GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİ TEŞVİKLERİ

Sermaye Piyasası mevzuatında yapılın düzenlemelerle sınai ,zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli
olan araç ,gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana
getirilmesini veya geliştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamalarına
imkan sağlanmıştır. Kapsamlı düzenleme 2003 yılında yayınlanan Seri VI,No:15 Tebliğle yapılmış; 6362
Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yayınlanmasından sonra Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına
ilişkin olarak 9.10.2013 tarihli Resmi Gazetede(III-48.3)Sayılı Tebliğ yayınlanmıştır
2012 yılı ve sonrasında yapılan vergi düzenlemeleri ile de bu şirketlere vergi teşvikleri ile ilgili
düzenlemeler yapılmıştır.
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve
çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır. GSYO
girişim sermayesi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir.
Bir GSYO aynı zamanda bir kurumsal yatırımcı ve bir sermaye piyasası kurumudur. Bu sebeple
GSYO'ların faaliyetlerinde sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlaması gerekmektedir .Bu
çerçevede bağımsız denetime tabidirler.
Portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarından kar sağlayan girişim sermayesi yatırım ortaklığı,
yılsonunda bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtabilir ve böylece girişim sermayesi gelirini
ortaklarına aktarmış olur.
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları girişim sermayesi yatırımlarına portföy değerlerinin en az %
50'si oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Asgari % 50 oranı sağlanamazsa SPK'ya başvurulur ve
SPK yapacağı değerlendirmede bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ek süre tanıyabilir.
Girişim sermayesi yatırımı
Girişim sermayesi yatırımları temel olarak girişim şirketlerine doğrudan ve dolaylı olarak ortak
olunması ve girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması diğer bir ifadeyle girişim
şirketlerine kreditör olunması olarak iki başlık altında toplanabilir. Girişim şirketlerine doğrudan ortak
olunması bu şirketlerin hisse senetlerinin satın alınması yoluyla olur. GSYO'lar dolaylı olarak da
girişim şirketlerine ortak olabilirler, bu dolaylı ortaklığı yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler
(holdingler) ve girişim sermayesi fonları ile yurtdışında kurulu girişim sermayesi fonları üzerinden
gerçekleştirebilirler.(Girişim sermayesi fonlarının kuruluş ve işleyişi konusunda SPK Girişim
Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği(III-52.4)den yararlanılabilir.)
Bahsedilen bu dolaylı yapıların ortak özelliği gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kurulsun, faaliyet
amaçlarının sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketlerine yatırım yapmak olmasıdır.
Girişim şirketi
Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli
taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade etmektedir. Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve
ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim
tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya
sermaye desteği İle bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. Borsada işlem
gören diğer bir deyişle halka açık şirketler de girişim şirketi niteliğini taşıyabilir. Ancak GSYO'lar bu
kapsamdaki şirketlerin sadece borsada işlem görmeyen paylarına diğer bir deyişle halka açık
olmayan paylarına yatırım yapabilirler.
Girişim sermayesi yatırım ortaklığının diğer faaliyetleri
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları yukarıda belirtilen esas faaliyetleri yanında aşağıdaki faaliyetleri de
yürütebilirler.
-Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir.
-Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile

para piyasası araçlarına (mevduat vs.) yatırım yapabilir,
-Türkiye'deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere
yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilir,
-Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı
sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilir.
-Belirli şartlan sağlayarak girişim sermayesi portföyüne yönelik portföy yöneticiliği hizmeti verebilir,
-Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında piyasa danışmanlığı hizmeti verebilirler.
GSYO'lar ayrıca bir yıldan kısa vadeli olanlar için en son bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolarında yer alan öz sermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için öz
sermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilirler.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Vergi Sağlanan Avantajları
2012 yılı ve sonrasında yapılan mevzuat düzenlemeleri ile Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda girişim sermayesine vergi desteğine ilişkin hükümler getirilmiştir. Bu
hükümlere aşağıda kısaca yer verilmiştir.
Vergi Usul Kanunu
Kanun’un 325/ A maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi
olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye
olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem
kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının
veya beyan edilen gelirin %10'unu ve öz sermayenin %20'sinİ aşamaz.
Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur. Mükelleflerce, fonun
ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım
fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile
birlikte tahsil edilir.
Bu fon; amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi,
ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki, işletmenin tasfiyesi,
devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim
sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde bu maddede
belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu
dönemde vergiye tabi tutulur.
Gelir Vergisi Kanunu
Kanun’un 89/12 maddesi hükmüne göre, VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi olarak
ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10 unu aşmayan kısmı, gelir vergisi matrahının tespitinde
gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu
a) Kanun’un 5/1 maddesine göre ,kurumların; aşağıda belirtilen kazançları, kurumlar vergisinden
müstesnadır:
;1)

Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2)Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa
senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3)Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu
istisnadan yararlanamaz.
b)Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-g maddesine göre, Vergi Usul Kanun unun 325/A maddesine göre
girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10 unu aşmayan kısmı , kurumlar
vergisi matrahından indirilir.

7 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile de girişim sermayesi fonuna ilişkin ayrıntılı düzenlemeler
yapılmıştır. Açıklamalara göre, girişim sermayesi fonu, Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A
maddesiyle kurumlar vergisi mükelleflerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak
konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem
kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 10.uncu maddesine eklenen (g) bendi ile de Vergi Usul Kanununun
325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.
İndirim şartları
Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için;
İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının ise öz
sermayenin %20'sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.),
Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya
fonlarına yatırım yapılması,
-Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.
İndirim tutarının hesaplanması
İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul
edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek
suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl
zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.
Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından
ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit
edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından
itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde,
indirim konusu yapılacak olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup
kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden
yararlanılabilecektir.
Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim
yararlanılması mümkün değildir.

uygulamasından

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir hesapta tutulması,
fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım
yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar
nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir.
Fon ayırma şartlarına uyulmaması ve fon tutarının vergilendirilmesi
Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım
yapılmakla birlikte, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların;
-

Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,

-

İşletmeden çekilmesi,

-

Ortaklara dağıtılması,

-

Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,

-

Mükelleflerce işin terki,

-

İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu
katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması
hallerinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu
ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

dönemde

diğer

kazançlarla

Dolayısıyla, bu fon tutarları, beyan edildiği döneme ilişkin dönem zararı, geçmiş yıl zararları, indirim
ve istisnalar ile ilişkilendirilmeksizin vergilendirilecektir.
Yukarıda sayılan hallerde sadece girişim sermayesi fonu hesabında tutulan ve önceki yıllarda indirim
konusu yapılan tutarlar vergiye tabi tutulacak olup daha önce beyannamede indirim konusu yapılan
tutarlar bakımından ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

