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Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sa
yılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılma
sı; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştiril
mesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı;
26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sa
yılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380
Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı
Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
Kanun)
(Resmî Gazete ile yayımı: 11.7.1992 Sayı : 21281)
Kanun No.
3824

Kabul Tarihi
25.6.1992
BlRlNCt BÖLÜM
Vergi Usul Kanunu ile tlgili Değişiklik

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad
desinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan "... ve dar mükellefler..." ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
tKtNCt BÖLÜM
Gelir Vergisi Kanunu ile tlgili Değişiklikler
MADDE 2. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin
birinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinin alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarım, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük
işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak
fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörülürdeki
il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer
yörelerde çalışan asgari ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kulla
nılabilir.
MADDE 3. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla
eklenen mükerrer 39 uncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mükerrer Madde 39. — Ticarî faaliyete bağlı olarak elde edilen aşağıda yazılı gelirler tica
rî kazançtan indirilir :
1. Geliri vergiden müstesna bulunan menkul kıymetlerin iratları,
2. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri,
3. Kurumlardan elde edilen ve Türkiye'de kurumlar vergisine veya 94 üncü maddenin
(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş kâr payları,

— 409 —
3824

t

25.6.1992

4. Yatırım fonları katılma belgelerine ve yatırım ortaklıkları hisse senetlerine ödenen kâr
payları,
5. Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan, Gelir Vergisi Kanunu
nun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerden sağlanan iratlar.
MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinde yer alan "... Menkul Kıymetler Yatırım
Fonları..." ifadesi, "... Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları..." şeklinde,
aynı fıkranın 5 numaralı bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5. Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Or
taklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Ödeme, menkul kıymetle
rin gelirleriyle birlikte menkul kıymetlerin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde, menkul kıy
metlerin itfa edilen kısmı irat sayılmaz. Ancak, döviz cinsinden yahut dövize, altına veya baş
ka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılır.)
MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci
maddesine 3239 sayılı Kanunla eklenen 7 numaralı bentte yer alan "... bir yıl..." ifadesi "...
dört yıl..." olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü
maddesinin (A) fıkrasında yer alan "... menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler..." ifadesi,
"... yatırım fonu yönetenler..." şeklinde ve bu fıkranın 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, aynı fıkranın 15 numaralı bendine aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiş ve Bakanlar Ku
ruluna yetki veren beşinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratla
rından (tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);
a) Devlet tahvili faizlerinden,
Hazine bonosu faizlerinden,
c) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağla
nan gelirlerden,
d) Nama yazılı tahvil faizlerinden,
e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden,
f) Diğerlerinden.
vb)

15 - d) Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarından sağlanan;
(i) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinin (a) alt bendin
de yazılı olan menkul kıymetler yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının katılma belgeleri ve
ya hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarından,
(ii) (i) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler ya
tırım ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarından,
(iii) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse se
netlerinden elde edilen kâr paylarından,
(iv) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senet
lerinden elde edilen kâr paylarından,
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Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, herbir ödeme ve gelir için ayrı
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki
lidir. Bu yetki;
— Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzelkişiler itibariyle,
— 8 numaralı bent kapsamına giren kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç
ve iratların her biri için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde
edildiği ülkeler ve menkul kıymet gelirlerinde menkul kıymetin türlerine göre,
9, 10 ve 11 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıyme
tin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre,
Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.
MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3353 sayılı Kanunun
11 inci maddesiyle eklenen geçici 27 nci maddede yer alan "... 31.12.1993..." ifadesi "...
31.12.1999..." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
Türkiye'de veya yabana memlekette kurulmuş bir ticarî işletmeye dahil menkul kıymetle
rin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar istisna kapsamında değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler
MADDE 8. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 2 nci
maddesinde yer alan "... 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıy
metler Yatırım Fonları..." ifadeleri, "... Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fon
ları..." şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9. -*- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi
nin değişik 15 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
15. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Bu muaf
lık, vakıfların iktisadî işletmelerini kapsamaz) ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
de bulunan kurum ve kuruluşlar;
Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şart
lar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 10. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde
sinin 10 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiş, 4, 12, 13 ve 17 numaralı bentle
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 17 numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıda
ki 18 ve 19 numaralı bentler eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu, % 20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî oranına kadar artır
maya yetkilidir.
4. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan
kazançlar ile karşılıklı olmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde ve belirlenen
iş kollarında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar (Bu bent kapsamına giren kazançla
rın kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki şarttır.);
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12. a) Portföyünün en az °/o 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım
fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıkları
nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançları.
b) (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları
hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları.
c) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları.
d) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları.
Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnanın, bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Gelir Vergi
si Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şumülü yoktur. Bu
bentte belirtilen kurumlara yapılan ödemelerden, Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendine göre yapılan vergi
teykifatına mahsup edilir, Mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde iade edilmez.
Bu bentte yer alan % 25 oranını, <% 20'ye kadar indirmeye veya °/o 100'e kadar artırmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
13. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile ano
nim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetle
rinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından doğan kazançları.
Bu bentte yer alan istisna, hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması şartıyla uygulanır.
17. Devlet tahvili ve hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince
çıkarılan, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul
kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
18. Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satı
şından doğan kazancın satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar
vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takibeden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili yıl kurum
kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz, tik ya
pılan tahsilatın iştirak hissesi veya gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir.
Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan menkul kıymetlerin veya gayrimenkullerin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğ
raşan kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar, is
tisna kapsamı dışındadır.
Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi
veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye
tabi tutulur.
Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar iştirak hissesi veya aynı mahiyette
gayrimenkul satın alınması halinde, daha önce kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazanç
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı meydana gelmiş sayılır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler,
ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. Ancak,

