do¤an kazançlar›n %75'lik k›sm› kurumlar vergisinden istisna edilmiﬂtir.
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Ayr›ca, 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (5) inci f›kras›nda ise,
"Di¤er Kanunlarla 5422 Say›l› Kanun’a yap›lm›ﬂ olan at›flar, ilgili oldu¤u maddeler itibar›yla
bu Kanun’a yap›lm›ﬂ say›l›r." hükmü bulunmaktad›r.
Buna göre, 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 29/v maddesi ile 5422 say›l› Kanun’un
8. maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendine yap›lan at›f, 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (e) ve (f) bentlerine yap›lm›ﬂ
say›laca¤›ndan, bu bentler kapsam›nda yap›lan sat›ﬂ iﬂlemleri dolay›s›yla lehe al›nan
paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna bulunmaktad›r.
Bu durumda, bankalar - arac› kurumlar - sigorta ﬂirketleri ve di¤er BSMV’ye tabi ﬂirketlerce
5520 say›l› Kanun’un 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (e) ve (f) bentleri kapsam›nda
sat›ﬂ iﬂlemleri yap›lmas› halinde, bu iﬂlemler dolay›s›yla lehe al›nan paralar›n tamam›na
banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnas› uygulanacakt›r.
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Bankac›l›k ve Sigorta Muameleleri Vergisi

T.C.
MAL‹YE BAKANLI⁄I
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›
‹lgi: 16.11.2006 tarihli ve BN-1.062 KR-6.1-5713 say›l› yaz›n›z.
‹lgide kay›tl› yaz›n›zda belirtilen konuya iliﬂkin olarak Baﬂkanl›¤›m›za intikal eden
baﬂvurular hakk›nda aﬂa¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas›na gerek görülmüﬂtür.
6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun istisnalari belirleyen 29. maddesinin (v)
bendine göre, 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin birinci f›kras›n›n (12)
numaral› bendi kapsam›ndaki iﬂlemler dolay›s›yla lehe al›nan paralar, banka ve sigorta
muameleleri vergisinden müstesnad›r.
Di¤er taraftan, Mülga 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin birinci
f›kras›n›n 12. bendinde, kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisseleri
ile gayrimenkullerin sat›ﬂ›ndan do¤an ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançlar›n
kurumlar vergisinden müstesna oldu¤u belirtilmiﬂtir.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendinde,
kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan taﬂ›nmazlar ve iﬂtirak hisseleri ile
ayn› süreyle sahip olduklar› kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›ﬂ›ndan
do¤an kazançlar›n %75’lik k›sm› bentte belirtilen ﬂartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna
edilmiﬂ olup, ayn› maddenin (f) bendinde de bankalara borçlar› nedeniyle kanuni takibe
al›nm›ﬂ veya Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na borçlu durumda olan kurumlar ile bunlar›n
kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip olduklar› taﬂ›nmazlar, iﬂtirak hisseleri, kurucu senetleri
ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karﬂ›l›k bankalara veya bu Fon’a devrinden
sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden kazançlar›n tamam›
ile bankalar›n bu ﬂekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar›n
%75’lik k›sm› kurumlar vergisinden istisna edilmiﬂtir,
Ayr›ca, 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 1’inci maddesinin 5. f›kras›nda
ise, “Di¤er Kanunlarla 5422 Say›l› Kanun’a yap›lm›ﬂ olan at›flar, ilgili oldu¤u maddeler itibar›yla
bu Kanun’a yap›lm›ﬂ say›l›r.” hükmü bulunmaktad›r.
Buna göre, 6802 Say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 29/v maddesi ile 5422 Say›l›
Kanun’un 8. maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendine yap›lan at›f, 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (e) ve (f) bentlerine yap›lm›ﬂ
say›laca¤›ndan bu bentler kapsam›nda yap›lan sat›ﬂ iﬂlemleri dolay›s›yla lehe al›nan
paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden istisna bulunmaktad›r.
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Söz konusu bentlerde belirtilen %75’lik s›n›rlama, bu sat›ﬂlardan elde edilecek
kazanc›n ne kadarl›k k›sm›n›n kurumlar vergisinden istisna olaca¤›na iliﬂkin bir düzenlemedir.
6802 Say›l› Kanun’un 29/v maddesinde 5520 say›l› Kanun’un 5. maddesinin (e) ve (f) bentlerine
at›f yap›lmak suretiyle sadece banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnas› uygulanacak
iﬂlemle belirlenmekte olup, bu bentlerde belirtilen sat›ﬂ iﬂlemleri dolay›s›yla lehe al›nan
paralar›n tamam› banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir.
Bu durumda bankalar taraf›ndan 5520 say›l› Kanun’un 5. maddesinin birinci
f›kras›n›n (e) ve (f) bentleri kapsam›nda sat›ﬂ iﬂlemleri yap›lmas› halinde, bu iﬂlemler
dolay›s›yla lehe al›nan paralar›n tamam›na banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnas›
uygulanmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve konunun tüm bankalara duyurulmas›n› rica ederim.

Baﬂkan a.
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