İstanbul, 04.02.2018
DUYURU 405
Konu: KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik, sermaye artırımına ilişkin indirim oranı ve
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından döviz kredisi teminlerine kısıtlama hk.
1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31.01.2018 Tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni
merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik
ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi uygulaması, yurt dışından alınan roaming
hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılmasındaki KDV istisnası uygulaması, özel
hesap dönemine tabi olanların KDV indirimi ile diğer bazı konularda açıklamalar yer almaktadır.
Tebliğde özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap
dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmelerinin mümkün
olduğuna dair aşağıdaki açıklama ile uygulamadaki tereddütler giderilmiştir.
“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde "Hesap dönemi normal olarak takvim
yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için,
bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir." hükmüne
yer verilmiştir. Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV
mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere
kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkündür.”
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
2. Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan
ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye
şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL
cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına
alınmıştır.
04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında
indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en
son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari
Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının
dikkate alınacağı belirtilmiştir.
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30.01.2018 Tarih 47 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri uyarınca 2017
hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde
onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınacaktır.
3. Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Yurt Dışından Döviz Kredisi Temin Etmesine Kısıtlama
25.01.2018 Tarih ve 30312 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2018/11185) ile döviz geliri olmayan
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecekleri hüküm altına alınmıştır.
Ancak, Kararda sayılan kimi hallerde döviz geliri olması şartı aranmayacaktır. Bunlardan birkaçı aşağıda
belirtilmiştir.
- Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik
kişilerce kullanılacak döviz kredileri.
- Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişiler
tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan
makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için
kullanılacak döviz kredileri.
- İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç mali yılda
döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını
aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.
Kararda döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz
kredileri için de bir takım kısıtlamalar belirlenmiştir. Buna göre kullanım tarihinde, krediyi kullananın
kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile
mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz. Bankaların, finansal
kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri (bankaların
off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan kredi bakiyesinin son üç
mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda kullanılan kredilerin
aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.
Karara göre Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt dışından döviz/ dövize endeksli kredi
kullanılamaz.
Karar 2/5/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
ERIŞ YMM LTD ŞTI
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