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KONU: AVANS KAR PAYI DAĞITIMINDA VERGİLENDİRME HUSUSU.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri
no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, avans kar payı dağıtımı konusunda aşağıdaki
açıklamalara yer verilmiştir.
Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması halinde, dağıtılan kâr
payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi yapılacaktır. Kesilen
vergiler, avans kâr payı dağıtımının yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan
edilecektir.
Avans kâr payı dağıtımında kurum ortakları açısından elde etme, kurumun yıllık safi
kazancının kesinleşip, kârın nakden veya hesaben dağıtıldığı, diğer bir ifadeyle avansın kâr
dağıtım kararı uyarınca dağıtılan kârdan mahsup edildiği tarihte gerçekleşecektir. Şu kadar ki;
bu süre, ilgili hesap dönemine ilişkin beyannamenin verilmesi gereken tarihi içeren hesap
döneminin sonunu geçemeyecektir.
Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için iki şartın bir arada olması gerekmektedir.


Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması,



Kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara
dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması.

Dağıtılacak kâr payı avans tutarı, varsa geçmiş yıllar zararlarının, vergi, fon ve mali
karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı
pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların,
oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanan tutarın yarısıyla sınırlı olacaktır.
Örneğin, 2017 yılı ilk altı aylık kurum kazancından avans kâr payı ödenmesi durumunda, kâr
payını alan gerçek kişi, 2018 yılı geliri olarak 2019 Mart ayında beyan edecektir. Avans kâr
payı üzerinden kesilen stopaj gelir vergisinin ise beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan
vergiden mahsubu mümkün olacaktır.
Hesap döneminin zararla sonuçlanması veya dönem safi kazancının avans kâr payı tutarından
küçük olması halinde, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklardan geri
çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri
uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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