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Yasal DayanaklarYasal Dayanaklar

• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu (Md; 11, 12, 13)

• 1 ve 2 Seri No.lu Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla 
Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Hakkındaki Genel Tebliğler

• Transfer Fiyatlandırması ile 
ilgili 2008-1 Sayılı Sirküler
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Örtülü Sermaye
(KVK, m.12)
Örtülü Sermaye
(KVK, m.12)

GirişGiriş

5422 sayılı eski Kurumlar 
Vergisi Kanununda «örtülü 
sermaye ve örtülü kazanç 
dağıtımı» düzenlemeleri 16. 
madde kapsamında yer 
almaktaydı. 

5520 sayılı yeni Kurumlar 
Vergisi Kanununun 12. 
maddesinde düzenlenen 
«örtülü sermaye» ile önceki 
Kurumlar Vergisi 
Kanunundaki eksiklikler 
giderilerek daha açık ve 
anlaşılabilir bir hale 
getirilmiştir.
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Örtülü SermayeÖrtülü Sermaye

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. 
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Örtülü SermayeÖrtülü Sermaye

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. 

Sadece ilişkili şirketlere 
finansman temin eden 
kredi şirketlerinden 
yapılan borçlanmalar 
hariç olmak üzere, ana 
faaliyet konusuna uygun 
olarak faaliyette bulunan 
ve ortak veya ortakla 
ilişkili kişi sayılan banka 
veya benzeri kredi 
kurumlarından yapılan 
borçlanmalar % 50 
oranında dikkate alınır. 
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Örtülü SermayeÖrtülü Sermaye

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. 

Ortakla ilişkili kişi; 

1) Ortağın doğrudan veya 
dolaylı olarak en az % 10 
oranında ortağı olduğu 
veya en az bu oranda oy 
veya kâr payı hakkına 
sahip olduğu bir kurumu

2) Doğrudan veya dolaylı 
olarak, ortağın veya 
ortakla ilişkili bu kurumun 
sermayesinin, oy veya kâr 
payı hakkına sahip 
hisselerinin en az % 10'unu 
elinde bulunduran bir 
gerçek kişi veya kurumu

ifade eder.
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Örtülü SermayeÖrtülü Sermaye

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. 

Ortakla ilişkili kişi; 

1) Ortağın doğrudan veya 
dolaylı olarak en az % 10 
oranında ortağı olduğu 
veya en az bu oranda oy 
veya kâr payı hakkına 
sahip olduğu bir kurumu

2) Doğrudan veya dolaylı 
olarak, ortağın veya 
ortakla ilişkili bu kurumun 
sermayesinin, oy veya kâr 
payı hakkına sahip 
hisselerinin en az % 10'unu 
elinde bulunduran bir 
gerçek kişi veya kurumu

ifade eder.
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Kurumların İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören 
hisselerinin edinilmesi 
durumunda, söz konusu 
hisse nedeniyle ortak 
veya ortakla ilişkili kişi 
sayılanlardan temin 
edilen borçlanmalarda en 
az % 10 ortaklık payı 
aranır.

Örtülü SermayeÖrtülü Sermaye

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. 

Öz sermaye; kurumun 
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca tespit edilmiş 
hesap dönemi başındaki öz 
sermayesini ifade eder.
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Vergi Usul Kanununda Öz SermayeVergi Usul Kanununda Öz Sermaye

Öz sermaye; 
• aktif toplamı ile borçlar 
arasındaki fark, 
müteşebbisin işletmeye 
mevzu varlığını                 
(öz sermayeyi) 

teşkil eder. (VUK, m.192)
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Örtülü Sermaye Sayılmayan BorçlanmalarÖrtülü Sermaye Sayılmayan Borçlanmalar

• Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı 
gayri nakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan 
borçlanmalar. 

• Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili 
kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye 
piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya 
tamamen kullandırdığı borçlanmalar. 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan 
bankalar tarafından yapılan borçlanmalar. 

• 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet 
gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para 
Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
faaliyet gösteren finansman ve faktöring şirketleri ile ipotek 
finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak 
veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları 
borçlanmalar.
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Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan İşlemlerÖrtülü Sermaye Üzerinden Yapılan İşlemler

Örtülü sermaye üzerinden 
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 
itibariyle

dağıtılmış kâr payı sayılır.
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Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan İşlemlerÖrtülü Sermaye Üzerinden Yapılan İşlemler

Örtülü sermaye üzerinden 
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 
itibariyle

dağıtılmış kâr payı sayılır.

