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Yat›r›m fonlar›, Sermaye Piyasas› mevzuat› çerçevesinde kurulan ve denetlenen, tüzel kiﬂili¤i
olmayan, bu nedenle Portföy Yönetim ﬁirketlerince profesyonel olarak yönetilen oluﬂumlard›r.
Yat›r›m fonlar›, portföy yap›lar› itibariyle tahvil/bono veya hisse senedi gibi çeﬂitli menkul
k›ymetlerden gayrimenkullere, giriﬂim sermayesine kadar çok geniﬂ bir alandaki plasmanlar›
ile, kazanç ve beklenti hedefleri farkl› çok say›da gerçek ve tüzel kiﬂiye finansal yat›r›m imkan›
sunar.
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Yat›r›m fonlar› Ticaret Kanunu'na göre tüzel kiﬂili¤e sahip olmamakla birlikte, kurumlar
vergisi aç›s›ndan sermaye ﬂirketi olarak kabul edildiklerinden, kurumlar vergisi mükellefiyeti
tesis ettirmek zorundad›r. Ancak, kazançlar› kurumlar vergisinden istisna oldu¤undan,
yat›r›m fonunda oluﬂan kazanç sebebiyle kurumlar vergisi ödenmez.
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Bununla beraber yat›r›m fonlar› y›ll›k ve geçici vergi dönemleri itibariyle vergiye tabi bir
matrahlar› olmasa da kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek ve ba¤l› olduklar› vergi
dairesine vermek zorundad›r. Ayr›ca, aﬂa¤›da aç›klanan durumlarda gelir veya kurumlar
vergisi kesintisi (stopaj) için muhtasar beyanname ile KDV tevkifat› için sorumlu s›fat›yla
beyanname vererek ödeme yapmak durumunda kalabilirler.

a
k

r
A

Bu sirkülerimizde, Gelir, Kurumlar ve Katma De¤er Vergisi Kanunlar›na göre yat›r›m fonlar›n›n
stopaj sorumlulu¤unun oluﬂtu¤u muhtelif iﬂlemlerle ilgili çeﬂitli hükümler dikkate al›nmak
suretiyle, konu hakk›nda topluca bilgilendirme hedeflenmiﬂtir.

Gelir vergisi stopaj›:
Avukat, muhasebeci, dan›ﬂman gibi ﬂahsi gelir vergisine tabi serbest meslek erbab›na yap›lan
ödemeler nedeniyle ödeyenler taraf›ndan yap›lan vergi kesintisidir. Serbest meslek makbuzu
veya ar›zi mükellefiyette gider pusulas›na istinaden yap›lan ödemeler için tüm yat›r›m
fonlar› gelir vergisi stopaj› yaparak muhtasar beyanname ile beyan ve vergi ödemesi yapmak
zorundad›r.

Yurt d›ﬂ›ndan al›nan hizmetlerde gelir vergisi veya kurumlar vergisi stopaj›:
Yurt d›ﬂ›ndaki ﬂah›s ve kurumlardan al›nan çeﬂitli hizmetlerde de esasen vergi kesintisi
mecburiyeti vard›r. Bu hizmetlere örnek olarak; dan›ﬂmanl›k, müﬂteri yönlendirme hizmeti,
know-how/royalti/lisans bedeli ödemesi, avukatl›k hizmeti ve benzeri iﬂlemler say›labilir.
Ancak yap›lan iﬂ yurt d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ ise veya Türkiye'de yap›lmakla beraber hizmeti veren
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kiﬂiler Türkiye'de 183 günden daha az kalm›ﬂlar ise “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaﬂmalar›”
kurallar›na uymak ﬂart›yla yap›lan ödemeler Türkiye'de vergi kesintisine tabi olmamaktad›r.
Bunun için ilgililerinden “mukimlik belgesi” al›nmas› gerekmektedir. Böylece vergilemenin
ilgili ülkede yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Dolay›s›yla “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaﬂmalar›” kapsam›na girmeyen durumlar için
tüm yat›r›m fonlar› vergi kesintisi yap›p muhtasar beyanname ile beyan ve ödeme yapmak
zorundad›r.

