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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 01.06.2018 

         Sayı  : 2018/37 
  

Değerli Müşterimiz;                 

 

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.    

      

1. Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmaya İlişkin 2018/17 sayılı Genelge 

Yayımlanmıştır. (2018/Mart Dönemi ve Öncesine İlişkin Son Başvuru 01.06.2018 

Tarihine Kadardır) 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik 

Yararlanmaya ilişkin 2018/17 sayılı Genelge yayımlanmıştır.  

 1.1. 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrası için geriye yönelik teşviklerden 

 yararlanma 

 2018 Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin geriye yönelik teşviklerden 

yararlanma, 5510 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden 

yararlanmak isteyen işverenlerin, geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenilen 

ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet veya kağıt ortamında Kuruma başvuru 

yapması gerekmektedir. (5510 sayılı Kanun ek md:17) 

 Bu doğrultuda Kuruma müracaat edilmesi şartıyla, başvuru tarihinden geriye 

yönelik en fazla altı aya ilişkin sigorta prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.  

 Kuruma kağıt ortamında veya internet ortamında başvurulduktan sonra işletime 

açılan sistem sayesinde, yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte 

yararlanılan teşvik türü başka bir teşvik türü ile değiştirilebilecektir. 

 

 1.2. 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrası için geriye yönelik teşviklerden 

yararlanma sonucu hesaplanan tutarın işverenin borçlarına mahsubu veya iadesi  

 Yayımlanan Genelge ile 2018/Nisan ayı /dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere, 

Kanun kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının, 

5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde mahsup işlemlerinin yapılacağı ve bu 

işlemler sonucunda kalan tutarın olması halinde bu tutarın işverene kanuni faiz 

hesaplanmaksızın iade edileceği düzenlenmiştir.  

 1.3. 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşviklerden 

yararlanma (Başvuru 01.06.2018 Tarihine Kadar) 

 Söz konusu düzenlemeden yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle 01.06.2018 

(bu tarih dahil) tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir. 

Başvuru internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 

müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılabilecektir.  

 Yasal süre içinde Kuruma başvurulduktan sonra işletime açılan sistem sayesinde, 

ilgili Kanunlarda gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla, yararlanılmamış olan prim 
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teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, 

destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.  

 1.4. 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşviklerden 

yararlanma sonucu hesaplan tutarın işverenin borçlarına mahsubu veya iadesi  

 İşverenlere iade edilecek tutar; 

 -Yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini 

takip eden aybaşından, 

 -Yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için, talep tarihini takip eden 

aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak,  

düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılından başlayarak üç yıl 

içinde ödenecektir.  

 Ödeme yöntemi öncelikle muaccel(vadesi gelmiş) hale gelen prim 

borçlarından mahsup şeklinde olacaktır. Kuruma muaccel hale gelen prim borcu 

olmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade işlemi gerçekleştirilecektir.  

 Kurum tarafından gerçekleştirilecek işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim 

tutarlarının mahsup işlemlerinde geriye yönelik teşvik değişikliğine ilişkin başvurunun 

01.04.2018 tarihinden önce yapılmış olması halinde 01.04.2018 tarihi,  

 -01.04.2018 tarihinden sonra yapılmış olması halinde ise söz konusu başvuru tarihi, 

mahsuba ilişkin tutarın tahsilat tarihi olarak kabul edilecektir.  

 İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na cari ay veya yasal süreci geçmiş 

borçlarının bulunmaması halinde 01.01.2019 tarihi beklenilmeksizin söz konusu borçlara 

mahsup işlemi gerçekleştirilebilecektir. 

 

 1.5.Kapanan işyerlerine ilişkin geriye yönelik teşvik başvurusu 

 

 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış işlemi veya iz işlemi yapılmış olan işyeri 

dosyalarının geriye yönelik teşvik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

adına e-bildirge şifrelerinin aktifleştirilmesi için bağlı bulanan sosyal güvenlik il 

müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat etmek gerekmektedir.  

 Genelge hükümleri 01.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 29.05.2018 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye Teşvikine İlişkin Olarak VUK Genel Tebliği 

(Sıra No:495) Yayımlanmıştır. 