• Dar mükellefler için bu 
tutarlar ana merkeze 
aktarılan tutar sayılır. 
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Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan İşlemlerÖrtülü Sermaye Üzerinden Yapılan İşlemler

Örtülü sermaye üzerinden 
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 sayılır.

• Dar mükellefler için bu 
tutarlar ana merkeze 
aktarılan tutar sayılır. 

• Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, 
tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak 
düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını 
da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler 
nezdinde buna göre düzeltilir. 

• Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 
sermaye kullanan kurum adına tarh edilen 
vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması
şarttır. 
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Öz Sermayenin Hesaplanması Öz Sermayenin Hesaplanması 

Bir kurumun hesap dönemi başındaki bilançosuna ilişkin 
değerler şu şekildedir;

Bilanço Değerleri Birim Bilanço Değerleri Birim

Mevcutlar 100 Borçlar 30

Alacaklar 150 Geçmiş Yıl Zararları 10
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Öz Sermayenin Hesaplanması Öz Sermayenin Hesaplanması 

Bir kurumun hesap dönemi başındaki bilançosuna ilişkin 
değerler şu şekildedir;

Bu bilgilere göre kurumun öz sermayesi aşağıdaki gibi 
hesaplanacaktır;

Öz Sermaye

=

(Mevcutlar
+

Alacaklar)
‐

Borçlar

Öz Sermaye 100 150 30

Öz Sermaye 220

Bilanço Değerleri Birim Bilanço Değerleri Birim

Mevcutlar 100 Borçlar 30

Alacaklar 150 Geçmiş Yıl Zararları 10
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KKEG Faiz – Kur Farkı vb. Giderler KKEG Faiz – Kur Farkı vb. Giderler 

Kurumlar Vergisi Kanununda;
• Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,

• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, 
kur farkları ve benzeri giderler,

• Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 
kazançlar, 

vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak 
dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. (KVK, m.11/1-b)

• Dolayısıyla örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri ödemelerin 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması 
gerekmektedir.
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KDV’nin İndirilip İndirilemeyeceği HususuKDV’nin İndirilip İndirilemeyeceği Hususu

Katma Değer Vergisi Kanununda; 
• Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda ticari kazancın 
tespitinde indirimi gider olarak kabul edilmeyen 
giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin 
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer 
vergisinden

indirilemeyeceği belirtilmiştir. (KDVK, m.30/d)
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Örtülü Sermayenin HesaplanmasıÖrtülü Sermayenin Hesaplanması

Örtülü Sermaye = Toplam Borç – (Öz Sermaye x 3)
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 1]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 1]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup, 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (A)’dan 500 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 2.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
500 TL.
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 1]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 1]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup; 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (A)’dan 500 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 2.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
500 TL.

Çözüm; (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı 
500 TL’lik borçlanma dikkate alınmaz.
Borçlanılan Kişi Tutarı (TL)

Ortak (A) Gerçek Kişi 500

Ortak (Z A.Ş.) Tüzel Kişi 2.000

Toplam 2.500
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 1]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 1]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup; 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (A)’dan 500 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 2.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
500 TL.

Çözüm; (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı 
500 TL’lik borçlanma dikkate alınmaz.
Borçlanılan Kişi Tutarı (TL)

Ortak (A) Gerçek Kişi 500

Ortak (Z A.Ş.) Tüzel Kişi 2.000

Toplam 2.500

Öz Sermayenin 3 Katı = 1.000 x 3 = 3.000 TL
Borçlanılan Tutar = 2.500 TL

Bu durumda borçlanma tutarı öz sermayenin 3 katını 
geçmediğinden örtülü sermaye söz konusu değildir.
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup; 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (C)’den 2.000 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 3.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
1.500 TL.
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup; 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (C)’den 2.000 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 3.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
1.500 TL.

Çözüm; (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı 
1.500 TL’lik borçlanma dikkate alınmaz.

