
1 
 

 
Sirküler Numarası : 2018 / 12 

Kanun Adı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Tebliğ Adı : 495 Seri Nolu Vergi Usul Genel Tebliği 

Konusu : 
Yurt dışından Türkiye’ye getirilerek sermaye olarak konulan 

yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar 

  

 

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 213 

sayılı vergi Usul Kanununa eklenen 280/A maddesi ile 7103 sayılı Kanunun yayımı 

tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen mükelleflerden yatırım teşvik belgesi 

kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap 

dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından Türkiye’ye getirilerek 

sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiştir.  
 

Anılan madde kapsamında söz konusu Tebliğde; 

 

- Yurt dışından yabancı para getirme uygulamasından yararlanma şartlarına, 

- Sermaye olarak konulmak üzere yabancı paranın yurtdışından getirilmesine, 

- Yatırım teşvik belgesinin yabancı para sermaye uygulamasındaki yerine, 

- Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunmayan kısmının 

değerlemesine, 

- Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunan kısmına ilişkin olarak 

ortaya çıkan kur farklarının durumuna ve özel fon hesabı uygulamasına 

 

ve benzeri hususlar hakkında açıklamalara yer verilmektedir. 

 

1. Uygulamadan Yararlanma Şartları 

  

213 sayılı Kanunun 280/A maddesi uygulamasından yararlanılabilmesi için 

aşağıda yer verilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir: 

 

a) Sermaye şirketi olma, 

b) 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilmiş olma, 

c) 5520 sayılı Kanun uygulamasında tam mükellef olma, 

ç) Sermaye olarak konulan yabancı parayı yurt dışından getirme. 

 

Bu müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin, birinci fıkrada 

sayılan şartları ((ç) bendi hariç) işe ilk kez başlama tarihi itibarıyla taşıması zorunlu olup, 

bu şartların sonradan yerine getirilmesi durumunda bu müessese kapsamında değerleme 

hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

2. Sermaye olarak konulmak üzere yurtdışından getirilen yabancı para 
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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. 

 

3. Yurtdışından sermaye olarak getirilen yabancı paranın hesaplara 

alınması 

 

6102 sayılı Kanun 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 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa 

bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin 

kullanabileceği şekilde yatırılması 6102 sayılı Kanun bakımından zorunludur. 

 

4. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sarf Olunan Kısmın Değerlenmesi  

  

Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarfiyat, madde kapsamına giren yabancı 

paranın, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin ödemelerde 

kullanılması anlamına gelmektedir. 

  

Madde 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 fonhesabına alınacaktır. Bu durumda 

olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna 

kaydedilecektir. 

  

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. 

  

5. Özel Fon Hesabı  

  

Madde kapsamında oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi 

bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

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. Söz konusu fon 

hesabının tamamen veya kısmen devrolunduğu kurumlar için de birinci fıkra hükümleri 

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. 

 

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 

 

                   Tıklayınız 
 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNİVERSAL 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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