 

 7103 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen önemli değişikliklerden biri, 

“Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A 

maddesidir.  

 

 Düzenlemeye göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam 

mükellef sermaye şirketlerine; 
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 -İşe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar, 

 

 -Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların,  

 

 -Söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı 

nedeniyle oluşan kur farklarının pasifte özel bir fon hesabına alınarak, 

 

kur farkından doğan gelirlerin kurumlar vergisine tabi tutulmamasına imkân 

sağlanmıştır.  

 

 Söz konusu düzenleme, 7103 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 

tarihinden itibaren tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere, yine belirtilen 

tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 

 Maliye Bakanlığı söz konusu uygulamanın usul ve esaslarını yayımladığı VUK 

Genel Tebliği (Seri No:495) ile belirlemiştir. (25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı R.G) 

 2.1.Uygulamadan Yararlanmanın Şartları 

 Uygulamadan yararlanmak için aşağıdaki şartların topluca sağlanması gerekir.  

 Buna göre;  

 -Sermaye şirketi olunması,  

 -27 Mart 2018’den sonra ticaret siciline tescil edilmiş olunması,  

 -Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca tam mükellef sayılması,  

 -Sermaye olarak konulan yabancı paranın yurt dışından getirilmiş olması, 

gerekir.  

 Örneğin; düzenlemeden faydalanmak isteyen mükellefin sermaye olarak 

konulan yabancı paranın yurt dışından getirilmiş olması şartı hariç, yukarıda sayılan 

şartları “işe ilk kez başlama tarihi itibarıyla taşıması zorunlu olup, anılan şartların 

sonradan yerine getirilmesi” durumunda bu düzenleme kapsamında değerleme 

hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.  

 2.2.Yurt Dışından Getirilecek Yabancı Paraya İlişkin Düzenlemeler 

 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 ise, şirketin sermaye 

taahhüdünde bulunan ortakları veya bunların yetki verdiği kişiler tarafından getirilebilir.  

 Sermaye olarak konulacak yabancı para, tamamen veya kısmen de (bir veya 

birden fazla seferde) Türkiye’ye getirilebilir. Ancak bu durumda, getirilen ve şirkete 

sermaye olarak konulan tutarla sınırlı olmak üzere uygulamadan yararlanılır.  

 Yurt dışından yabancı para getirildiğinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş belgelerle (banka dekontu, 
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deklarasyona/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler gibi) tevsik 

edilmesi mecburidir.  

 

 Diğer taraftan, yabancı paranın Türkiye’ye getirilmesinden 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 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. 

 

          6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bakımından şirket sözleşmesinde (6102 sayılı 

Kanunun 339, 566 ve 575 inci maddelerinde belirtilen ve sermaye şirketlerinin 

kurulmasına esas olan sözleşme); 

         -Şirket sermayesinin tutarı, şirkete sermaye taahhüdünde bulunan kurucuların 

sermaye payları ve bunların ödenme şeklinin yer alması gerekmekte olup, 

         -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 bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel 

bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılması 6102 sayılı Kanun 

bakımından zorunludur.  

          Bu itibarla, sermaye şirketlerine gerek tescilden önce gerekse tescilden sonra 

sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kurucularca/ortaklarca yapılan 

ödemeler madde kapsamında değerlendirilecektir.  

          Anılan düzenleme kapsamına giren yabancı paralar, sermaye ödemesinin 

yapıldığı tarih itibariyle, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:130) ve Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde(Seri No:217) belirtilen esaslara göre değerlenmek suretiyle kayıtlara 

alınacaktır. Bu değer söz konusu yabancı paranın madde uygulamasındaki mukayyet 

değeri olarak kabul edilecektir.  

          Şirket kayıtlarına alınan madde kapsamındaki yabancı paralar, 213 sayılı 

Kanunun 280/A maddesi kapsamında ayrı olarak izlenebilecek şekilde yardımcı 

hesaplarda takip edilir. Bu hesaplar, şirketlerin aynı yabancı para cinsinden olan ancak 

madde kapsamına girmeyen yabancı paralara ilişkin hesapları ile karıştırılmamalıdır.  

Örnek 1: Dört ortaklı olarak kurulan ve hesap dönemi takvim yılı olan ABCD 

A.Ş. 03.04.2018 tarihinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle tüzel kişilik kazanmıştır. 

