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şirkette devir nedeniyle 
ortaklara verilen hisse 
senetlerinin ilk iktisap tarihi 

  

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ortağı bulunduğunuz, 
.....Ltd.Şti.'nin anonim şirkete dönüştürüleceği belirtilerek, nev'i değişikliği ile 
A.Ş. haline gelecek olan yeni şirket için düzenlenecek hisse senetlerinin 
iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağı ve anonim şirkette sahip 
olacağınız hisselerinizin yeni ortaklara satılması halinde vergisel 
yükümlülüğünüzün ne olacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep 
etmektesiniz. 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Değer artışı kazancı" başlıklı 
mükerrer 80'inci maddesinde; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 

            1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 
iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin 
veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan 
kazançlar. 

                    4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar   Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı 
mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa 
edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine 
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sermaye olarak konulmasını ifade eder. Bir takvim yılında elde edilen değer 
artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
çıkarılmasından sağlananlar hariç, 7.700 Türk Lirası (1.1.2010 tarihinden 
itibaren) gelir vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır. 

            Diğer taraftan şirketlerde nevi değişikliği işlemleri 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerinde düzenlenmiş olup, nevi 
değişikliği ile ilgili gerekli açıklamaların yer aldığı 1 seri nolu Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliği'nin "19.3.3. Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap 
tarihi" bölümünde "Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri 
kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) 
hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin 
iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devirolan veya 
bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması 
gerekmektedir." açıklamaları yer almaktadır.    

         Bu açıklamalara göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından 
şirketlerde nev'i değişikliği devir hükmünde olup, ortağı bulunduğunuz 
limited şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri 
kapsamında anonim şirkete dönüşmesi halinde, devir nedeniyle tarafınıza 
verilerek yeni ortaklara satacağınız hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak 
nev'i değiştiren limited şirketin sermayesine iştirak ettiğiniz tarihin dikkate 
alınması gerekmektedir. 

             Öte yandan, yeni ortaklara yapacağınız satış işleminin hisse senedi 
bastırılmamış veya hisse senedi yerine geçen geçici ilmühaberle temsil 
edilmeyen anonim şirkete ait ortaklık hissesinin satılması şeklinde 
gerçekleşmesi halinde, satıştan doğan kazanç Gelir Vergisi Kanunu'nun 
mükerrer 80/4 maddesi kapsamında herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, 
değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.  Vergi Dairesi Başkanı a. 

      Grup Müdürü V. 

 


