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GRUP ŞiRKETLERi ARASıNDAKi KÖPRÜ KREDi
iŞLEMLERiNiN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESESi

AÇısıNDAN DECERLENDiRiLMESi

Emrah FERHATOGlU (OJ Tunç KÖSE (OOJ

1- GiRiş

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520
sayılı KVK ile uygulamada ortaya çıkan sorunla-
rın giderilmesi, uyuşmazlıkların önlenebilmesi
için örtülü sermaye müessesesi objektif bir takım
kriterlerle yeniden düzenlenmiştir.

Kurumların ortaklarından veya ortaklarının
ilişkili olduğu kişilerden temin edilip, niteliği ge-
reği örtülü sermaye olarak değerlendirilmeyecek
borçların belirtilmesi, 5520 sayılı KVK ile örtülü
sermaye müessesesine getirilen yeniliklerden bi-
ridir. Örtülü sermaye olarak değerlendirilmeye-
cek borçların sayıldığı KVK md. 12L6'da, grup
şirketleri arasındaki köprü kredi işlemlerine konu
olan borçlanmaların belirli şartlar altında örtülü
sermaye olarak sayılmayacağı ifade edilmiştir
(KVK md. 12/6-b).

Bu çalışmada, grup şirketleri arasındaki köp-
rü kredi ilişkilerinin örtülü sermaye müessesesi

açısından değerlendirilmesi inceleme konusu ya-
pılacaktır. Bu bakımdan ilk olarak, örtülü serma-

ye müessesesi ile ilgili genel bilgilere yer verile-
cektir. ikinci olarak, grup şirketleri arasındaki

köprü kredi işlemlerinin örtülü sermaye müesse-
sesi açısından değerlendirilmesi kapsamında;
köprü kredi işlemleri ayrıntılı olarak ele alınacak,
KDV ile ilişkisi açıklanacaktır. Son olarak, köprü
kredi işlemlerine ilişkin bir örnek olay çerçeve-
sinde muhasebe kayıtlarına uygulamalarına yer
verilecektir.

2- ÖRTÜLÜ SERMAYE KAVRAMı

Kurum ortaklarının, kuruma öz sermaye ola-
rak koymaları gereken değerleri öz sermaye ola-

rak değil de borç olarak kuruma tahsis etmeleri,
örtülü sermaye olarak ifade edilmektedir. işlet-
meler, örtülü sermaye uygulamalarında genellik-
le, kurum kazancından indirilemeyen kar payı-

nın finansman gideri olarak kurum kazancından
indirilmesi amacıyla başvurrnaktadırlar. Sonuç

(.)Yrd. Oac. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

'"")Yrd. Oac. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü Öğretim Üyesi
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olarak vergi matrahı ortakların lehine aşındırıl-

maktadır.'

Örtülü sermaye KVK'da md. l2Ll'de ifade

edilmiştir.' Bu hükme göre örtülü sermaye, "ku-
rumiann, ortaklanndan veya ortaklarla ilişkili
olan kişilerden doğrudan veya dolevlı olarak te-
min ederek işletmede kullandıklan borçlerın, he-
sap dönemi içinde herhangi bir tarihte, kur~mun
öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap
dönemi için örtülü sermaye sevılır." şeklinde ta-
n rrnlanrruştı r.

KVK md. II (b)'de ise, "örtülü sermaye" üze-
rinden hesaplanan faiz, kur. farkı ve benzeri gi-
derlerin kurum kazancının tespitinde hasılattan

indirilemeyeceği hükme bağlanrmştrr." Bir vergi
güvenlik müessesesi olarak düşünülmüş söz ko-
nusu hüküm, öz sermaye üzerinden hesaplanan
faiz ve benzeri giderlerin kurum kazancında dik-

kate alınamayacağının doğal sonucudur.'
Bilindiği gibi KVK md. II (al'da, kurumların

ortakların öz sermaye olarak tahsis ettikleri de-
ğerler üzerinden ödenen veya hesaplanan faizle-
ri gider olarak kurum kazancından inditerneye-
cekleri hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin (b)

bendi ise bu hükrnün tamamlayıcısı olarak dü-

zenlenmiştir.
3- ÖRTÜLÜ SERMAYENiN UNSURLARı
Ortaklardan veya ortaklarla ilişkili kişilerden

temin edilen tutarların öz sermaye niteliğinde
olabi lmesi için bazı özell ikleri taşımaları gerek-
mektedir. Bu özellikler Öncel (1978)'in yaklaşı-
mı temel alınarak objektif ve subjektif unsurlar
olarak inceleme konusu yapılacaktır.