Her bir ortak eşit paya sahip olup, şirketin sermayesi 2.000.000 TL dir.  
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Söz konusu sermayenin tamamı nakit sermaye olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt 

edilen sermayeye karşılık olarak her bir ortak 100.000 ABD Doları tutarını şirketin tescili 

öncesinde ilgili mevzuatı uyarınca şirket adına açılan hesaba 

yatırmıştır. 03.04.2018 tarihinde kur (1 ABD Doları = 3,9577 TL) şeklindedir ve ortaklar söz 

konusu yabancı paraları 2018 takvim yılı içerisinde Türkiye’ye getirmiştir.  

 

Buna göre yapılması gereken kayıtlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

-----------------------------------03.04.2018---------------------------------------------------- 

Ödenmemiş Sermaye(-)                              2.000.000 

                                               Sermaye                                    2.000.000 
   Şirket kuruluşu 

-----------------------------------03.04.2018-------------------------------------------------- 

        Bankalar Hesabı                                             1.583.000 
          Yurtdışı döviz sermaye(VUK 280/A) 400.000 ABD Doları 

                                                                   Ödenmemiş Sermaye(-)  1.583.000 
          Kurucu ortaklarca yerine getirilen sermaye taahhüdü 

------------------------------------------------- . / .---------------------------------------------------------------------- 

 

 2.3. Uygulamadan Yararlanmak İçin Yatırım Teşvik Belgesi Zorunludur 

 

 Uygulamadan yararlanmak için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın 

sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak üzere ilgili mevzuatında belirlenen esaslar 

doğrultusunda Ekonomi Bakanlığına (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğüne) ya da ilgili yerel birimlere (Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları) başvuruda 

bulunulmalıdır.  

 Örneğin; 11.05.2018 tarihinde ticaret siciline tescil edilen tam mükellef bir 

sermaye şirketinin, mezkûr madde uygulamasından yararlanabilmesi için, 31.08.2018 

tarihine kadar yatırım teşvik belgesi almak amacıyla başvuruda bulunması zorunludur.  

 Mükelleflerin yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurularına ilişkin belgeleri 

VUK’nu uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmesi gerekmektedir.  

 2.4.Uygulama Kapsamına Giren Yabancı Paraların Değerlemesi 

 Yurt dışından getirilerek şirkete sermaye olarak konulan yabancı paralardan, 

yatırım teşvik belgesi için yapılan başvuru tarihine kadar sarf olunmayan kısım, başvuru 

tarihine kadar geçen vergilendirme dönemlerine ilişkin değerleme günlerinde 

mukayyet değeriyle(kayıtlı TL tutarı) değerlenmelidir.  

 

 Diğer taraftan, söz konusu yabancı paraların mukayyet değerle değerlemesine 

ilişkin mükellefin tercihi, işlemi takip eden ilk geçici vergi beyannamesi ile birlikte vergi 

dairesine bildirilmelidir. 

 

 Yatırım teşvik belgesi almak için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın 

sonuna kadar başvuruda bulunulması halinde, yurt dışından getirilen paralardan sarf 

olunmayan kısım, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna 

kadar mukayyet değeri ile değerlenecektir.  
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 Yatırım teşvik belgesi başvuru süresinin bitim tarihini içine alan vergilendirme 

dönemine ilişkin değerleme gününde de bu paralardan sarf olunmayan kısım, yatırım 

teşvik belgesi almak için başvuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın mukayyet değeri 

ile değerlenecektir.  

 Yatırım teşvik belgesi almak için belirtilen sürede başvurulmuş olmasına karşın, 

bu başvurunun ilgili makamlarca reddolunması halinde, red tarihinin içinde bulunduğu 

vergilendirme dönemi sonunda da bu yabancı paralardan sarf olunmayan kısım 

mukayyet değeri ile değerlenir.  

 Örnek: Hesap dönemi olarak takvim yılı esasını kullanan, ticaret siciline tescil 

tarihi 10.05.2018 olan ve düzenleme kapsamında değerleme yapmak isteyen E Ltd. Şti. 