Borçlanılan Kişi Tutarı (TL)

Ortak (C) Gerçek Kişi 2.000

Ortak (Z A.Ş.) Tüzel Kişi 3.000

Toplam 5.000
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup; 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (C)’den 2.000 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 3.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
1.500 TL.

Çözüm; (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı 
1.500 TL’lik borçlanma dikkate alınmaz.

Borçlanılan Kişi Tutarı (TL)

Ortak (C) Gerçek Kişi 2.000

Ortak (Z A.Ş.) Tüzel Kişi 3.000

Toplam 5.000

Örtülü Sermaye = Borç – (Öz Sermaye x 3)
Örtülü Sermaye = 5.000 TL – (1.000 TL x 3)

Örtülü Sermaye = 2.000 TL
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]

(X) A.Ş.’nin dönem başındaki öz sermayesi 1.000 TL olup; 
borçlanmaları ise aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (C)’den 2.000 TL,

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’den 3.000 TL,

• (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı borç tutarı 
1.500 TL.

Çözüm; (F) Bankasından ortağın aldığı ve aynen aktardığı 
1.500 TL’lik borçlanma dikkate alınmaz.

Borçlanılan Kişi Tutarı (TL)

Ortak (C) Gerçek Kişi 2.000

Ortak (Z A.Ş.) Tüzel Kişi 3.000

Toplam 5.000

Örtülü Sermaye = Borç – (Öz Sermaye x 3)
Örtülü Sermaye = 5.000 TL – (1.000 TL x 3)

Örtülü Sermaye = 2.000 TL

Örtülü Sermayenin Dağılımı

Ortak (C) için = (2.000 TL / 5.000 TL) x 2.000 TL  = 800 TL
Ortak (Z A.Ş.) için = (3.000 TL / 5.000 TL) x 2.000 TL  = 1.200 TL
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]

Örneğimizdeki (X) A.Ş.’nin ortaklara yaptığı faiz ödemeleri 
yıllık %10 olup, aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (C)’ye 200 TL, (2.000 x %10)

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’ye 300 TL (3.000 x %10)

(Örtülü Sermaye / Borç Tutarı) x Faiz Tutarı Tutarı (TL)

Ortak (C) = (800 TL / 2.000 TL) x 200 TL 80

Ortak (Z A.Ş.) = (1.200 / 3.000 TL) x 300 TL 120

Örtülü Sermayeye İsabet Eden ve KKEG Faiz Tutarı 200
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Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]Örtülü Sermayenin Hesaplanması [Örnek 2]

Örneğimizdeki (X) A.Ş.’nin ortaklara yaptığı faiz ödemeleri 
yıllık %10 olup, aşağıdaki şekildedir;
• Ortak gerçek kişi (C)’ye 200 TL, (2.000 x %10)

• Ortağı olduğu (Z) A.Ş.’ye 300 TL (3.000 x %10)

(Örtülü Sermaye / Borç Tutarı) x Faiz Tutarı Tutarı (TL)

Ortak (C) = (800 TL / 2.000 TL) x 200 TL 80

Ortak (Z A.Ş.) = (1.200 / 3.000 TL) x 300 TL 120

Örtülü Sermayeye İsabet Eden ve KKEG Faiz Tutarı 200

• Dikkat edilirse, bu ortaklarla ilgili olarak toplamda 500 TL faiz 
gideri yazıldığı halde, örtülü sermayeye isabet eden 200 TL’lik 
tutar KKEG ve ortaklara dağıtılmış kâr payı sayılacaktır.

• 200 TL’lik tutar KKEG olarak Kurumlar Vergisi Beyanında matraha 
ilave edilecektir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Örtülü Sermayenin Varlığının İdarece TespitiÖrtülü Sermayenin Varlığının İdarece Tespiti

Borç alan yönünden;
• Gider yazılan faiz, kur 

farkları ve benzeri 
giderlerin; gider kabul 
edilmeyerek, 

• Kurum kazancının 
tespitinde dikkate 
alınmayacağı ve gider 
yazılan farka isabet eden 
Kurumlar Vergisi tahakkuk 
ettirilecek ve 

• Ayrıca vergi zıyaı cezası 
kesilecektir.
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Örtülü Sermayenin Varlığının İdarece TespitiÖrtülü Sermayenin Varlığının İdarece Tespiti

Borç alan yönünden;
• Gider yazılan faiz, kur 

farkları ve benzeri 
giderlerin; gider kabul 
edilmeyerek, 

• Kurum kazancının 
tespitinde dikkate 
alınmayacağı ve gider 
yazılan farka isabet eden 
Kurumlar Vergisi tahakkuk 
ettirilecek ve 

• Ayrıca vergi zıyaı cezası 
kesilecektir.

