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KONU: İLİŞKİLİ KİŞİLERDEN MAL VE HİZMET ALIMI NEDENİYLE OLUŞAN
VADE FARKININ ÖRTÜLÜ SERMAYE KARŞISINDAKİ DURUMU.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün
08.03.2018 tarih ve 38418978-125[12-16/1]-102776 sayılı özelgesinde;
Üretim ve tasarım faaliyetleriyle iştigal eden şirketin ticari faaliyeti kapsamında ilişkili
kişilerden mal ve hizmet alımları yaptığı, bu çerçevede şirketinizin ilişkili bir firma ile
gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımına ilişkin ticari borcun vadesinde ödenmesinin sehven
unutulması dolayısıyla vade farkının hesaplandığı, öte yandan şirketin banka hesaplarında
herhangi bir harcamaya konu edilmeyen yeterli miktarda nakdinin bulunmasına rağmen ilişkili
kişiden gerçekleştirilen alımlara ilişkin olan ve normal ödeme vadeleri geçen borç tutarlarının
(ve bunlara ilişkin hesaplanan vade farkı ve kur farkı tutarlarının) örtülü sermaye uygulaması
kapsamında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bildirilmesi istenilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumların,

ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek
işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz
sermayesinin üç katını aşan kısmının ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye
sayılacağı" hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde ise, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri
giderlerin kurum kazancının tespitinde gider yazılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ortak veya ortakla ilişkili sayılan bir şirketten borç alınması işleminin örtülü
sermaye kapsamına girmesi halinde örtülü sermaye sayılan borç tutarı üzerinden hesaplanan
ve ödenen faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin, gider veya maliyet unsuru olarak
değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, şirketiniz tarafından ilişkili kişiden yapıldığı belirtilen mal ve hizmet alımlarına
ilişkin olan ve normal ödeme vadeleri geçen borç tutarlarının (ve bunlara ilişkin hesaplanan
vade farkı ve kur farkı tutarlarının) örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınması ve
bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farklarının tespit edilerek
örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde şirketiniz
tarafından örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri
giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
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