31.08.2018 tarihine kadar yatırım teşvik belgesi almak için ilgili kurumlara başvuruda 

bulunmalıdır.  

 Mükellef, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemi sonunda düzenleme kapsamına 

giren yabancı paralardan sarf olunmayan kısmını mukayyet değeri ile 

değerleyebilecek olup, bu tarihe kadar başvuruda bulunması halinde, söz konusu 

yabancı paralardan sarf olunmayan kısmını 31.12.2019 tarihine kadar 213 sayılı 

Kanunun 280/A maddesi uyarınca mukayyet değeri ile değerlemeye tabi tutacaktır.  

 Ancak bu süre zarfında yatırım teşvik belgesi başvurusunun reddedilmesi 

halinde, red tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme dönemine kadar (bu dönem 

dahil) söz konusu yabancı paralar mukayyet değeri ile değerlenecektir.  

 Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerce, 213 sayılı Kanunun 280/A 

maddesinde öngörülen süre dahilinde;  

 -Yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmaması halinde, başvuru süresinin 

bitim tarihini içine alan vergilendirme dönemini takip eden vergilendirme dönemine 

ilişkin değerleme gününde,  

 -Yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmasına karşın, bu başvurunun ilgili 

makamlarca reddolunması halinde, red tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme 

dönemini takip eden vergilendirme dönemine ilişkin değerleme gününde,  

 -Yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmış olmasına karşın, bu belgenin 

çeşitli sebeplerle işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna 

kadar alınamaması halinde işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap 

döneminin son vergilendirme dönemine ilişkin değerleme gününde,  

 -Yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmış olması ve belgenin de işe 

başlanılan hesap dönemi veya müteakip hesap dönemi içerisinde alınmış olması 

halinde, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin son vergilendirme 

dönemine ilişkin değerleme gününde,  

madde kapsamına giren yabancı paralardan sarf olunmayan kısım, 213 sayılı Kanunun 

280 inci maddesi uyarınca değerlenerek oluşan kur farkları, ilgili gelir ve gider 

hesaplarına alınmalıdır. 

 

 Uygulama kapsamına giren yabancı paraların 213 sayılı Kanunun 280’inci 

maddesi uyarınca değerlendiği vergilendirme dönemlerinden sonra bir daha 

mukayyet değeri ile değerlenme imkânı bulunmamaktadır.  
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 2.5.Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paranın Yatırım Teşvik Belgesi 

 Kapsamında veya Dışında Harcanması 

 Uygulama kapsamına giren 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 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi uyarınca 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.  

          Düzenleme uyarınca fon hesabına alınacak kur farkı doğuran ödemelere ait 

yatırımlar, yatırım tamamlama vizesinde de yer almalıdır. Bir başka deyişle, yatırım 

tamamlama vizesinde yer almayan veya ilgili mevzuatı uyarınca yatırım desteklerinden 

faydalanması mümkün olmayan yatırım harcamaları nedeniyle oluşan kur farklarının 

213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamında fon hesabına alınması mümkün 

bulunmamaktadır.  

          Yatırım teşvik belgesinde yer almasına karşın Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 

izin ile devir, satış veya ihraç işlemine konu edilen kıymetler için yapılmış harcamalar 

nedeniyle ortaya çıkan ve fon hesabına alınan kur farklarına ilişkin olarak her hangi bir 

düzeltme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.  

         Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda ise, iptale konu belge 

kapsamında sarf olunan yabancı paralar nedeniyle oluşan kur farkları için bu 

uygulama kapsamında işlem tesis edilemez.  

          Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan sarfiyatın doğrudan ilgili yabancı para 

cinsinden yapılması veya bu paraların Türk Lirasına çevrilerek yapılması mümkün 

bulunmaktadır. Şu kadar ki yabancı paranın Türk Lirasına çevrilerek sarf olunması 

halinde, çevrim işleminin yapıldığı tarihte ödemenin yapılması şarttır.  

          Aksi halde, 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamına giren yabancı paraların 

Türk Lirasına çevrilmesi nedeniyle oluşan kur farklarının fon hesabına alınması mümkün 

bulunmamaktadır.  

         Yatırım teşvik belgesi alınmadan, 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamına 

giren yabancı paraların sarf olunması nedeniyle oluşan kur farklarının fon hesabına 

alınması mümkün bulunmamaktadır.  