3.1- Objektif Unsurlar

a) Borçlanmanın Ortaklardan veya
Ortaklarla ilişkili Kişilerden Yapılması
Örtülü sermayenin objektif unsurlarından ilki

borçlanman ın ortaklardan veya ortaklarla i i işki i i
kişilerden yapılmasıdır. Kurumun sermayesinde
belirli oranda pay sahibi olan kimse, ortak olarak
tanımlanmaktadır. Kurum ortağı bir gerçek kişi

olabileceği gibi;5 KVK md.2'de belirtilen kurum-
lardan biri de olabilir. Bu bakımdan sermaye şir-
ketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve va-
kıflara ait iktisadi işletmeler kooperatifler ve iş or-
takları gerçek kişilerle birlikte ortak sayılıp ilişki-
li kişi olarak nitelendirilebilir. Ortaklar arasında
kurumdaki sermaye paylarının miktarı açısından

i Mualla Öncel, Kurumlar Vergisi Açısından Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma

Enstitüsü, Yayın No: 131, Ankara, 1978, s. 173-174. Bu amacın dışında ortakların düzenli bir gelir kaynağına sahip ol-

ması, kurum kazancının bazı ortaklardan gizlenerek bunlar dışındaki ortaklara aktarılması ve iflas riski nedeniyle ser-

maye olarak konulması gereken değerlerin güvence altına alınması gibi nedenlerle de örtülü sermaye uygulamasına

başvurulabilmektedir. Bkz. Şükrü Kızılot, Türk Vergi Hukuku'nda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Yaklaşım Yayın-

cılık (Ankara, 2002), s. 465.

ı 5520 sayılı KVK' nda (yeni KVK) ise kurumun vasıtalı ve vasıtasız ilişkili olduğu, sıkı ekonomik münasebet içinde bu-

lunduğu kişilerin kimler olduğu yani ilişkili kişiler açıkça belirtilmiştir.

J Kızılot, a.g.e., s. 468.

, Altar Ömer Arpacı, Örtülü Sermaye Müessesesi, Vergi Sorunları, Sayı: 80, 2003, s. 18.

ı Ortak olmak için özel bir ehliyet aranmamaktadır. Küçük veya kısıtlılar da kanuni temsilcileri vasıtasıyla kurucu ve-

ya ortak olabilirler. Bkz. Reha Poroy, Ünal Tekinalp ve Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta (00-

kuzuncu Baskı, 2003, istanbul), s. 25.
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örtülü sermaye müessesi karşısında herhangi bir

farklı yaklaşım söz konusu değildlr." Bu bakım-
dan, örneğin, % 1 sermaye payına sahip ortaktan
alınan borçla %55 paya sahip ortaktan alınan
borç arasında örtülü sermaye müessesesi açısın-
dan bir fark bulunmamaktadır.

Örtülü sermaye uygulamasında ortakla ilişkili
kişi ise; KVK md. 12(3)(a)'da tanımlanmıştır. Bu
hükme göre ortakla ilişkili kişi;

- Ortağın, doğrudan veya dolayı i olarak en az
% 10 oranında oy veya kar payı hakkında sahip
olduğu bir kurumu ya da,

- Doğrudan veya dolayı i olarak ortağın veya
ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya
kar payı hakkına sahip hisselerinin en az
% 1Otunu elinde bulunduran gerçek kişi veya ku-

rumu ifade etmektedir.'
b) Alınan Borçların işletmede Kullanılması

Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için; bor-
cu alan kurumun bu borcu işletme veya yatırım
harcamalarında kullanması gerekmektedir. 5422
sayılı KVK (eski KVK) uygulamasında ortaklardan
alınan borcun örtülü sermaye olarak değerlendi-
rilebilmesi için diğer şarttarla birlikte, işletmede
"devamlı olarak" kullanılması durumu ararırnak-
taydı. Alınan borcun işletmede devamlı olarak
kullanılması ise orta ve uzun vadeli borçlarda
görülmektedir. Bu nedenle; ortaklardan temin
edilen kısa vadeli krediler örtülü sermaye unsuru
olarak değerlendirilmemekteydi. Konuyla ilgili

içtihatlar da; kısa ve uzun vadeli krediler ayrımı
çerçevesinde kurum bünyesinde bir yıldan az
kalmış kredilerde süreklilik unsuru görmemekte,
bir yıl ve daha fazla kurumda kullanılmış kredile-
ri ise diğer koşulları da taşımaları halinde örtülü

sermaye olarak değerlendirilmiştir." 5520 sayılı
kanunla alınan borcun işletmede devamlı olarak
kullanılması şartı kaldırılmış, diğer şartlarında
gerçekleşmesi durumunda; alınan borcun işlet-
mede herhangi bir süreye bağlı kalınmaksızın
kullanılması örtülü sermaye olarak değerlendiril-
mesi için yeterli görülmüştür.

cl Borçlanmanın Öz Sermayenin Üç

Katını Aşması

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilip
işletmede kullanılan borçların, hesap döneminin
başındaki, öz sermayesinin üç katını aşan kısmı

9
örtülü sermaye olarak tanımlanmıştır. Buna gö-
re, ortaklardan alınan borçlar için ödenen faiz,
kur farkı ve benzeri giderlerin tamamı kanunen
kabul edilmeyen gider olarak kabul edilemeye-
cek, bunların sadece ortaklardan alınan ve öz
sermayenin üç katını aşan kısma isabet eden kıs-
mı kurum kazancından indirilemeyecektir.