Yurt içi KDV tevkifat› (K›smi tevkifat):
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Bu vergi kesintisi KDV mevzuat›nda belirtilen/say›lan iﬂleri yapt›ranlar içindir. Kanun, söz
konusu iﬂleri yapt›rmalar› nedeniyle k›smi tevkifattan sorumlu olanlar› a) KDV mükellefi
olanlar, b) Belirlenmiﬂ al›c›lar olarak ikiye ay›rm›ﬂt›r. Buna göre, KDV mükellefi olan fonlar
(Gayrimenkul Yat›r›m Fonlar› ve Giriﬂim Sermayesi Yat›r›m Fonlar›) say›lan iﬂlerde k›smi
tevkifat yapmak zorundad›r. KDV mükellefi olmayan fonlar ise KDV tevkifat› yapmak zorunda
de¤ildir.
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Mevzuat›m›za göre; KDV tevkifat›na tabi baz› iﬂlemler ve uygulanacak tevkifat oranlar›
aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
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Tevkifata Tabi ‹ﬂlemler

Tevkifat
Oranlar›

Yap›m iﬂleri ve bu iﬂlerle birlikte yap›lan mühendislik-mimarl›k ve
etüt-proje hizmetleri

2/10

Dan›ﬂmanl›k hizmetleri (etüt,plan proje,dan›ﬂmanl›k,denetim vb)

9/10
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Makine, demirbaﬂ ve taﬂ›tlara ait tadil, bak›m ve onar›m hizmetleri

5/10

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

5/10

‹ﬂgücü (temini) hizmetleri

9/10

Yap› Denetim Hizmetleri

9/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bak›m hizmetleri

7/10

Servis Taﬂ›mac›l›¤› Hizmeti

5/10

Her türlü bask› ve bas›m hizmetleri

5/10

Gayrimenkul Yat›r›m Fonlar› ve Giriﬂim Sermayesi Yat›r›m Fonlar› KDV mükellefi olduklar›
için Türkiye içinden temin edilen yukar›daki hizmet al›ﬂlar› için KDV tevkifat› (K›smi tevkifat)
yapmak zorundad›r. Çünkü Maliye Bakanl›¤› KDV Uygulama Genel Tebli¤i'ne göre KDV
mükelleflerine stopaj sorumlulu¤u yüklenmiﬂtir. Bu çerçevede sorumlu s›fat›yla KDV
beyannamesi vererek kesmiﬂ olduklar› vergi tutar›n› kendi vergi dairelerine yat›r›rlar.
Giriﬂim Sermayesi Yat›r›m Fonlar›'n›n ana iﬂtigal konusu olan pay senedi sat›ﬂlar› ile
temettü geliri KDV'nin kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Ancak iﬂtirak edilen veya edilecek ﬂirketlere
borç verilmesi karﬂ›l›¤›nda elde edilen faiz gelirleri katma de¤er vergisine tabidir. Ayr›ca
sabit k›ymet sat›ﬂlar›, dan›ﬂmanl›k hizmet gelirleri, kira gelirleri de KDV'ye tabi bulunmaktad›r.
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Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar› ile di¤er KDV mükellefiyeti olmayan fonlar ise Türkiye
içinden temin ettikleri yukar›daki hizmet al›ﬂlar› için KDV tevkifat› (K›smi tevkifat) yapmak
zorunda de¤ildir. Zira ilgili mevzuata göre sadece belirtilmiﬂ/say›lm›ﬂ olan kurumlar tevkifat
sorumlulu¤u kapsam›ndad›r. Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar› ise KDV mükellefi olmad›klar›
gibi KDV Uygulama Genel Tebli¤i'nde belirlenmiﬂ al›c› olarak say›lmam›ﬂlard›r.

Yurt D›ﬂ› KDV tevkifat› (Tam tevkifat):
Yurt içi KDV kesintisi yukar›daki gibi olmakla beraber yurt d›ﬂ› iﬂlemleri oldukça farkl›d›r.
Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar› ile di¤er tüm fonlar, e¤er Türkiye d›ﬂ›ndan hizmet al›rlar ise
prensip olarak gelen hizmet faturalar› için KDV tevkifat› (Tam tevkifat) yapmak ve sorumlu
s›fat›yla beyan ederek ödemek zorundad›r. Çünkü mevzuat›m›za göre yurt d›ﬂ›ndan bir
hizmet al›nd›¤›nda ve bu hizmetten faydalanma Türkiye'de oldu¤unda tüm fonlar için
sorumlu s›fat›yla KDV beyan ve ödeme yap›lmas› mecburiyeti vard›r.
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