Örnek 3: Örnek 1’deki ABCD  A.Ş. yatırım teşvik belgesini 30.06.2018 tarihinde 

almış olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında (yurtdışından getirilerek sermaye olarak 

konulan yabancı paradan) KDV’den müstesna olarak 14.09.2018 tarihinde 10.000 ABD 

Doları değerinde, 15.10.2018 tarihinde de 162.000 TL değerinde makina almış ve 

bedelini peşin olarak ödemiştir. 

 

14.09.2018 tarihinde 1 ABD Doları=3,90 TL, 15.10.2018 tarihinde ise 1 ABD 

Doları=4,05 TL dir. Mükellef 15/10/2018 tarihindeki ödemesini gerçekleştirmek için 

madde kapsamına giren 40.000 ABD Doları tutarındaki dövizi aynı tarihte Türk Lirasına 

çevirmiştir. 
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Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

 

--------------------------------------------14.09.2018---------------------------------------------------- 

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı                        39.000 

Kambiyo Zararları Hesabı                                          577 

                                              Bankalar Hesabı                                    39.577 
                                                                    Yurt dışı döviz sermaye(VUK 280/A) 10.000 

                                                                     ABD Doları 

         Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paradan 10.000 

          ABD Doları karşılığı makine alınması 

-----------------------------------------------14.09.2018-------------------------------------------------- 

        Özel Fonlar Hesabı                                                     577 
          Kur farkı özel fon hesabı (VUK 280/A) 

                                                          Kambiyo Zararları Hesabı                            577 
         Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf nedeniyle oluşan olumsuz kur farkının 

         (3,9577-3.90) x10.000= 577 özel fon hesabına alınması 

---------------------------------------------------------------- 15.10.2018------------------------------------------------------------- 

       Bankalar Hesabı                                         162.000 

       TL mevduat        

                                                         Bankalar Hesabı                                158.309                                  

                                                                      Yurt dışı döviz sermaye (VUK 280/A)  

                                                                      40.000 ABD Doları 

                                                          Kambiyo Karları Hesabı                        3.692 

           162.000 TL tutarında makine alma amacıyla, yurt dışında getirilerek sermaye olarak konulan  

yabancı yabancı paradan 40.000 ABD Dolarının TL’ye çevrilmesi 

---------------------------------------------------------------15.10.2018---------------------------------------------------------------             

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı                      162.000 

                                                          Bankalar Hesabı                               162.000 

                                                          TL mevduat 

        162.000 TL karşılığı makine alınması 

-----------------------------------------------------15.10.2018-------------------------------------------------- 

 Kambiyo Karları Hesabı                        3.692 

                                                            Özel Fonlar Hesabı                            3.692 

                                                            Kur farkı özel fon hesabı (VUK 280/A) 

     Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf nedeniyle oluşan olumlu kur farkının (4,05-3,9577) x 40.000 = 3.692 

TL) özel fonlar hesabına alınması, 

----------------------------------------------------------------- ./. -----------------------------------------------------------------------------                                      

          Diğer taraftan, madde kapsamına giren yabancı paraların, yatırım teşvik belgesi 

haricinde sarf edilmeleri durumunda, bu harcamalar nedeniyle lehe ve aleyhe oluşan 

kur farkları ilgili gelir veya gider hesaplarına dâhil edilerek kurum kazancının tespitinde 

dikkate alınmalıdır. 
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          Örnek 4: Örnek 1 ve 3’teki ABCD A.Ş., madde kapsamındaki dövizi (ABD Doları) 

ile 25.10.2018 tarihinde KDV dahil 30.000 ABD Doları (1 ABD Doları=4,00 TL) bedelle bir 

binek otomobili satın almıştır.  

 

(Alınan otomobil yatırım teşvik belgesinde yer almamakta olup, ABC A.Ş., kısmen veya 

tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyetinde 

bulunmamaktadır. KDV maliyet bedeli içerisinde dikkate alınmıştır.) 

