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KONU: GERÇEK KİŞİ TARAFINDAN ORTAK OLUNAN ŞİRKETE BORÇ PARA
VERMESİ HALİNDE VERGİSEL DURUMU
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun "Örtülü sermaye" başlıklı 12 nci maddesinin;
- Birinci fıkrasında, "Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan

veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde
herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için
örtülü sermaye sayılır."

- Yedinci fıkrasında, "Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya

hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan
gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son
günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar
sayılır…" hükmü yer almaktadır.
1- Gerçek kişinin ortak olduğu şirkete vermiş olduğu borç para için faiz alması şart değildir.
2- Gerçek kişi ortaktan alınan döviz bazında borç için örtülü sermaye oluşmaması halinde
kur farkının gider yazılması mümkündür.
3- Şirketin gerçek kişi ortağından alınmış borçların örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi
halinde bu borçlarla ilgili olarak örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur
farkları ve benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine göre gider olarak yazılması mümkün bulunmamakla birlikte, örtülü
sermaye kabul edilen borçlanmalarda oluşacak kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun
örtülü sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının
tespitinde gelir olarak dikkate alınması söz konusu olmayacaktır.
4- Şirket tarafında kullanılan borçlar örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi durumunda
örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren
nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla
dağıtılmış kar payı olarak değerlendirilmesi gerekecektir.
5- Şirketin gerçek kişi ortağından borçlandığı paralarla ilgili olarak herhangi bir faiz ödemesi
durumunda, gerçek kişi ortağa ödenecek faiz bedelinin emsallere uygun olması
gerekmektedir. Emsallere uygun faiz bedelinin tespitinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunun 13 üncü madde hükmü ve 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde açıklanan yöntemlerden işlemin mahiyetine en
uygun olanının kullanılması zorunludur.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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