3.2- Sübjektif Unsur

Ortaklardan alınan borç tutarları üzerinden
hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin
kurum kazancından indirilerek kurumlar vergisi
matrahının aşındırılması ve vergi kaçırma amacı,

• Ancak, iMKB'de işlem gören hisse senetlerini elde tutma şeklindeki bir ortaklık durumunda, örtülü sermaye uygula-

masında, söz konusu kişinin örtülü ortak olarak nitelendirilmesi için elde bulundurulan senetlerin en az %10 ortaklık

payı sağlaması gerekir.

7 Bkz. 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği, 12.1.2

• Öncel, a.g.e., s. 178.

9 Bkz. 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği, 12.1.15. Buradaki öz sermaye, işletmenin dönem başındaki öz sermaye-

sini ifade etmektedir.
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örtülü sermayenin sübjektif unsurunu oluştur-

maktadır.'o

4- ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAYACAK
BORÇLAR
KVK md. 12(6)'da hangi borçlanmaların örtü-

lü sermaye olarak sayılmayacağı dört bentte be-

lirtilmiştir:"

i. Kurumların ortaklarının veya ortaklarla iliş-
kili kişilerin sağladığı gayri nakdi teminatlar kar-
şılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanma-
lar.

ii. Kurumların iştirakleriniri. ortaklarının veya
ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurum-
larından ya da sermaye piyasalarından temin
ederek aynı şarttarla kısmen veya tamamen kul-
landırdığı borçlanmalar.

iii. 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre fa-
aliyette bulunan bankalar tarafından yapılan
borçlanmalar.

iv. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kap-
samında. faaliyet gösteren finansal kiralama şir-
ketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme işleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketle-
ri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyet-
leriyle ilgili olarak ortak veya oıtakla ilişkili kişi
sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

Bunlar dışında, KVK md. 12(6)'da sayılma-
yan, ancak md 12(1)'deki örtülü sermaye tanı-

mından çıkartılabilecek sonuca göre, öz serma-
yenin üç katına kadar olan borçlanmalar da örtü-

lü sermaye olarak değerlendirilmemektedir."

5- GRUP ŞiRKETLERi ARASıNDAKi KÖPRÜ
KREDi ilişKiLERiNiN ÖRTÜLÜ SERMAYE
MÜESSESESi AÇısıNDAN DEGERLENDiRiLMESi
Örtülü sermaye unsuru olarak değerlendiril-

meyecek borçlanmaları sayan KVK md. 12(6)'da
"kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili
kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da
sermaye piyasalarından temin ederek aynı şart-
larla kısmen veya tamamen kullandırdığı borç-
Ianmalar" ifadesine yer verilmiştir (KVK md.
12(6)(b)). Bu hükürnle, kredibilitesi olan grup şir-

ketinin banka ve finans kurumlarından ya da ser-
maye piyasalarından kredi temin ederek, ihtiyacı
olan diğer grup şirketlerine aynı şartlarta kısmen
veya tamamen aktarması (köprü kredi işlemi),
kredi aktarılan kurum açısından örtülü sermaye

olarak değerlendirilrnerniştir." Böylece, aynı

grupta bulunan şirketlerin kredi temin etmek için
kredibilitesi olan grup şirketinin imkanlarından
faydalanması sağlanmıştır.

Sermaye şirketlerinin birbirleriyle ortaklık iliş-
kisi kurmasının amacı; yönetim, sermaye ve de-
netim açısından birleşrnek suretiyle, hem finans
ve yönetim yapılarını güçlendirmek ve hem de
bu suretle ticari hayat ve ticari organizasyonlara
daha güçlü katılım sağlamaktır. Bu nedenlerle,

ıo Öncel, a.g.e., .s 178.

ıı Bkz. 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği, 12.2.