• Borcu veren şahıs ise; faiz 
tutarı alınan kar payı kabul 
edilip şirket tarafından %15 
stopaja tabi tutularak, vergi 
ve vergi zıyaı cezası 
kesilecektir.

• Borcu verenin elde ettiği 
gelir 2013 yılı için 26.000 TL 
sını aşıyorsa gerçek kişi 
tarafından menkul sermaye 
iradı olarak beyan edilecek. 
Bununla ilgili olarak da 
gelir vergisi ve vergi zıyaı 
cezası kesilecektir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Örtülü Sermayenin Varlığının İdarece TespitiÖrtülü Sermayenin Varlığının İdarece Tespiti

Borç alan yönünden;
• Gider yazılan faiz, kur 

farkları ve benzeri 
giderlerin; gider kabul 
edilmeyerek, 

• Kurum kazancının 
tespitinde dikkate 
alınmayacağı ve gider 
yazılan farka isabet eden 
Kurumlar Vergisi tahakkuk 
ettirilecek ve 

• Ayrıca vergi zıyaı cezası 
kesilecektir.

• Borcu veren şirket ise; 
fatura düzenlemiş olsa dahi, 
tutarı gider yazılamayacak 
ve Katma Değer Vergisi 
indirim konusu 
yapılamayacaktır.

• Gider yazılmış ise 
dolayısıyla gidere isabet 
eden Kurumlar Vergisi, 
Katma Değer Vergisi ve 
vergi ziyaı cezası 
kesilecektir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı
(KVK, m.13)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı
(KVK, m.13)

Örtülü Kazanç DağıtımıÖrtülü Kazanç Dağıtımı

Kurumlar; 
• İlişkili kişilerle emsallere 
uygunluk ilkesine aykırı 
olarak tespit ettikleri bedel 
veya fiyat üzerinden mal 
veya hizmet alım ya da 
satımında bulunursa,

kazanç tamamen veya 
kısmen transfer 
fiyatlandırması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılmış 
sayılır. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Örtülü Kazanç DağıtımıÖrtülü Kazanç Dağıtımı

Kurumlar; 
• İlişkili kişilerle emsallere 
uygunluk ilkesine aykırı 
olarak tespit ettikleri bedel 
veya fiyat üzerinden mal 
veya hizmet alım ya da 
satımında bulunursa,

kazanç tamamen veya 
kısmen transfer 
fiyatlandırması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılmış 
sayılır. 

Alım, satım, imalat ve 
inşaat işlemleri, 
kiralama ve kiraya 
verme işlemleri, ödünç 
para alınması ve 
verilmesi, ikramiye, 
ücret ve benzeri 
ödemeleri gerektiren 
işlemler her hal ve 
şartta mal veya hizmet 
alım ya da satımı olarak 
değerlendirilir. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

İlişkili Kişi Kavramıİlişkili Kişi Kavramı

İlişkili Kişiler;
• Kurumların kendi ortakları, 

• Kurumların veya 
ortaklarının ilgili bulunduğu 
gerçek kişi veya kurum ile 

• İdaresi, denetimi veya 
sermayesi bakımından 
doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlı bulunduğu ya 
da nüfuzu altında 
bulundurduğu gerçek kişi 
veya kurumlar.

İlişkili Kişi Sayılanlar;
• Ortakların eşleri, 
• Ortakların veya eşlerinin 

üstsoy ve altsoyu 
• Ortakların veya eşlerinin 

üçüncü derece dahil yansoy 
hısımları ve kayın hısımları

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

İlişkili Kişi Kavramıİlişkili Kişi Kavramı

İlişkili Kişiler;
• Kurumların kendi ortakları, 

• Kurumların veya 
ortaklarının ilgili bulunduğu 
gerçek kişi veya kurum ile 
idaresi, denetimi veya 
sermayesi bakımından 
doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlı bulunduğu ya 
da nüfuzu altında 
bulundurduğu gerçek kişi 
veya kurumlar.

