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İstanbul, 16 Eylül 2009      2009/1235 
 
 
 
GENEL MEKTUP 

No: 610 
 
 
 
Konu: Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım 

Ortaklıklarının BSMV Mükellefiyeti ve BSMV Beyannamesi 
Verme Yükümlülükleri hk. 

 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun “istisnalar” 
başlıklı 29’uncu maddesinin 5838 sayılı Kanun ile değişik (t) bendi hükmü 
uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım 
ortaklıklarının, 01.03.2009 tarihinden itibaren sermaye piyasalarında 
yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar BSMV’den istisna 
edilmiştir. 
 
Konuya ilişkin olarak, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul 
kıymet yatırım ortaklıklarının BSMV mükellefiyeti ve BSMV 
beyannamesi verilmesine ilişkin açıklamaları içeren “BSMV – 2009/1 
No’lu Uygulama Tamimi” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca 
07.09.2009 tarihinde yayımlanmıştır. 
 
Gereği için bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla,  
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER 
 
 
Ek : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Uygulama Tamimi No:BSMV-2009/1 
 



 
T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) 
  

Sayı       : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.BSMV.15-1667 

Konu     : Menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıklarının vergiye tabi işlemleri 
bulunmasa da BSMV mükellefiyetinin tesis edileceği ve boş da olsa BSMV 
beyannamesi vermeleri gerektiği 

UYGULAMA TAMİMİ 
NO:BSMV-2009/1 

 Menkul kıymetler yatırım fonları ile ortaklıkları adına sermaye 
piyasasında yaptıkları işlemler dolayısıyla banka ve sigorta muameleleri vergisi 
(BSMV) mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği konusunda Bakanlık Makamından 
alınan 12.08.2009 tarih ve 77769 sayılı yazıda; 

  “… 

 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
"Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları 
hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları 
menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu 
faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla 
faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların 
topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet 
karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.'' 
hükmü, son fıkrasında ise, 2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci 
fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların bu 
Kanunun uygulamasında banker sayılacağı hükmü yer almaktadır. 

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, “Banka ve sigorta muameleleri 
vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder." hükmü, 47 inci maddesinin 
(a) fıkrasında, "...her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir 
beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar... banka ve sigorta 
hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek 
mecburiyetindedir. Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin 
kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir." hükmü ve 
anılan maddenin (e) fıkrasında ise, "Herhangi bir vergi döneminde, vergiye tabi 
muameleleri bulunmayan mükellefler de keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi 
beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.” hükmü bulunmaktadır. 

            Ayrıca, 6802 sayılı Kanunun "istisnalar" başlıklı 29 uncu maddesinin 5838 
sayılı Kanun ile değişik (t) bendi hükmü uyarınca, menkul kıymet yatırım 
fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, 01.03.2009 tarihinden 
itibaren sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar 
BSMV’den istisna edilmiştir. 

            Bu hükümlere göre, menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıklarının 
BSMV mükellefiyet kaydının yapılarak vergiye tabi işlemleri bulunmasa da bu 



durumu vergi beyannamesi ile bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca anılan 
mükelleflerin vergiden istisna edilmiş işlemlerden oluşması beyanname 
vermelerine engel teşkil etmemektedir.” denilmektedir.  

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 
  Başkan a. 

Grup Müdür V. 
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