12 Mehmet Maç, "Örtülü Sermaye Sayılmaması Gereken Borçlanmalar" Vergi Dünyası, Sayı: 305 2007, s. 25.
13

5520 sayılı KVK md. 12 gerekçesi. (TBMM! S. Sayısı: 1192/ Kurumlar Vergisi Kanunu Tasansı ve Bursa Milletvekili

Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yepılmssıns Ilişkin Kanun Teklifi ile

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu - 1/1770,2/719)
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grup şirketleri arasında finans kaynaklarını grup
amaçları doğrultusunda iş birliği içinde kullan-
maları örtülü sermaye müessesesi uygulamaları

dışında değerlendirilmelidir."
Köprü kredi işlemlerinde, krediyi niha-

i olarak kullanan grup şirketleri açısından örtülü
sermaye durumunun ortaya çıkmaması için ka-
nunun lafzından (KVK md. 12(6)(b)) iki hususun
önem kazandığını görülmektedir. Bunlardan ilki,
kredibilitesi olan kurum tarafından grup şirketle-
rine kullandırılan borcun mutlaka banka ve fi-
nans kurumlarından ya da sermaye piyasaların-
dan temin edilmiş olmasıdır. Buna göre, banka-
cılık ve finans sektörü dışında faaliyette bulunan
kurumlardan ya da özel kişilerden temin edilen
ve grup şirketlerine aktarılan krediler grup şirket-
leri açısından örtülü sermaye unsuru olarak değer-

lendirilerek limit hesabında dikkate alınacaktır.'s
ikinci husus ise, banka ve finans kurumların-

dan ya da sermaye piyasalarından temin edilen
kredinin aynı şartlaıla grup şirketlerine kullandı-
rılmasıdır. Aynı şarttarla grup şirketlerine kullan-
dırma ifadesi ise, kredi sözleşmesinin içerdiği va-
de, faiz oran i ve benzeri kulland ırma şartları nda
herhangi bir değişiklik yapılmadan borcun kul-

landırılması anlamına gelmektedir." Bu bakım-
dan, ticari krediler için geçerli olan kredi kullan-

17 •
dırma masrafı ve dosya masraflarının da faız ve

vade şartları gibi aynı şekilde grup şirketlerine
yansıtılması gerekir. Aksi durum, söz konusu kre-
dinin örtülü sermaye unsuru olarak değerlendiril-
mesine ya da transfer fiyatlandırması yoluyla ör-
tülü kazanç dağıtımı eleştirisine neden olabile-
cektir.

5.1- Kredinin Grup Şirketlerine Aynı
Şarttarla Aktarılmaması Durumu
Önceden de ifade edildiği gibi, grup şirketle-

ri arasındaki köprü kredi işlemlerinin krediden
nihai olarak yararlanan grup şirketleri açısından
örtülü sermaye olarak değerlendirilmemesi için
işleme konu olan kredinin aynı şartlarta aktarıl-
ması gerekmektedir. Bu bakımdan, kredinin akta-
rımında vade ya da faiz oranında yapılan deği-
şiklik, grup şirketleri açısından örtülü sermaye te-
mini anlamına gelecektir. Ayrıca, faiz oranına
göre örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi de getirile-
bi lecekti r.

Köprü kredi işlemlerinde kredinin grup şirket-
lerine aktarımında tartışma yaratan bir diğer ko-
nuda da aracılık hizmet bedelinin tespitidir. Ana
şirketin, finansal kurumdan kredi kullandırma
maliyetine katlarımadan kredi temin etmesi duru-
munda; grup şirketlerine aracılık hizmeti ya da fi-
nansal aracılık hizmeti karşılığı olarak ayrıca ma-
liyet aktarımının da yapılmaması gerekir. Aksi du-
rum, kullandırılan kredinin şartlarında değişiklik

14 Şükrü Kızılot, "Yatırım Döneminde Grup Şirketin Kredi Olanağından Yararlanarak, Finansman Sağlayan Şirketlerde,

Örtülü Sermaye Tartışması", Yaklaşım Dergisi, Sayı: 153, Eylül 2005.
15· •..•

Istanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Grup Şirketleri Arasındaki Kredi Ilişkilerinin Ortülü Sermaye Yönünden In-

celenmesi, Rapor, 07/1-2-3-4-5, 15 Ocak 2007, s. 8.

" istanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, 07/1-2-3-4-5, 15 Ocak 2007, s. 8.
17

Kredi kullandırma masrafı ticari kredilerde geçerli olan, uygulamada krediyi kullananın finansal gücüne, itibarına ve

kredi açma işlemlerinin maliyetine göre açılan kredinin % l'i ila %5'i arasında değişmekte, müşterilerinin itibarı ve kre-

dibilitesinin yüksek olması nedeniyle bazen alınmamaktadır.
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yapılması anlamına gelir ki bu durumda söz ko-
nusu kredi grup şirketi bakımından örtülü serma-
ye unsuru olarak değerlendirilir. Bunun dışında,
söz konusu işlem örtülü kazanç dağıtımı olarak

da değerlendirilir." Bir yaklaşıma göre, finansal
kurumdan kredi temin edip, bu krediyi grup şir-
ketlerine aktaran şirket böyle bir hizmeti karşılık-
sız yapmamalı, grup şirketlerinden emsallerine