İlişkili Kişi Sayılanlar;
• Ortakların eşleri, 

• Ortakların veya eşlerinin 
üstsoy ve altsoyu 

• Ortakların veya eşlerinin 
üçüncü derece dahil yansoy 
hısımları ve kayın hısımları

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk 
vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi 
ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 
sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz 
önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar 
Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya 
bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm 
işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Emsallere Uygunluk İlkesiEmsallere Uygunluk İlkesi

• İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle 
bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya 
bedele uygun olmasını ifade eder. 

• Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat 
veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve 
belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması 
zorunludur. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırmasında Diğer KavramlarTransfer Fiyatlandırmasında Diğer Kavramlar

• Kontrol altındaki işlem 
• Kontrol dışı işlem 

• İç emsal 
• Dış emsal 

• Karşılaştırılabilirlik analizi 

• İşlev analizi 
• İşlem düzeltimi 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırmasında Diğer KavramlarTransfer Fiyatlandırmasında Diğer Kavramlar

• Kontrol altındaki işlem 
• Kontrol dışı işlem 

• İç emsal 
• Dış emsal 

• Karşılaştırılabilirlik analizi 

• İşlev analizi 
• İşlem düzeltimi 

• Birbirleriyle ilişkili olan 
kişiler arasındaki 
işlemleri ifade eder.

• Birbirleriyle herhangi bir 
şekilde ilişkisi 
bulunmayan kişiler 
arasındaki işlemleri ifade 
eder.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırmasında Diğer KavramlarTransfer Fiyatlandırmasında Diğer Kavramlar

• Kontrol altındaki işlem 
• Kontrol dışı işlem 

• İç emsal 
• Dış emsal 

• Karşılaştırılabilirlik analizi 

• İşlev analizi 
• İşlem düzeltimi 

Mükellefin ilişkisiz kişilerle 
yaptığı işlemlerde 
kullandığı fiyat ya da 
bedeli ifade eder.

İlişkisiz kişilerin kendi 
aralarında yaptıkları 
karşılaştırılabilir 
nitelikteki işlemlerde 
kullandığı fiyat ya da 
bedeli ifade eder.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırmasında Diğer KavramlarTransfer Fiyatlandırmasında Diğer Kavramlar

• Kontrol altındaki işlem 
• Kontrol dışı işlem 

• İç emsal 
• Dış emsal 

• Karşılaştırılabilirlik analizi 

• İşlev analizi 
• İşlem düzeltimi 

Kontrol altındaki işlemler 
ile kontrol dışı işlemlerin 
karşılaştırılabilir olmasını 
ifade eder. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırmasında Diğer KavramlarTransfer Fiyatlandırmasında Diğer Kavramlar

• Kontrol altındaki işlem 
• Kontrol dışı işlem 

• İç emsal 
• Dış emsal 

• Karşılaştırılabilirlik analizi 

• İşlev analizi 
• İşlem düzeltimi 

Kontrol dışı işlemler ile 
kontrol altındaki 
işlemlerin 
karşılaştırılmasında, 
üstlenilen riskler ve 
kullanılan varlıklara göre 
tarafların 
gerçekleştirdikleri 
işlevleri esas alarak 
yapılan analizleri ifade 
eder.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Transfer Fiyatlandırmasında Diğer KavramlarTransfer Fiyatlandırmasında Diğer Kavramlar

• Kontrol altındaki işlem 
• Kontrol dışı işlem 

• İç emsal 
• Dış emsal 

• Karşılaştırılabilirlik analizi 

• İşlev analizi 
• İşlem düzeltimi 

Kontrol dışı işlemler ile 
kontrol altındaki 
işlemlerin 
karşılaştırılmasında, söz 
konusu işlemler 
arasındaki farklılıklar 
karşılaştırma konusu 
unsurlar üzerinde maddi 
etkide bulunuyorsa, 
karşılaştırmanın güvenilir 
sonuçlar verebilmesi 
amacıyla bu farklılıkların 
giderilmesi için yapılan 
işlemleri ifade eder.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

Bir mükellefin 
uygulayacağı emsallere 
uygun satış fiyatının, 
karşılaştırılabilir mal 
veya hizmet alım ya da 
satımında bulunan ve 
aralarında herhangi bir 
şekilde ilişki bulunmayan 
gerçek veya tüzel 
kişilerin birbirleriyle 
yaptıkları işlemlerde 
uygulayacağı piyasa 
fiyatı ile karşılaştırılarak 
tespit edilmesini ifade 
eder. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya 
hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr 
oranı kadar artırılması suretiyle 
hesaplanmasını ifade eder. 

