
 1 

   

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup 
Müdürlüğü 

  

    

Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-778 30/12/2011 

Konu : Nev'i değiştiren ve geçmiş yıl 
karlarını sermayesine ilave 
eden kurumun ortaklarına 
bedelsiz olarak verdiği hisse 
senetlerinin ortaklar 
tarafından satışında 
vergileme. 

  

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 02.04.2008 tarihinde ortak olduğunuz 
............. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 21.07.2011 tarihinde anonim şirkete 
dönüştürüldüğü, anonim şirkete dönüşüm sırasında anonim şirket 
hisselerinden limited şirketteki hisseleriniz oranında pay verildiği, 19.08.2011 
tarihinde anonim şirketin geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle 
yapılan sermaye artırımında hisseniz oranında bedelsiz pay aldığınız, 
13.09.2011 tarihinde de hisse senetlerinizi elden çıkardığınız belirtilerek, hisse 
senetlerinizin iktisap tarihinin nasıl değerlendirileceği ile sahip olduğunuz 
hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazancın değer artışı 
kazancı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde; "Aşağıda 
yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı 
kazançlarıdır.  

1. (5281 sayılı Kanunun 27'nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde 
edilen gelirlere uygulanmak üzere değişen bent. Yürürlük; 01.01.2006) İvazsız 
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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 

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 sermaye olarak 
konulmasını ifade eder. 

... ..."  hükmü yer almaktadır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Devir, bölünme ve hisse değişimi" 
başlıklı 19 uncu maddesinde; 

" (1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen 
birleşmeler devir hükmündedir:  

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya 
iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.  

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum 
tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.  

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir 
hükmündedir.  

... ..."  hükmüne yer verilmiştir. 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "Devir ve bölünmelerde elde edilen 
hisselerin iktisap tarihi" başlıklı 19.3.3.bölümünde, "Kurumlar Vergisi 
Kanununun 19 ve 20'nci 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 devir olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap 
edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir." denilmiş, 232 Seri No.lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği'nin "Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse 
Senetlerinin İktisap Tarihi" başlıklı 2.1. bölümünde ise, hisse senetlerinin 
elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, sermaye ve kar 
yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin 
iktisap tarihi olarak, daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin iktisap 
tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir. 
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Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, 

- Nev'i değişikliğinin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri 
kapsamında yapılması halinde, hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak nev'i 
değiştiren limited şirketin sermayesine iştirak ettiğiniz tarih olan 02.04.2008 
tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. 

- Nev'i değişikliği yapılarak anonim şirkete dönüşen şirkete ait hisse 
senetlerinin iki yıldan fazla süre ile elde tutulmuş olması nedeniyle, söz 
konusu hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarınız için 
değer artışı kazancı kapsamında herhangi bir vergileme yapılmayacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak 
verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak 
yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız 
hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza 
vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi 
hesaplanmayacaktır. 

 