uygun bir aracılık komisyonu almalıdır." Ancak
bu yaklaşımı, kredi kullandırma maliyetiyle öz-
deş aracılık komisyonunun uygun emsal işlemi-
nin bulunamayacağı gerekçesiyle uygulanabilir
bulmuyoruz .. Bilindiği gibi; kredi kullandırma
maliyetleri, uygulamada krediyi kullanan kurum-
dan kuruma değişebildiği gibi kimi zaman hiç
alınmamaktadır. Bu durum, söz konusu bedel için
uygun emsal bulmayıolanaksız hale getirmekte-
dir. Bu aşamada en doğru yaklaşım, kredinin fi-
nansal kurumdan ilk elde edilmesi sırasında bir
kredi kullandırma maliyeti gündeme gelmişse, ay-
nı tutarın kredinin aktarıldığı grup şirketllerline fa-
turalarda ayrı kalemde gösterilerek aktarılmasıdır.

5.2- Köprü Kredi işlemleri ve KDV ilişkisi

Grup şirketlerine kredi aktarımı gerçekleşti-
renlerin, bu kredinin masraflarını diğer şirketlere

yansıtmasının KDV'nin konusuna girip girmeye-
ceği uzun yıllar ihtilaflara konu olmuştur. Danış-
tay'ın, konuyla ilgili uyuşmazlıklarda KDV alın-
mamasının yerinde olduğu yönündeki kararları

Vergi idaresi tarafından da kabul edilmiştir."
Konuyla ilgili Vergi idaresinin yaklaşımının

temeli 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu md.
28 ve 3065 sayılı KDVK md. 17(4)(e) oluşturmak-
tadır. 6802 sayılı Kanun md. 28'e göre, bankala-
rın, sigorta şirketlerinin ve bankerlerin yapmış ol-
dukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nak-
den veya hesaben aldıkları paralar banka mu-
ameleleri vergisine tabi tutulmuştur. Bu çerçeve-
de, bankaların ve finans kurumların gerek dosya
maliyeti, komisyon, faiz, vade farkı, kar payı ve
gerekse kredi kullanım bedeli karşılığında müşte-
rilerinden almış oldukları tutarlar banka ve sigor-

ta muameleleri vergisinin konusunu oluşturur."

KDVK md. 17(4)(e) hükmünde ise, banka ve
sigorta muameleleri kapsamına giren işlemlerin
KDV'den istisna olduğu ifade edilmiştir. Bu aşa-
mada, mali yapısı güçlü şirketin kredi aktarımı
karşılığında yansıttığı unsurların (faiz, komisyon,
ücret, kredi kullanım bedeli) KDV'ne tabi olup ol-
madığının değerlendirilmesinde ilk olarak banka

18 Bilindiği gibi, ortaklardan ya da ortaklarla ilişkili kişilerden temin edilen borçlar örtülü sermaye olarak değerlendi-

rilmeyip, ödenen ilgili finansman giderlerinin matrahtan indirimi mümkün olsa dahi, indirim konusu yapılan finans-

man giderlerinin emsallere uygun olmaması örtülü kazanç dağıtımına işaret edecektir.

19 Güray Öğrendik, "Grup Şirketleri Arasında Kredi Aktarımında Örtülü Kazanç, Örtülü Sermaye, Katma Değer Vergi-

si ve Muhasebe, http://www.muhasebetr.com/xazarlarimiz/gurayl016/. (Erişim: 10.09.08).
20 .

ırfan Hüseyin Yıldız, "Sermaye Şirketlerince Ortaklarına Verilen Borç Para ve Kredi Faizleri KDV'ye Tabi Olmaya-

cak", Mali Çözüm, Sayı: 61, Ekim-Kasım-Aralık 2002.

21 6802 sayılı kanun md 28(2)'e göre, kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma ara-

cılık etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu

faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağ-

lamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üze-

rinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar da bu kapsamda değerlendirilmiştir.
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ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olma-
yacağının değerlendirilmesi gerekir. Eğer, anılan
kurum, 6802 sayılı kanun md. 28(2)'ye göre kre-
di verme işini bir kazanç elde etme amacıyla de-
vamlı olarak gerçekleştiriyorsa işlemleri
BSMV'nin konusuna girecektir. BSMV konusuna
giren işlemler ise KDV'nin konusunun dışında
kalacaktır.

Grup şirketlerine kredi aktarımında bulunan
kurumların bu işlemi esas faaliyetleri konusu dı-
şında gerçekleştirdiklerine göre, sürekli bir kredi
verme faaliyetinden söz edilemez. Bu nedenle,
kurumun grup şirketlerine kredi aktarımının
BSMV'ne tabi olmadığı, ancak bu kapsamda al-
dığı faiz ve benzeri gider karşılıklarının KDV'ne
tabi olduğu ifade edilebilir.