Brüt Kâr Oranı = (Satışlar – Maliyet) / Maliyet

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin 
aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek 
veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak 
fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını 
ifade eder.

Emsallere Uygun 
Fiyat veya Bedel = (Yeniden satış fiyatı) / (1+Brüt satış kâr oranı) 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

Emsallere uygun fiyata 
yukarıdaki 
yöntemlerden herhangi 
birisi ile ulaşma olanağı 
yoksa mükellef, 
işlemlerin mahiyetine 
uygun olarak kendi 
belirleyeceği diğer 
yöntemleri kullanabilir. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

Kâr bölüşüm yöntemi, 
ilişkili kişilerin bir veya 
daha fazla sayıdaki 
kontrol altındaki 
işlemlere ilişkin toplam 
faaliyet kârı ya da 
zararının, üstlendikleri 
işlevler ve yüklendikleri 
riskler nispetinde ilişkili 
kişiler arasında emsallere 
uygun olarak 
bölüştürülmesi esasına 
dayanan bir yöntemdir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

İşleme dayalı net kâr marjı 
yöntemi, mükellefin 
kontrol altındaki bir 
işlemden; maliyetler, 
satışlar veya varlıklar gibi 
ilgili ve uygun bir temele 
dayanarak tespit ettiği 
net kâr marjının 
incelenmesi esasına 
dayanan bir yöntemdir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

YöntemlerYöntemler

• Karşılaştırılabilir fiyat 
yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Yeniden satış fiyatı yöntemi
• Diğer yöntemler

• Kâr bölüşüm yöntemi

• İşleme dayalı kâr marjı 
yöntemi

• Maliye Bakanlığı ile 
anlaşarak belirleme

İlişkili kişilerle yapılan mal 
veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanacak 
fiyat veya bedelin 
tespitine ilişkin yöntemler, 
mükellefin talebi üzerine 
Maliye Bakanlığı ile 
anlaşılarak belirlenebilir. 
Bu şekilde belirlenen 
yöntem, üç yılı aşmamak 
üzere anlaşmada tespit 
edilen süre ve şartlar 
dahilinde kesinlik taşır. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Peşin Fiyatlandırma AnlaşmasıPeşin Fiyatlandırma Anlaşması

• Peşin fiyatlandırma anlaşmasının temel amacı, 
mükelleflerin ilişkili kişilerle yapacakları mal veya hizmet 
alım ya da satımında uygulayacakları transfer 
fiyatlandırmasına ilişkin olarak karşılaşılabilecek olası 
vergi ihtilaflarının önüne geçmektir.

• Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar 
vergisi mükellefleri girmektedir. 
• Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle 

yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek 
yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Fiyat Belirleme Yöntemlerine ÖrnekFiyat Belirleme Yöntemlerine Örnek

• (X) Şirketinin, ilişkili kişisi (Z) şirketi ve ilişkisiz kişisi (A) 
şirketine yaptığı mal satışları aşağıdaki gibidir;
İşlemler (Z) Şirketi (A) Şirketi

Hammadde (İlk Madde ve Malzeme) 100 100

Direkt İşçilik 150 150

Genel Üretim Giderleri 100 100

Maliye 350 350

Genel Yönetim Gideri 80 80

Toplam Maliyet (Giderler Dahil); 430 430

Satış Fiyatı 473 516

Brüt Kâr Marjı %10 %20

Net Kâr Tutarı 43 86

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Fiyat Belirleme Yöntemlerine ÖrnekFiyat Belirleme Yöntemlerine Örnek

