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Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

5.nci maddesinde sayılmıştır. Kurumların yurtiçi iştiraklerinde elde ettiği kazançlarda istisna 

olduğu gibi, belli şartların var olması halinde yurt dışı iştiraklerden sağlanan kazançlar için de 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/b maddesi ile istisna tanınmıştır. Yıllık Kurumlar Vergisi 

Beyannamesinin düzenlenmesi sırasında yurt dışı iştirak kazançlarının vergilendirilme 

esasları da göz önünde tutulmalıdır. Yurt dışı iştirak kazançlarında vergi istisnasından 

faydalanabilmek için aşağıda açıklanan şartların topluca, var olması gerekir. 

 

 

 

 

1. İştirak edilen kurum anonim veya limited şirket niteliğinde bir kurum olmalıdır 

 

Yurt dışı iştirak kazançları istisnasından yararlanabilmek için iştirak edilen yurt dışındaki 

kurumun anonim veya limited şirket niteliğinde bir kurum olması gerekmektedir. Kurumlar 

Vergisi Kanunu çerçevesinde kurum olarak nitelendirilmekle beraber anonim veya limited 

şirket niteliğinde olmayan kurumlardan elde edilecek iştirak kazançlarının bu istisnadan 

yararlanması mümkün olmayacaktır. 

 

2. İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunmalıdır 

Yurt dışı iştirak kazançları istisnasından yararlanabilmek için iştirak edilen kurumun kanuni ve 

iş merkezinin her ikisinin de Türkiye'de olmaması gerekmektedir. 

3.İştirak payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 

10'una sahip olması gereklidir. 

İştirak payını elinde tutan kurumun, iştirak kazancını elde ettiği tarih itibarıyla yurt dışı 

iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10'una sahip olması gerekmektedir. %10 iştirak 

oranının, kazancın elde edildiği tarihten geriye doğru kesintisiz olarak bir yıl süreyle devam 

ettirilmiş olması da şarttır. Burada nominal sermayenin değil, ödenmiş sermayenin  % 10 una 

sahip olunması gereğine dikkat edilmelidir. 

4.İştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak en az 

bir yıl süre ile elde tutulması şarttır. 

İştirak payım elinde tutan kurumun yurt dışı iştirak paylarım, iştirak kazancının elde edildiği 

tarih itibarıyla en az bir yıl süreyle ve kesintisiz olarak elde tutması gerekmektedir. 

Ancak, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan 
sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için bir yıllık elde tutulma süresinin 
tespitinde, sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınacaktır. 

5.Yurt dışı iştirak kazancının iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi 
yükü taşıması gerekir. 



İştirak kazançlarının, kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler 
dahil olmak üzere doğduğu ülke kanunları uyarınca en az %\5 oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri bir vergi yükü taşıması gerekmektedir. 

Vergi yükü, yurt dışındaki iştirakin bulunduğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden ve kâr 
payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler de dahil olmak üzere, toplam 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum 
kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit 
edilecektir. Vergi yükünün hesaplanmasında yurt dışındaki vergilerin tahakkuk etmesi yeterli 
olup ayrıca ödenmiş olması şart koşulmamıştır. 

Vergi yükü hesabında yedek akçelerin durumu 

Dağıtılabilir kurum kazancının, tespitinde, dönem kârından ayrılan karşılıklar ile yedek 
akçeler, dağıtılabilir kârın bir unsuru olarak kabul edilecektir. İlgili ülke mevzuatı uyarınca 
ayrılması zorunlu olan yedek akçeler de dağıtılabilir kâr olarak değerlendirilecektir. Diğer 
taraftan, bulunduğu ülke vergi mevzuatı uyarınca vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak 
indirimi kabul edilmeyen giderlerin, fiilen yapılmış olup dağıtılması mümkün olmadığından, 
dağıtılabilir kurum kazancına ilave edilmemesi gerekmektedir. 

Hangi yılın kazancının dağıtıldığı önemlidir 

Yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin vergi yükünün hesabında, fiili yükün dikkate alınması 
gerekmektedir. Kâr dağıtımı, geçmiş yıl karlarından veya yedeklerden de yapılabileceği için 
mükelleflerin, hangi yılın kazancını dağıttıklarına kendilerinin karar vermeleri gerekmektedir. 
Dolayısıyla, vergi yükü geçmiş yıl karlarının veya yedeklerin ilgili olduğu dönemler itibarıyla 
ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

İstisna kazançlar ve geçmiş yıl zararları 

Yurt dışındaki iştirakin kazancı içinde istisna kazanç unsuru bulunması halinde, kazanca 

istisna uygulandıktan sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanan vergi, vergi yükünün 

tespitinde dikkate alınacaktır. Öte yandan, geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra 

hesaplanan bir verginin çıkmaması veya düşük çıkması durumunda, zarar mahsubundan 

sonraki matraha isabet eden vergi tutarı bulunacak ve bu tutara göre vergi yükünün tespiti 

yapılacaktır. 

 

6. İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmelidir. 

İştirak kazançlarının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi gerekmektedir. 

Elde edilen iştirak kazançlarının elde edildiği dönemde kurum kazancına dahil edilmesi 

zorunlu olup bu kazançların kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar 

Türkiye'ye transfer edilmeyen kısmı istisnadan yararlanamayacaktır. Türkiye'ye bu süre içinde 

transfer edilmeyen yurt dışı iştirak kazançları, daha sonraki yıllarda Türkiye'ye transfer edilse 

dahi anılan istisnadan yararlanamayacaktır. 



Örneğin, yabancı kurum tarafından 2012 yılı Şubat ayında kâr dağıtımı yapılması halinde, bu 
iştirak kazancı Türkiye'de 2012 yılı kurum kazancına dahil edilerek, bu hesap dönemine ilişkin 
kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecek olup söz konusu kazancın beyanname verme 
süresinin sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla istisnadan 
yararlanılabilecektir. 

Geçici vergi dönemleri açısından, iştirak kazançlarının ilgili geçici vergi dönemine ait 
beyannamenin verileceği tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, bu geçici vergi 
döneminden itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olacaktır. 

Türkiye'ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançlarının, Türk Lirasına çevrilme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

İştirak kazancı, dağıtıldığı dönemde elde edilmiş sayılacağından, transfer tarihinde ortaya 
çıkan olumlu veya olumsuz kur farkları istisna tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır.  

7 .Yurt dışındaki inşaat işlerinin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir 
şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda istisna uygulaması 

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke 
mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere 
iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak 
kazançları istisnası uygulanacaktır. 

Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili 
ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve 
teknik hizmetlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında 
faaliyetinin bulunmaması şarttır.  

 


