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        İstanbul, 17.08.2016  

 

KONU: Yatırım fon ve ortaklıklarının BSMV sorunu sona erdi.  

 

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” (6728 sayılı Kanun) ile vergi kanunlarında önemli değişiklik ve 
düzenlemeler yapılmıştır.  

Bu düzenlemelerden bir tanesi de Gider Vergileri Kanununda (BSMV) istisnaların 
düzenlendiği 29.maddenin birinci fıkrasının (t) bendinde yapılmıştır. 

Söz konusu bendin değişiklikten önceki metni; 

“Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet 
yatırım ortaklıklarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde 
ettikleri paralar,” 

şeklinde olup, değişiklikten sonraki metni ise, 

“Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul kıymet 
yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim 
sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları 
işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,”  

şeklinde oluşmuştur.  

Yapılan değişiklik ile istisna kapsamına giren kurumlar ile gelirlerin çeşidi arttırılmak 
suretiyle BSMV istisnasının kapsamı genişletilmiş olup, bu kapsama kurum olarak 
girişim sermayesi yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da dahil 
edilmiştir. 

Sirkülerimizi ilgilendiren değişiklik, (t) bendinin metninde belirtilen kurumların para 
piyasalarından elde ettikleri gelirlerin de istisna kapsamına alınmış olmasıdır. 

Bu suretle, geçen yıl Takasbank’ın (TPP) işlemlerinde alıcıdan satıcıya doğru yaptığı 
BSMV transferi uygulamasına son vermesi üzerine, satıcı pozisyonundaki aracı 
kurumlara ödenen faizlere ait BSMV matrahının belirlenmesi hakkında oluşan 
tereddütler ve uygulamadaki farklılıklar ortadan kalkmış olmaktadır.  

 

 



 

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl yatırım fonlarının aracı kurumlar vasıtasıyla 
Takasbank Para Piyasasında (TPP) değerlendirdiği nakit fazlalarından elde ettiği 
gelirin tamamının aracı kurumun geliri olarak değerlendirilip, aracı kurumun bu 
tutar üzerinden %1oranında BSMV ödeyeceği hakkında GİB tarafından görüş 
oluşturulmuştur. Bu görüş sonrasında ise, aracı kurum vasıtasıyla elde ettiği geliri 
kayıtlarına alan yatırım fonlarının, bu gelirlerle ilgili olarak BSMV mükellefiyetinin 
doğup doğmadığı hakkında tereddüt oluşmuştur.  

Yukarıda açıklanan değişiklik ile bu konu netleştirilerek, bahsi geçen yatırım fon ve 
ortaklıklarının para piyasalarından (BPP/TPP’den) elde edecekleri gelirler BSMV’den 
istisna tutulmuştur. Bu nedenle, Kanunun yürürlüğe girdiği 09.08.2016 tarihinden 
itibaren adı geçen yatırım fon ve ortaklıklarının TPP’den aracı kurumlar ve bankalar 
vasıtasıyla elde ettikleri gelirler nedeniyle BSMV mükellefiyetlerinin doğmayacağı 
kesinleşmiş olup, söz konusu gelirler için BSMV hesaplamalarına gerek 
bulunmamaktadır.  

Bilgilerinize sunulur.  

 

Saygılarımızla. 

 

 

 

Cihat Kumuşoğlu  Serhat Serter 

 

 
 


