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Kanun No. 5527
MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 say l Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin;
a) (1) numaral f kras n n birinci paragraf n n sonuna a'a( daki cümle eklenmi'tir.
"Dar mükellef gerçek ki'i ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulan r."
b) (1) numaral f kras n n alt nc paragraf a'a( daki 'ekilde de(i'tirilmi'tir.
"Hazine taraf ndan yurt d ' nda ihraç edilen menkul k ymetlerin al m sat m , itfas s ras nda elde
edilen getirileri ile bunlar n dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, 2stanbul
Menkul K ymetler Borsas nda i'lem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile
sürekli olarak portföyünün en az % 51'i 2stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i'lem gören hisse
senetlerinden olu'an yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden
ç kar lmas nda ve hisse senetleri kâr paylar n n hisse sahipleri ad na tahsilinde bu f kra hükümleri
uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup, 2stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i'lem gören ve
bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler için,
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmaz."
c) (7) numaral f kras n n ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere a'a( daki cümle
eklenmi'tir.
"Söz konusu f kra hükümleri uyar nca tevkifata tâbi tutulsun tutulmas n dar mükellef gerçek ki'i veya
kurumlarca Hazine taraf ndan yurt d ' nda ihraç edilen menkul k ymetlerden sa(lanan kazanç ve
iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez."
ç) (8) numaral f kras nda yer alan parantez içi hükmü "(borsa yat r m fonlar ile konut finansman
fonlar ve varl k finansman fonlar dahil)" olarak de(i'tirilmi'tir.
d) (14) numaral f kras n n ikinci cümlesinde yer alan "2006 y l nda" ibaresi f kra metninden
ç kar lm 't r.
e) (16) numaral f kras ndan sonra gelmek üzere a'a( daki (17) numaral f kra eklenmi' ve
müteakip f kra numaralar buna göre teselsül ettirilmi'tir.
"17) Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan oranlar her bir kazanç ve irat türü ile bunlar elde
edenler itibar yla, yat r m fonlar n n kat lma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar
için fonun portföy yap s na göre, ayr ayr s f ra kadar indirmeye veya % 15’e kadar art rmaya
yetkilidir."
MADDE 2 – Bu Kanunun 1 inci maddesinin (b) ve (ç) bentleri 1 Ekim 2006, di(er hükümleri
yay m tarihinde yürürlü(e girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