Açıklamalar Oran ‐ Tutar

İlişkisiz Kişi Kâr Marjı %20

İlişkili Kişi Kâr Marjı %10

İlişkisiz – İlişkili Kişi Arasındaki Fark %10

Birim Başına Gerçek Maliyet 430

Artırılmış Brüt Kâr (430 x %10) 43

Gerçek Satış Fiyatı (430 + 43) 473

Birim Başına Emsal Fiyat (473 + 43) 516

Maliyet Artı Yönteminde Emsal Fiyat Farkı Geliri 43

İlişkili Kişi için her bir birimde 43 TL transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü kazanç dağıtımı ortaya çıkmaktadır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Fiyat Belirleme Yöntemlerine ÖrnekFiyat Belirleme Yöntemlerine Örnek

Açıklamalar Farklar

İlişkisiz Kişi (A Şirketi)  Satın aldığı mal birimi 10.000

İlişkili Kişi (Z Şirketi) Satın aldığı mal birimi 10.000

İlişkisiz Kişi (A Şirketi)ne satış tutarı (10.000 x 473) 4.730.000

İlişkili Kişi (Z Şirketi)ne satış tutarı (10.000 x 516) 5.160.000

İlişkili ve İlişkisi kişiler arasındaki satış farkı 430.000

İlişkili Kişi için 10.000 birimde 430.000 TL transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ortaya çıkmaktadır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Transfer Fiyatlandırmasında BelgelendirmeTransfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme

• Belgelendirmede amaç, transfer fiyatlandırmasına ilişkin 
sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının 
gösterilmesidir. 

• Bu nedenle mükellefler tarafından, emsallere uygunluk 
ilkesi doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren bilgi ve 
belgelerin hazırlanması ya da temin edilmesi, ayrıca 
belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve belgelerin istenmesi 
durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 
olanlara ibraz edilmek üzere hazır tutulması zorunludur.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Yıllık Belgelendirme ve RaporYıllık Belgelendirme ve Rapor

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı 
mükelleflerin; 

• İlişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile 
diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle 
yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak tebliğde yer alan 
bilgi ve belgeleri içeren «Yıllık Transfer Fiyatlandırması 
Raporu»nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme 
süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten 
sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri 

zorunludur.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Yıllık Belgelendirme ve RaporYıllık Belgelendirme ve Rapor

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı 
mükelleflerin;

• İlişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile 
diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle 
yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak tebliğde yer alan 
bilgi ve belgeleri içeren «Yıllık Transfer Fiyatlandırması 
Raporu»nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme 
süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten 
sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri 

zorunludur.

Ancak; 
• Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na 

kayıtlı mükellefler dışındaki diğer kurumlar 
vergisi mükellefleri; ilişkili kişilerle yaptıkları 
yurt içi; 

• gelir vergisi mükellefleri de; ilişkili kişilerle 
yaptıkları yurt içi ve yurt dışı 

işlemlere ilişkin olarak tebliğde yer alan bilgi ve 
belgeleri istenmesi durumunda İdare'ye veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz 
ederler.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

İdarenin İsteyebileceği Belgeler [1]İdarenin İsteyebileceği Belgeler [1]

• Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı 
(merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde 
bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında 
özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik 
numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu 
kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler,

• Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan 
varlıkları içeren tüm bilgiler,

• İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,
• İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,

• İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan 
işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler, 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

İdarenin İsteyebileceği Belgeler [2]İdarenin İsteyebileceği Belgeler [2]

• İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm 
sözleşme örnekleri,

• İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
• İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi 

fiyatlandırma politikası,
• İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve 

yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,
• Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen 

gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,
• Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme 

nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç 
ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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İdarenin İsteyebileceği Belgeler [3]İdarenin İsteyebileceği Belgeler [3]

• Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında 
kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin 
ayrıntılı bilgiler,

• Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın 
tespitinde kullanılan yöntem,

• Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.

