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Konu : Yurt dışı iştirak hissesi satış zararının kurum   kazancından gider olarak indirim 

konusu yapılıp yapılmayacağı. 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 2009 yılından beri aktifinde 

bulundurduğu ve %80’ine iştirak ettiği Hollanda mukimi … hisselerinin tamamının 2013/Ekim 

ayında satıldığı ve bu satıştan zarar edildiği belirtilmiş olup, söz konusu iştirak hissesi 

satışından kaynaklanan zararın kurum kazancından indirilip indirilmeyeceği hususunda 

Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.  

 

            Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde vergiden istisna kazançlar sayılmış 

ve maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde, kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en 

az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî 

veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her 

birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim 

şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden 

çıkarılmasından doğan kurum kazançlarının kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme 

bağlanmıştır. 

 

            Aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde ise, kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 

senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmının 

vergiden istisna olduğu belirtilmiş ve bendin devamında; 

 

            “Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan 

yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon 

hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının 

sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet 

eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

            ... 

 

 



 

            İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde 

başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana 

merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan 

devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. 

 

            Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu 

amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna 

kapsamı dışındadır.” 

            hükmüne yer verilmiştir. 

 

            Mezkur maddenin üçüncü fıkrasında ise, iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman 

giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına 

ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı 

kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. 

            

 Bu hüküm ve açıklamalara göre; 

            - Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer 

alan şartlar dahilinde, sahip olunan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılması halinde 

oluşacak kazanç istisna kapsamında değerlendirileceğinden, bu satış dolayısıyla oluşan 

zararın diğer faaliyetlerinizden doğan kazançlarınızdan indirilmesi mümkün değildir. 

 

            - Öte yandan, mezkur bentte yazılı şartların sağlanamaması durumunda Kurumlar 

Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı şartlar dahilinde 

%75’lik istisnadan yararlanmanız mümkün bulunduğundan, bu satıştan doğan zararlar ile 

satışa ilişkin giderlerin %75'lik kısmının istisna dışı kurum kazançlarından indirilmesi mümkün 

olmayacaktır. Ancak bu satışa ilişkin zararlar ile giderlerin kalan %25’lik kısmının ise vergiye 

tabi kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınabilmesi mümkündür. 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 