Danıştay Dokuzuncu Dairenin 26.10.2000
tarih, E. 1999/2321, K. 2000/3055; 27.04.1999

tarih, E. 1998/2339, K. 1999/1687;22 27.04.1999
tarih, E. 1998/2338, K. 1999/1689 sayılı kararla-
rında ise, bir köprü finans işleminde KDV alaca-
ğı doğmayacağını ifade eden Vergi Mahkemesi
kararları onannııştır. Kararlarda, köprü kredi iş-
lemlerinde krediyi grup şirketlerine aktaran şirke-
tin bu işlemden menfaat sağlamaması, bu işlem-
ler sonucunda katma değer doğmanıası nedenle-
riyle katma değer vergisi hesaplanmasının yerin-
de olmadığı ifade edilmiştir. Kararlarda, aynen
yansıtılan faiz ve kredi kullandırma masrafları
açısından bir ayrım yapılmamıştır.

Bu bağlamda, köprü finans işlemlerinde te-
min edilen kredi grup şirketlerine menfaat sağla-
yacak şekilde faiz ve diğer masraflar daha yüksek
bir şekilde aktarılırsa, işleme konu edilen kredi

22 Kararda ayrıca şirketin kendi adına aldığı banka kredisini aynı holdinge bağlı başka bir şirkete kullandırmasının fi-
nansman temini hizmeti olmadığı da açıkça ifade edilmiştir.

örtülü sermaye unsuru olarak limit hesabında
dikkate alınacak, faiz ve diğer bedeller üzerinden
ise KDV hesaplanması gerekecektir.

5.3- Köprü Kredi işlemlerine ilişkin Bir
Örnek Olay
Örnek olayın konusunu; bir ana şirketin, di-

ğer grup şirketlerinin finansman ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla bir mali kurumdan temin ettiği
krediyi grup şirketlerine aktarması ve ilgili şirket-
lerin muhasebe kayıtları oluşturmaktadır.

Örnek olayda, bir ana şirket ve dört grup şir-
keti (A, B, C, D) bulunmaktadır. Bu şirketlerin, fa-
aliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Ana Şirket, petrol ithalatı ve liman işletmecili-
ği ile uğraşmaktadır.

(A) Şirketi, petrol istasyonu çalıştırmaktadır.
(B) Şirketi, otomobil alım- satımı ve servis fa-

aliyetinde bulunmaktadır.
(C) Şirketi, otomotiv yedek parça satışı faali-

yetinde bulunmaktadır ..
(D) Şirketi, otomobil kiralama faaliyetinde bu-

lunmaktadır.
Grup şirketlerinin finansman ihtiyaçları ilgili

bölümlerce aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
(A) Şirketi, 1.500.000.- YTL
(B) Şirketi, 6.000.000.- YTL
(C) Şirketi, 500.000.-YTL
(D) Şirketi, 2.000.000.- YTL
Grup şirketleri, mali yapılarının yeterince

güçlü olmaması nedeniyle, finansman ihtiyaçla-
rını kendileri karşılayamamış ve ana şirketin fi-
nansman olanaklarından yararlanma yoluna git-
mişlerdir. Bu nedenle ana şirket, grup şirketleri
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için bir finans kurumundan 3 ay vadel i ve %3 fa-
iz oran ıyla 10.000.000.- YTL kredi temin etmişti r.
Ana şirket, grup şirketlerine aktardığı kredi tutarı
için ayrıca aracılık hizmeti ya da finansal aracılık
hizmeti karşılığı olarak maliyet aktarımında bulun-
mamış,2) 01.01.2007 tarihinde temin edilen kredi
tutarı aynı tarihte grup şirketlerine aktanlrmştır.

5.3.1- Kredi Faiz Tutarı ve Grup Şirketlerine
Dağıtılması
Öncelikle ana şirketin almış olduğu kredi

miktarı doğrultusunda ödeyeceği faiz hesaplan-
malıdır. Hesaplama basit faiz formülü yardımıyla
yapılmış ·ve ödenmesi gereken faiz tutarının
75.000.YTL

24
olduğu tespit edilmiştir.

Ana şirketin ödeyeceği faiz tutarının, grup şir-
ketleri arasında paylaştırılmasında; temel alına-
cak dağıtım anahtarı, grup şirketlerinin "kullandığı
kredi miktarı" olacaktır. Bu bağlamda, her bir şir-
ketin, kullanacağı kredi miktarı, toplam kredi mik-
tarına bölünecek ve bu tutar ödenecek faiz tutarı
ile çarpılacaktır. Böylece her bir grup şirketi, kul-
landığı kredi miktarı oranında faiz ödeyecektir.

