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Konu :

05.07.2007

................ A.0. GENEL MÜDÜRLÜ Ü

lgi

: 02/02/2007 tarihli ve MVZ 2007/1 say l yaz n z.

lgide kay tl yaz n z n incelenmesinden, Bankan zca emeklilik yat r m fonlar na ait mevduat
hesaplar na ödenecek faizler üzerinden vergi tevkifat yap l p yap lmayaca/ hususunda tereddüte
dü0üldü/ü anla0 lm 0 olup, konuyla ilgili olarak a0a/ daki aç klamalar n yap lmas na gerek
görülmü0tür.
193 say l Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (4) numaral f kras nda, bankalar aras
mevduat ile arac kurumlar n borsa para piyasas nda de/erlendirdikleri kendilerine ait paralar na
yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci f kras n n (7), (12) ve (14) numaral
bentlerinde yaz l menkul sermaye iratlar ndan ödemeyi yapanlarca % 15 oran nda tevkifat yap laca/
hükme ba/lanm 0, an lan maddenin (5) numaral f kras nda ise, Sermaye Piyasas Kanununa göre
kurulan borsa yat r m fonlar ve emeklilik yat!r!m fonlar!n!n elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve
(4) numaral f kralar uyar nca tevkifat yap lmayaca/ belirtilmi0tir.
Ayr ca, 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun vergi kesintisi ba0l kl 15 inci maddesinde emeklilik
yat r m fonlar n n kazançlar üzerinden vergi tevkifat yap lmas na ili0kin herhangi bir hüküm yer
almamaktad r.
Konuyla ilgili ayr nt l aç klamalar, 257 ve 258 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli/lerinde yap lm 0
olup, 257 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli/inin "5. Mevduat faizleri ve repo gelirleri üzerinden
yap!lacak tevkifat" ba0l kl bölümünde, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan borsa yat r m
fonlar ve emeklilik yat r m fonlar n n elde ettikleri kazançlar üzerinden (4) numaral f kra kapsam nda
tevkifat yap lmayaca/ belirtilmi0, 258 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli/i'nin "2.3- Menkul
K!ymetler Yat!r!m Fonlar! ile Ortakl!klar!n!n Gelirleri Üzerinden Yap!lacak Vergi Tevkifat!" ba0l kl
bölümünde de, emeklilik yat r m fonlar Geçici 67 nci madde kapsam nda vergilendirilmedi/inden,
öteden beri devam etti/i 0ekilde, gerek fon bünyesinde, gerekse fonun gelirleri üzerinden söz konusu
madde kapsam nda tevkifat yap lmayaca/ aç klamas na yer verilmi0tir.
Bu aç klamalardan da anla0 laca/ üzere, Bankan zca emeklilik yat r m fonlar na ait mevduat
hesaplar na ödenen faizler üzerinden vergi tevkifat yap lmayacakt r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

