MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, FİNANSMAN KANUNU,
GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE 4306
VE 4481 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ
HAKKINDA KANUN
(30 Kasım 2000 tarih ve 24246(1. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)
Kanun No : 4605
Kabul Tarihi : 23 Kasım 2000
…
MADDE 7. – 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
Geçici Madde 29. – 31.12.2003 tarihine kadar uygulanmak üzere;
1. Türkiye’de faaliyette bulunan bir bankanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulundan izin almak suretiyle ve izin tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili
organlarınca karar alınarak devir veya birleşme işlemlerine geçilmesi şartıyla, diğer bir
veya birkaç bankayla birleşmesi veya tüzel kişiliği ortadan kalkmak suretiyle bilanço
değerlerini kısmen veya tamamen diğer bir veya birkaç bankaya devretmesi ya da
hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait olan bir
bankanın bilanço değerlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınması
halinde devir veya birleşmeden doğan kazançlar, kurumlar vergisinden istisna edilir.
Vergiden müstesna tutulan bu kazanç, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmaz.
Birleşme veya devrin, izin tarihinden itibaren onsekiz ay içinde alınan izne uygun olarak
gerçekleşmemesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler yönünden
vergi ziyaı doğmuş sayılır.
2. Bu maddeye göre yapılacak devir veya birleşmelerde, münfesih kurumun devir veya
birleşme öncesi son bilançosunda görülen, bu Kanunun 14 üncü maddesinin (7)
numaralı bendi hükmüne göre indirilebilir nitelikteki zarar tutarı, devralan veya birleşilen
kurumca beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider olarak kurum kazancından
indirilir.
3. Bu madde kapsamında yapılacak devir ve birleşmeler sırasında düzenlenen kâğıt ve
sözleşmeler ile münfesih kurumun menkul ve gayrimenkul mallarının devralan veya
birleşilen kurum adına kayıt ve tescili işlemleri ve münfesih kurum tarafından devir veya
birleşme tarihinden önce düzenlenen veya lehe alınan teminat mektupları, sözleşmeler,
şerhler, teminatlar ve sair kâğıtların, devralan veya birleşilen kurum adına yenilenmesi,
uzatılması, değiştirilmesi, devredilmesi veya bozulmasına ilişkin işlemler her türlü vergi,
resim ve harçtan (taşıt alım vergisi dahil), lehe alınan paralar banka ve sigorta
muameleleri vergisinden müstesnadır.
4. Hisseleri kısmen ya da tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait olan bir
bankanın iştiraklerinin, takipteki alacaklarının ve diğer bilanço kalemleri ile banka lehine

alınan teminatların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir ya da satın
alınması ve bu suretle edinilen aktiflerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
devir, birleşme veya satış işlemine tabi tutulması sırasında düzenlenen sözleşmeler ve
sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ve
bozulmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, gayrimenkul, menkul mallar ile hakların
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya göstereceği kişiler adına kayıt ve tescil işlemleri
her türlü vergi, resim ve harçtan (taşıt alım vergisi dahil) Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu tarafından bankaya ödenen bedeller banka ve sigorta muameleleri vergisinden
müstesnadır.
5. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun tasfiye, devir ve birleşmeye
ilişkin hükümleri uygulanır.
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye
yetkilidir.
…
MADDE 12. – Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 2000 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) 8 inci maddesiyle, 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (9)
numaralı bendine eklenen hüküm 1.1.2001 tarihinde,
c) 9 uncu maddesi yayımını izleyen günde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
MADDE 13. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

