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KONU: GEÇMİŞ YIL ZARARININ SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI
HALİNDE ZARAR MAHSUBUNUN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI.
Van Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 60757842-5520-26 sayılı özelgesinde;
Şirketin bilançosunda görülen geçmiş yıl zararlarının sermayeye eklenebilecek nitelikteki fonlar
veya yedek akçeler kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen kapatılmış olmasının önceki hesap
dönemlerine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrı ayrı gösterilen geçmiş yıl zararlarının
kurum kazancından indirim hakkını sona erdirip erdirmediği hususunda görüşü talep edilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun "Zarar mahsubu" başlıklı 9 uncu maddesinde;

“Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla
öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında
gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan
tutarını geçmeyen ve devralman kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca
aranır:
1)Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
2)Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden
itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.
Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler
için vergi ziyaı doğmuş sayılır. ..." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarının izleyen dönem karlarına,
yedeklere veya sermayeye mahsubunu yaparak veya ortaklardan zarar kadar para tahsil ederek
bu zararları muhasebe kayıtlarından çıkarabilmektedirler.
Bu nedenle, mükelleflerin geçmiş yıl zararlarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri
çerçevesinde sermaye azaltımı yoluyla kapatılması halinde, bu zararların muhasebe kayıtlarında
görülmesi mümkün olmayacaktır.
Ancak, geçmiş yıl zararlarının bu şekilde kapatılması işlemi, ticari bilanço ile ilgili bir
işlem olup bu işlemin yapılmış olması mükelleflerin gerçekte var olan zararlarının
mahsup edilebilme imkanını da ortadan kaldırmayacaktır.
Şirketin geçmiş yıl zararlarının sermayeye eklenebilecek nitelikte fonlardan veya yedek akçelerden
mahsup edilerek kapatılması durumunda, Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesindeki
şartlar dahilinde ve beş yıllık mahsup süresi de dikkate alınarak kurum kazancından indirilmesi
mümkün bulunmaktadır.
Açıklamasına yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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