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KONU: SERMAYE OLARAK KONULMAK ÜZERE YURTDIŞINDAN GETİRİLEN
YABANCI PARA.
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen
280/A maddesi ile;
‘Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar’ başlıklı madde
uygulamasından yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması
gerekmektedir.
 Sermaye şirketi olma,
 27/03/2018 tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilmiş olma,
 Kurumlar Vergisi Kanun uygulamasında tam mükellef olma,
 Sermaye olarak konulan yabancı parayı, işe ilk kez başlama tarihi itibariyle yurt
dışından getirilmesi zorunlu olup, bu şartların sonradan yerine getirilmesi
durumunda bu müessese kapsamında değerleme hükümlerinden yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.
Tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi
sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar uygulama
kapsamındadır.
Yurtdışından sermaye olarak getirilecek yabancı para, madde kapsamında değerleme hakkına
sahip sermaye şirketlerine sermaye taahhüdünde bulunan ortaklar veya bunların yetki verdiği
kişiler tarafından getirilebilir.
Sermaye olarak konulacak yabancı para, tamamen veya kısmen (bir veya birden fazla
seferde) Türkiye’ye getirilebilir. Bu durumda getirilen ve şirkete sermaye olarak konulan
tutarla sınırlı olarak bu uygulamadan yararlanılabilecektir.
Türkiye’ye getirilmekten maksat, yurt dışında bulunan yabancı paranın ortaklar veya yetki
verdiği kişilerce; fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’deki bankalarda mevcut ya da
yeni açılacak bir hesaba transfer edilmesi, Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve
Telgraf Teşkilatı A.Ş. veya Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar
vasıtasıyla Türkiye’ye getirilmesidir.
Yurt dışından yabancı para getirildiğinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum ve
kuruluşlar tarafından düzenlenmiş belgelerle (banka dekontu, deklarasyona/bildirime
istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler gibi) tevsik edilmesi şarttır.
Yabancı para transferi, ortakların veya yetkilendirdiği kişilerin şahsına ait hesaplara
yapılabileceği gibi, bu transferin madde kapsamında değerleme yapacak sermaye şirketlerinin
nakdi sermayelerinin ödenmesinde kullanılmak üzere açılması gereken şirket hesabına yurt
dışından doğrudan yapılması da mümkündür.
Madde kapsamına giren yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı
yapılan konvertibl para niteliğinde olması esastır.
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Anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından nakden
taahhüt edilen sermaye payının en az %25 inin bu şirketlerin tescilinden önce ödenmesi
zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca nakdi sermayenin Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada,
kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde
yatırılması zorunludur
Sermaye şirketlerine gerek tescilden önce gerekse tescilden sonra sermaye taahhüdünün
yerine getirilmesi amacıyla kurucularca/ortaklarca yapılan ödemeler madde kapsamında
değerlendirilecektir.
Yabancı paralar, sermaye ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle, değerlenmek suretiyle kayıtlara
alınacak mukayyet değeri olarak kabul edilecektir.
Bu kanun hükmünden yararlanılabilmesi için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın
sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak üzere başvuruda bulunulmalıdır.
Yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi
sonuna kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunması halinde, sarf
olunan kısım nedeniyle sarf olunma tarihi itibariyle oluşan kur farkları pasifte özel
bir fon hesabına alınır. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına,
olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilecektir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarfiyat, madde kapsamına giren yabancı
paranın, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin
ödemelerde kullanılması anlamına gelmektedir.
Mükelleflerin, madde kapsamına giren yabancı paralarını, yatırım teşvik belgesi
haricinde sarf etmeleri halinde, bu harcamalar nedeniyle lehe ve aleyhe oluşan
kur farkları ilgili gelir veya gider hesaplarına dahil edilerek kurum kazancının
hesabında dikkate alınacaktır.
Bu madde uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle
başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı
dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde kurumlar vergisine tâbi tutulur.
Şirketin tasfiyesi halinde de bu kapsamda işlem tesis edilir. Ancak, 5520 sayılı Kanuna göre
yapılan devir ve bölünme hallerinde, fon hesabında yer alan tutarlar işletmeden çekilmiş veya
başka bir hesaba nakledilmiş sayılmaz.
Bu madde kapsamında yer alan uygulama ihtiyari bir uygulama mahiyetinde olmakla birlikte,
bu maddeden yararlanılmaya başlanılmasını müteakiben, izleyen dönemlerde farklı işlem tesis
edilmesi mümkün değildir.
Değerleme gününde mukayyet değer ile değerlenen yabancı paralar, tutarına bakılmaksızın,
ilgili olduğu yabancı para karşılığı da gösterilmek suretiyle, kurumlar vergisi ve kurum geçici
vergi beyannameleri eki mali tablo dipnotlarında ayrıca raporlanacaktır.
Yürürlülük tarihi 27/03/2018 dir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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