() k 1.500.000
A Şir eti = x75.000 =11.250.- YTL

10.000.000

6.000.000
(B) Şirketi = x75.000 = 45.000. - YTL

10.000.000

500.000
(C) Şirketi = x75.000 = 3.750.- YTL

10.000.000

2.000.000
(D) Şirketi = x75.000 =15.000.- YTL

10.000.000

Ana şirket, finansman kurumuna ödeyeceği

75.000.-YTL'yi finansman giderlerinde göstere-

cektir. Dört grup şirketinden aldığı rakamların

toplamı olan aynı tutarı ise ayrı bir gelir hesabın-

da takip edecektir. Böylece yapılan bu işlem ör-

tülü sermaye kapsamı içine girmemiş olacaktır.

5.3.2- ilgili Şirketlerin Muhasebe Kayıtları

Örneğe ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki

gibi gösterilebilir. Burada, ana şirket ile sadece

grup şirketlerinden birinin ((A) Şirketinin) kayıtla-

rı ele alınmıştır. Diğer grup şirketlerinin kayıtları,

(A) şirketi kayıtları ile benzer olacak, sadece kul-

lanılan kredi ile faiz tutarları değişecektir.

5.3.2.1- Ana Şirketin Muhasebe Kayıtları

Temin edilen kredi tutarı, 01.01.2007 tarihi

itibariyle bankadaki mevduat hesabına aktarıl-

mış; aynı günde ihtiyaçları ölçüsünde grup şirket-

lerine aktarılmıştır. Grup şirketlerine aktarılan

kredi tutarları, ana faaliyet konusu ile ilgili ticari

bir alacak olmadığından "136 Diğer Çeşitli Ala-

caklar" hesabında izlenecektir.

________ 01.01.2007 _

102 BANKALAR HS. 10.000.000.-

300 BANKA

KREDiLERi HS. 10.000.000.-

---------------- / ------------
23 Ana şirketin de mali kurumdan krediyi temini aşamasında herhangi bir kredi kullandırma maliyetine katlanmadığı

varsayıimıştır.

24 Faiz = Anapara x faiz oranı x süre

Faiz =10.000.000 x 0,03 x 3/12 yıl

Faiz = 75.000.- YTL
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______ 3 1.03.2007 ________ 01.01.2007 _

136 DiC. crsrru ALACAKLAR HS. 10.000.000.-

136.01 (A) Şirketi 1.500.000.-

136.02 (B) Şirketi 6.000.000.-

136.03 (C) Şirketi 500.000.-

136.04 (D) Şirketi 2.000.000.-

102 BANKALAR HS. 10.000.000.-

______ 01.01.2007 _

Ana şirket, üçüncü ayın sonunda bankaya fa-

iz öderken, aynı tarihte de diğer grup şirketlerin-

den aynı faiz tutarını tahsil etmektedir. Ana şirke-

tin ödediği faiz tutarı "780 Finansman Giderleri"

hesabında izlenmelidir. Grup şirketlerinden. alı-

nacak faiz tutarı ise, mali yatırımlardan sağlanan

faiz geliri değil de, işletmenin olağan faaliyetle-

rinden bağımsız olan ve arızi bir nitelik taşıyan

bir gelir olduğundan"679 Diğer Olağandışı Gelir

ve Karlar" hesabında izlenmiştir.

______ 3 i.03.2007 _

780 FiNANSMAN GiDERLERi HS.

102 BANKALAR HS.

75.000.-

75.000.-

_____ 31.03.2007 _

136 DiC. ÇEŞiTLi ALACAKLAR HS. 75.000.-

136.01 (A) Şirketi 11.250.-

136.02 (B) Şirketi 45.000.-

136.03 (C) Şirketi 3.750.-

136.04 (D) Şirketi 15.000.-

679 DIC. OLACAN DIŞI GEliR VE

KARLAR HS. 75.000.-

-------_/_------

sayı: 112 • ocak 2009

102 BANKALAR HS. 75.000.-
136 DiC. crsrru ALACAKLARHS. 75.000.-

136.01 (A) Şirketi 11.250.-
136.02 (B) Şirketi 45.000.-
136.03 (C) Şirketi 3.750.-
136.04 (D) Şirketi 15.000.-

______ 31.03.2007 _

Ana şirket, vade bitiminde ana parayı öderken,
aynı tarihte de diğer grup şirketlerinden ana pa-
rayı tahsil etmektedir.
_____ 31.03.2007 _

300 BANKA KREDiLERi HS.
102 BANKALAR HS

10.000.000.-
10.000.000.-

_____ 31.03.2007 _

102 BANKALAR HS. 10.000.000.-
136 DiC. ÇEŞiTli ALACAKLARHS. 10.000.000.-

136.01 (A) Şirketi 1.500.000.-
136.02 (B) Şirketi 6.000.000.-
136.03 (C) Şirketi 500.000.-
136.04 (D) Şirketi 2.000.000.-

