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İstanbul, 20.05.2020 

DUYURU 472 

 

Konu: Kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin usul ve esaslar, vergi levhasının oluşturulma süresi 

ile yabancı sermayeli şirketlerin Mayıs ayında yapacağı bildirim hk. 

 

1. Kar Dağıtımı Sınırlamasının Usul ve Esaslar Belirlendi 

 

DUYURU 470’de belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 

uyarınca sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 

yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler 

dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. 

17.05.2020 Tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 

söz konusu sınırlamanın usul ve esasları belirlenmiştir. 

Sınırlamaya ilişkin istisnalar: 

Tebliğe göre aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında, Bakanlıktan uygun görüş 

alınması şartıyla, sınırlama uygulanmayacaktır. 

a) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2 nci ve geçici 23 üncü 

maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma 

ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi 

uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci 

maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış 

kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan 

şirketler, 

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun 

hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve 

defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler, 

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya 

proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30/9/2020 tarihine kadar muaccel hale gelen 

yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu 

bent uyarınca kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan 

tutara ilişkin ödemeler 30/9/2020 tarihine kadar ertelenir. 

Bakanlıktan uygun görüş alınması: 

Yukarıda sayılanlar kapsamında yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda 

görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul 

yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin 

finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler Genel Müdürlüğe 

sunulur: 

- (a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan 

bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge, 
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- (b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak 

kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye 

taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge, 

- (c) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi 

sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge. 

Esas alınacak finansal tablolar: 

Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından 

Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. 

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz 

 

2. Vergi Levhasının Oluşturulması ve Yazdırılması Unutulmamalı 

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce Gelir 

İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde 

bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik yerine geçmektedir. 

Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına 

imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır. 

Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan – 31 Mayıs, sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri 

arasında vergi levhalarını internetten oluşturarak, yazdıracaklardır. Ancak 31 Mayıs 2020 günü hafta 

sonuna denk geldiğinden, mükelleflerin vergi levhalarını en geç 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar 

yazdırmaları gerekmektedir. 

3.Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mayıs Ayında Yapmaları Gereken Bildirim 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun kapsamındaki 

şirket ve şubeler, faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin 

Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı 

vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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