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Ilgi :20/03/2018 tarihli ve 324 sayili yaziniz.
Ilgide kayitli dilekcenizin incelenmesinden, Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi
(EBRD)'nin repo-ters repo i$lemlerinden saglayacagi menfaatlerin 193 Sayili Gelir Vergisi
Kanununda yer alan ilgili hUkumler ve "Turkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ve Avrupa Iniar ve
Kalkinma Bankasi Arasinda Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi'nin Turkiye Cumhuriyeti'ndeki
Isbirligi ve Faaliyetleri Hakkinda Anlasma" (I$birligi ve Faaliyet Anlasmasi) hukumleri
cercevesinde gelir vergisi stopajina tabi olup olmayacagi konusunun acikliga kavu^turulmasi
hususunda Ba^kanligimiz goru$unun talep edildigi anla$ilmi^ olup, a$agidaki aciklamalarin
yapilmasina ihtiyac duyulmu$tur.
193 sayili Gclir Vergisi Kanununun 75 inci maddenin ikinci fikrasmm (14) numarali
bendinde; menkul kiymetlerin geri alim veya satim taahhudii He iktisap veya elden cikarilmasi
kar^iligmda saglanan menfaatlerin menkul sermaye iradi sayilacagi ifade edilmi$tir.
Anilan Kanunun gecici 67 nci maddesinin dorduncu fikrasinda ise; bankalar arasi
mcvduat ile araci kununlarin borsa para piyasasmda degerlendirdikleri kcndilcrine ait
paralarma yurutulen faizler hang olmak uzere, 75 inci maddenin ikinci fikrasinin (7), (12) ve
(14) numarali bentlerinde yazili menkul sermaye iratlarindan odemeyi yapanlarca % 15
oraninda vergi tevkifati yapilacagi ve bu ftkra kapsaminda yapilan tevkifat tutarlarinin 98 inci
ve 119 uncu maddelerde belirtilen surelerde beyan edilip odenecegi belirtilmi^ olup soz konusu
iratlar Uzerinden 94 uncu madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 uncu maddesi
kapsaminda ayrica tevkifat yapilmayacagi liUkme baglanmi^tir.
Ayni maddenin be$inci fikrasinda; gelir sahibinin ger4ek veya tuzel ki^i ya da tam veya
dar miikellef olmasi, vergi mukellefiyetinin bulunup bulunmamasi, vergiden muaf olup
olmamasi ve elde edilen kazancin vergiden istisna olup olmamasinm fikra kapsaminda
yapilacak tevkifati etkilemeyecegi belirtilmi^tir.
Ayrica "Avrupa lrnar ve Kalkinma Bankasi Kurulu^ Anla^inasi "mn onaylanmasi
20.03.1991 tarihli ve 3705 sayili Kanunla uygun bulunmu§ olup ilgili Anla*ma 27.03.1991
tarihli ve 91/1652 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla 13.04.1991 tarihli Resmi Gazete'de
yayimlanarak yururluge girmi5tir.
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu'nun 5. Maddesi geregince nitelikli elektronik imza lie imzaianmi§tir.
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Soz konusu Anla$manin 53 uncii maddesinin 1 inci fikrasi, "Resmi faaliyetleri
cercevesinde Bankanin varliklar ^ , mulku ve geliri dogrudan (direkt) vergiden muaf olacaktir."
hiikmiinii amirdir.
Diger taraftan , "Turkiye Cumhuriyeti Hiikinneti ve Avrupa Imar ve Kalkinina Bankast
Arasinda Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi'nm Turkiye Cumhuriyeti'ndeki Ivbirligi ve
Faaliyetleri Hakkinda Anlasma" (I$birligi ve Faaliyet Anla$masi ) 22.02. 2011 tarihli ve 6116
sayili Kanunla onaylanmasi uygun bulunmu $ ve 08.04.2011 tarihli ve 2011/1701 sayih
Bakanlar Kurulu Karari'yla 28.05.2011 tarihli Resmi Gazete ' de yayimlanarak usuliine uygun
olarak yuriirluge girmi$tir.
Adi gecen Anla$manin 11 inci maddesi Kisim 11.01'de "Banka, Bankanin miilkleri ve
varlklari, gelirleri ve Uri (sadece sayilanlarla smirk kalmamak kaydiyla, gelir vergisi,
kurumlar vergisi, sermaye kazanclari vergisi, ozel tuketim vergisi ve/veya stopaj vergisi de
dahil) her turlu vergi, hart ve/veya masraftan muaftir. Buna gore, Bankaya yapilan butUn
odemeler her tiirlu vergi, hart ve/veya masraftan bagimsiz ve net olarak ve herhangi bir kesinti
veya tevkifat olmaksizin yapilir." hiikmune yer verilmi$tir.
Ote yandan, Anayasanm 90 mci maddesinde, "Usulune gore yururluge konulmu$
milletlerarasi andla$malar kanun hukmundedir. Bunlar hakkinda Anayasaya aykirilik iddiasi ile
Anayasa Mahkemesine ba$vurulamaz. Usulune gore yururluge konulmu$ temel hak ve
ozgiirluklere ili$kin milletlerarasi andla$malarla kanunlarin ayni konuda farkh hiikiimler
icermesi nedeniyle r ^ kabilecek uyu$mazhklarda milletlerarasi andla$ma hukumleri esas al ^ nir."
hiikmii bulunmaktadir.
Bu hiikiim ve aciklamalara gore; yukarida yer verilen I$birligi ve Faaliyet Anla$masi
htikiimleri csas almarak, Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (EBRD)'nin repo- ters repo
i$lemlerinden saglayacagi menfaatlerin gegici 67 nci maddenin (4) numaralt fikrasi kapsaminda
tevkifata tabi tutuhnamasi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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