_____ 37".03.2007 _

5.3.2.2- Grup Şirketlerinden Bir

Tanesinin Muhasebe Kaydı

Muhasebe kayıtlarında, (A) şirketinin kayıtları
temel alınacaktır. (A) şirketine havale edilen kre-
di tutarı, ana faaliyet konusu ile ilgili ticari bir
borç olmadığından "336 Diğer Çeşitli Borçlar"
hesabında izlenecekti r.
______ 01.01.2007 _

102 BANKALAR HS. 1.500.000.-
336 DiC. ÇEŞiTli BORÇLARHS. 1.500.000.-

336.01 Ana Şirket
______ 01.01.2007 _
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Ana şirket, üçüncü ayın sonunda bankaya faiz
öderken. aynı tarihte de (A) şirketi faiz tutarı ka-
dar ana şirkete borçlanmakta ve bu borcunu ban-
kadaki mevduat hesabından ödemektedir.
______ 31.03.2007 _

780 FiNANSMAN GiDERLERi HS. 11.250.-
336 Die. ÇEŞiTli BORÇLAR HS. 11.250.-

336.01 Ana Şirket

______ 31.03.2007 _

336 Die. ÇEŞiTLi BORÇLAR HS. 11.250.-
336.01 Ana Şirket.

102 BANKALAR HS. 11.250.-
_____ 31.03.2007 _

Ana şirket, vade bitiminde ana parayı öderken.
aynı tarihte de (A) şirketi kendine düşen payı ana
şirkete ödemektedir.
_____ 31.03.2007 _

336 Die. ÇEŞiTli BORÇLAR HS. 1.500.000.-
336.01 Ana Şirket

102 BANKALAR HS. 1.500.000.-
_____ 37.03.2007 _

6- DEGERLENDiRME ve SONUÇ

KVK md. 12(6)(b)'ye göre, grup şirketleri ara-
sındaki köprü kredi işlemlerine konu edilen kre-
di tutarları, krediden nihai olarak yararlanan grup
şirketleri bakımından kanunda belirtilen şartları
taşıması durumunda örtülü .sermaye unsuru ola-
rak nitelendirilmeyecek ve örtülü sermaye limit
hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Köprü
kredi işlemlerinde, krediyi nihai olarak kullanan
grup şirketleri açısından örtülü sermaye durumu-
nun ortaya çıkmaması için grup şirketlerine kul-
landırılan borcun mutlaka banka ve finans ku-
rumiarından ya da sermaye piyasalarından temin
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edilmiş olması ve kredinin aynı şarttarla kullandı-
rılmış olması gerekmektedir. Kredinin grup şir-
ketlerine aynı şartlarla kullandırılmaması duru-
mu ise söz konusu kredinin grup şirketleri açısın-
dan örtülü sermaye unsuru olarak değerlendiril-
mesine ya da transfer fiyatlandırması yoluyla örtü-
lü kazanç dağıtımı eleştirisine neden olabilecektir.

Köprü kredi işlemlerinin BSMV ve KDV konu-
suna girip girmediği de uygulamada sorunlara
neden olan bir konudur. Bankaların, sigorta şir-
ketlerinin ve bankerlerin yapmış oldukları banka
muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehleri-
ne her ne nam ile olursa olsun nakden veya he-
saben aldıkları paralar BSMV'nin konusunu oluş-
turınaktadır. 8802 sayılı kanunun md. 28(2) gere-
ği, ana şirketin grup şirketine kredi aktarımı de-
vamlı nitelikte konuyla ilgili mesleki faaliyet ol-
madığından, BSMV'nin konusu içinde değerlen-
dirilmemesi gerekmektedir. Bunun dışında, ana
şirketin grup şirketlerine aktardığı kredinin şartla-
rında bir farklılaşma yaratmaması koşuluyla
KDV'nin konusuna girmeyeceği ifade edilmektedir.

Grup şirketleri arasındaki köprü kredi ilişkile-
rinin örtülü sermaye müessesesi açısından değer-
lendirilmesinde ele alınan örnek olayda, özellik-
le bir ana şirketin, diğer grup şirketlerinin finans-
man ihtiyacını karşılamak amacıyla kredi çekme-
si sonucu oluşan kredi faizinin grup şirketlere da-
ğıtılması ve ilgili şirketlerin muhasebe kayıtları
ele alınmıştır. Bu bağlamda, ana şirketin ödeye-
ceği faiz tutarının, grup şirketleri arasında paylaş-
tırılmasında; temel alınacak dağıtım anahtarı,
grup şirketlerinin "kullandığı kredi miktarı" ola-
rak tespit edilmiş, böylece her bir grup şirketi,
kullandığı kredi miktarı oranında faiz ödemiştir.
Ayrıca ana şirket ile grup şirketi olan (A) Şirketi-
nin, kredinin alınması, faizlerin ve ana paranın
ödenmesi işlem leriyle i19ii i muhasebe kayıtları
ele alınmıştır.
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