İdare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften 
ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. 
• İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış 

olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de 
ibraz edilmesi zorunludur. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Bilgi ve Belge Verme ZorunluluğuBilgi ve Belge Verme Zorunluluğu

Büyük Mükellefler 
VD Mükellefleri

• Hazırladıkları 
raporu

Diğer KV 
Mükellefleri

• Yurtiçi işlemleri 
için bilgi ve 
belgeleri

• Yurtdışı işlemleri 
için raporu

Gelir Vergisi 
Mükellefleri

• Yurtiçi + Yurtdışı 
işlemlerle ilgili 
bilgi ve belgeleri

• Büyük Mükellefler VD Mükellefleri «yurtiçi + yurtdışı 
işlemler» için,

• Diğer KV Mükellefleri sadece «yurtdışı işlemleri» için,
KV Beyannamesi verme süresine kadar hazırlayacakları 
raporu istenmesi durumunda idareye veya vergi inceleme 
elemanına vereceklerdir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Yeni TTK’ya Göre                          
Dağıtılabilir Kâr ve                 
Yedek Akçeler

Yeni TTK’ya Göre                          
Dağıtılabilir Kâr ve                 
Yedek Akçeler

Dağıtılabilir KârDağıtılabilir Kâr
• Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre, 

pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış «net dönem 
kârına» payları oranında katılma hakkına sahiptir. (Yeni 
TTK, m. 507)
• Eski TTK’nun 455. maddesine karşılık olan bu düzenlemede 

yer alan ibare, «safi kazanç» ibaresi olmakla birlikte, kâr 
payı tanımını yapan 470. maddede yer alan ibare ise «safi 
kâr»dır. 

• Safi kâr; yukarıda belirtiğimiz üzere, şirketin tüzel kişiliği 
ile ilgili vergiler çıktıktan sonra kalan kısımdır.

• Yeni TTK’nda «ortaklara dağıtılacak kâr payı» ile ilgili 
kavram karmaşıklığına son verilerek, artık «net dönem 
kârı» ortaklara dağıtılabilecek kâr olarak esas alınmıştır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Yedek AkçelerYedek Akçeler
• Yıllık kârın yüzde beşi (%5), ödenmiş sermayenin yüzde 

yirmisine (%20) ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe 
olarak ayrılır. (Yeni TTK, m. 519/1)

• Genel kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin yüzde 
yirmisine ulaştıktan sonra;
• Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma 

giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemler için 
kullanılmamış bulunan kısmı,

• Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş 
olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin 
çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

• Pay sahiplerine yüzde beş (%5) oranında kâr payı ödendikten 
sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın 
yüzde onu (%10), 

genel kanuni yedek akçeye eklenir. (Yeni TTK, m. 519/2)

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Kâr Payı ile Yedek Akçeler Arasındaki İlgiKâr Payı ile Yedek Akçeler Arasındaki İlgi
• Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek 

akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı 
belirlenemez.

• Genel Kurul;
• Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,

• Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin 
sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı 
yönünden haklı görülüyorsa

Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek 
akçe ayrılmasına da karar verebilir. 

(Yeni TTK, m. 523) (Eski TTK, m.469)

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Şirketlerde Kâr Dağıtımına Bir ÖrnekŞirketlerde Kâr Dağıtımına Bir Örnek

• (Z) A.Ş. genel kurulunda dönem kârından net olarak 
400.000 TL'nin nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. 

• Yedek Akçe ilk kez ayrılacak olup, şirketin sermayesi 
5.000.000 TL’dir. 

• KKEG tutarı 100.000 TL ve dönem kârı 900.000 TL’dir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Şirketlerde Kâr DağıtımıŞirketlerde Kâr Dağıtımı

ALİ KARAKUŞ
Yeminli Mali Müşavir
ALİ KARAKUŞ
Yeminli Mali Müşavir

S.No Açıklamalar TL

1 Ticari Kazanç 900.000

2 KKEG 100.000

3 Kurumlar Vergisi Matrahı [1+2] 1.000.000

4 Kurumlar Vergisi [3 x %20] 200.000

5 Vergi Sonrası Kâr [1‐4] 700.000

6 Birinci Tertip Yedek Akçe [Safi Kâr x %5]                  
(Sermayenin %20’sini buluncaya kadar)

35.000

7 Birinci Temettü (Ödenmiş Sermaye x %5) 250.000

8 Kalan [5 – (6+7)] 415.000

9 İkinci Temettü [400.000 / 0,85] ‐ 7 220.588

10 İkinci Tertip Yedek Akçe [9 x %10] 22.059

11 Brüt Temettü [7 X 9] 470.588

12 Nakdi Kâr Dağıtım Stopajı (11 x %15) 70.588

13 Net Temettü [11 – 12] 400.000

14 Kalan [ 5 – (6+10+11)]  172.353

Teşekkürler…Teşekkürler…