 

Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

-----------------------------------------------------25.10.2018-------------------------------------------------- 

        Taşıtlar Hesabı                                                 120.000 

                                                                            Bankalar Hesabı                            118.731 

                                                                          Yurtdışı döviz sermaye (VUK 280/A)                                                                             

                                                                                              30.000 ABD Doları 

                                                                             Kambiyo Karları Hesabı                   1.269 

    Yurt dışından getirilip sermaye olarak konulan döviz ile binek otomobili alınması 

     Kur farkı = (4,00 – 3,9577) x 30.000 0 1.269 TL                   

----------------------------------------------------------------- ./. -----------------------------------------------------------------------------                                      

          Kayıtlardan da görüleceği üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf 

olunmayan yabancı paralar nedeniyle oluşan kur farkı ilgili gelir hesabına alınmıştır. 

 

 2.6.Özel Fon Hesabında Biriken Kur Farklarının Durumu 

 

 Uygulama kapsamında yurtdışından getirilen yabancı paralara ilişkin kur 

farklarının takip edildiği fon hesabının, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir 

suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, bu işlemlerin 

yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, kurumlar vergisine tâbi tutulur.  

          Şirketin tasfiyesi halinde de aynı şekilde işlem tesis edilir. Diğer taraftan, Kurumlar 

Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme hallerinde, fon hesabında yer alan 

tutarlar işletmeden çekilmiş veya başka bir hesaba nakledilmiş sayılmaz. Söz konusu 

fon hesabının tamamen veya kısmen devrolunduğu kurumlar için de yukarıda belirtilen 

hükümler geçerlidir.  

          İşe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibariyle, 213 sayılı 

Kanunun 280/A maddesi uyarınca oluşan fon hesabı borç bakiye vermiş ise,  

         -Bir başka deyişle madde kapsamına giren yabancı paraların yatırım teşvik 

belgesi kapsamında sarf olunması nedeniyle bu dönem zarfında şirketler aleyhine net 

olarak kur farkı zararı oluşmuş ise,  

         -Bu durumda şirketler lehine bir fon oluşmadığı ve sermayeye ilave edilecek bir 

unsur ortaya çıkmadığından, bu bakiye tutar bu dönem sonu itibariyle zarara 

geçirilmek suretiyle kapatılacaktır.  
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Örnek 5: 10.04.2018 tarihinde kurulan ve 13.07.2018 tarihinde yatırım teşvik belgesi 

alan F Ltd. Şti., madde kapsamında yaptığı harcamalar sonucu oluşan kur farklarını 

özel fon hesabına almış olup, 31.12.2019 tarihinde özel fon hesabı 15.000 TL borç 

bakiyesi vermiştir. 

 

 Bu durumda, madde kapsamına giren yabancı paraların yatırım teşvik belgesi 

kapsamında sarf olunması nedeniyle bu dönem zarfında şirket aleyhine net olarak kur 

farkı zararı oluşmuş olup,  

 

Şirket lehine bir fon oluşmadığı ve sermayeye ilave edilecek bir unsur ortaya 

çıkmadığından, bu bakiye tutar bu dönem sonu itibariyle zarara geçirilmek suretiyle 

kapatılacaktır. 

 

Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

------------------------------------------------------31.12.2019---------------------------------------------------- 

  Kambiyo Zararları Hesabı                                        15.000 

                                                                       Özel Fonlar Hesabı             15.000                                             
                                                                                        Kur farkı özel fon hesabı (VUK 280/A) 

      Özel fon hesabındaki zararın giderlere aktarılması 

------------------------------------------------------------------- . / .-------------------------------------------------------------------------- 

 

 2.7.Diğer Önemli Hususlar 

          Uygulamadan yararlanılması ihtiyaridir. Ancak, yararlanılmaya başlanırsa, 

ilerleyen yıllarda tercih değiştirilemez.  

          Uygulamadan esasen, tam mükellef sermaye şirketlerinin şirket sözleşmelerinde 

taahhüt edilen sermaye rakamının işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap 

dönemi süresince ödenen tutarı için faydalanılacak olmakla birlikte, söz konusu süre 

zarfında 6102 sayılı Ticaret Kanuna uygun şekilde yapılacak sermaye artırımları 

kapsamında şirketlere konulacak ve madde kapsamına giren yabancı paralar için de 

uygulamadan yararlanılması mümkündür.  

          Uygulama kapsamında, 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 raporlanmalıdır.  

 

                                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


