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I- GİRİŞ 

Uluslar arası uygulamalar açısından şirketlerin kullanmakta oldukları finansman teknikleri ülkeden 
ülkeye ve çeşitli zamanlarda birbirinden farklılık göstermektedir. Şirketler, genellikle öz sermaye ile 
finanse edilirken zaman zaman borçlanma olarak adlandırılan finansman tekniğini de 
kullanmaktadırlar. Çoğu zaman şirket sermayesinin kendisi verginin konusuna girerken borçlanmayla 
sağlanan sermaye vergisel boyutu ile maliyet unsuru olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, bazı vergi 
otoriteleri de birbirinden ayrı ayrı uygulamaları sürdüre gelmektedir.  

 

Şirket kârları ilk aşamada vergilendirildikten sonra hisse sahiplerinin elde etmiş oldukları temettülerin 
tekrar vergiye tabi tutulması sebebiyle bu vergilendirmenin aynı kişilerce bir maliyet unsuru olarak 
kabul görmesi temelde şirket sermayesi olan ancak görünürdeki borçlanmaların sıklıkla ve özellikle de 
uluslar arası çok şirketli şirketler veya aile şirketlerinin yan ortaklıkları tarafından şirketin ihtiyacı olan 
finansman için kullanılmakta ve bu sayede, taraflarca bir takım vergi avantajlarından 
yararlanılmaktadır.  

 

Aşağıda 1979 yılı OECD Model Konvansiyonu temel alınarak konuya değinilecek ve görülebilecek 
çeşitli ülke uygulamalarından bahsedilecektir. Son günlerde bir çok vergi otoritesi hisse çıkarımı ile 
sağlanan sermayeden ziyade, borç yoluyla sağlanan sermayenin kullanımından doğan vergi 
avantajlarıyla daha çok ilgilenmeye başlamıştır ve bu durum örtülü sermaye olarak adlandırılan sorun 
için çözüm arayışlarını hızlandırmıştır. Örtülü sermaye kendisini farklı şekillerde ortaya 
koyabilmektedir. Bu tip göstergelerden biri de hybird finansman yöntemi olarak tarif edilmekte 
olanıdır. Hybrid finansman, öz kaynak veya borç yoluyla sermayelendirme arasındaki büyük 
farklılıktan dolayı ortaya çıkar ve bazen bu durum belirsiz bir hal kazanabilir. Örneğin şirkete borç 
veren kişiler ilerdeki bir aşamada alacaklarını şirketin hisselerini satın alarak veya borcun 
şeklinideğiştirerek borçta bir dönüştürme yoluna gidebileceklerdir. Böyle durumlarda saf olarak öz 
sermaye veya örtülü sermaye yoluyla finansman şeklinde bir ayrım yapmak oldukça zorlaşmaktadır. 
Ancak hybrid tipindeki finansman yönteminin kullanılmış olması her zaman örtülü sermayenin kesin 
olarak var olduğu anlamına gelmez. Örtülü sermayenin var olma ihtimalinin bir işareti de şirketin aşırı 
borç / öz sermaye oranına sahip olmasıdır.  

 

Ancak, borç / öz sermaye oranının yüksek olması da örtülü sermayenin varlığına tam olarak bir kanıt 
teşkil etmeyecektir. Ama bu değerin orantısızlığı bir takım vergi avantajlarının elde edilebilmesi için 
çabaların olduğuna bir işaret sayılabilecektir. OECD model konvansiyonunda örtülü sermaye deyimine 
atıfta bulunulmuş olsa da düşük sermayelendirme özellikle örtülü sermayenin bütün tiplerini 
açıklamak için genel olarak bu ad altında kullanılmıştır. Bir grup şirketine bağlı şirketler veya pay 
sahiplerinin şirkete koymuş oldukları sermaye açık olarak görülürken, bazı durumlarda bunun yanında 
ortada sermaye koymanın yerine borç vererek sermaye katkısında bulunan bağlantısız taraflar da 
bulunabilmektedir. Bu durumda tarafların asıl amacı bir takım vergi avantajlarından faydalanmak 
olup örtülü sermaye mekanizması özellikle çok şirketli gruplar tarafından kötüye kullanılabilmektedir. 
Eğer yan ortaklığın kârı, vergi matrahına esas kârının toplamından faiz ödemeleri şeklinde aile 
şirketine transfer edilirse bu temel avantajla diğer ülkedeki yan ortaklık toplamda daha az vergi 
ödeyebilecektir. Böylece örtülü sermaye mekanizması bütün olarak girişimci için minimum düzeydeki 
vergi maliyetiyle uluslar arası girişimciler arasındaki fon hareketlerinde maksimum esnekliğe ulaşmak 
için kötüye kullanılabilmesi sonucunu doğuracaktır.  



Faiz şeklindeki kârların transferi bunların anormal kullanımı sayesinde de elde edilebilmekte ve bu 
durum vergi otoriteleri için bir sorun yaratmaktadır. Çünkü bu transferleri yapan taraflar daha az 
vergi yükü ile karşı karşıya kalacaklardır. Böyle bir durumda gündeme şöyle bir soru gelecektir; o da, 
bu avantajlar sonucunda gelirin toplamda yeterince vergilendirilip vergilendirilmediği sorusudur. Bu 
durumda ortak girişimci açısından öz sermayeden çok borç kullanarak kaynak ülkedeki vergi 
avantajlarından faydalanma ihtimaline bağlı olarak kendi ülkesinde alınan vergi miktarı ile kaynak 
ülkede alınan vergi miktarı arasındaki eşitlik hakkında bazı kuşkular ortaya çıkacaktır.  

 

Örtülü yada başka bir deyimle düşük sermayelendirmenin sonucu olarak vergi açısından temettü 
yerine faiz olarak kabul edilen ödemelerin söz konusu olduğu durumda, bu sıklıkla görüldüğü üzere 
kaynak ülkenin toplam vergi payının azalmasına yol açar. Bu arada asıl olan faiz ödemelerinin ne 
şekilde ele alınacağıdır. Faiz olarak mı yoksa temettü olarak mı? Faiz olarak kabul edilmesi 
durumunda bir nevi örtülü sermayenin var olmadığı kanısına varıldığı yada aksi yönde yapılan 
transferin temettü olarak kabul edilmesi halinde de ortada örtülü sermayenin var olduğu fikrini kabul 
edebiliriz. Böylece konuya genel olarak değindikten sonra II. bölümde ülke uygulamalarına yer 
verilerek konu biraz daha aydınlatılacaktır.  

  

II- ÖRTÜLÜ SERMAYE KARŞISINDAKİ ULUSLAR ARASI UYGULAMALAR 

 

Başlangıç olarak söylemek gerekirse bu alanda çok az ülke birbiriyle karşılaştırılabilir kurallar 
bütününe sahiptir ve bu yüzden uygulama açısından bir takım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ortak 
girişimciler arasındaki ödemelerde aşırı faizin varlığı bazı ülkeler için bir indirimi söz konusu hale 
getirmezken bazıları için de bu, temettü olarak kabul edilmekte ve indirim şeklinde 
uygulanabilmektedir. Ancak, sonuncu uygulama tüm dünya çapında görülen bir uygulama değildir. 

 

Birinci yaklaşımda genellikle vergi otoriteleri borç / öz sermaye arasındaki orana bakarak ortada 
örtülü sermayeye dair ibarenin var olup olmadığına bakmaktadırlar. Bazı ülkeler ise biraz da bu tip 
zorluklardan kurtulmak için sabit oran olarak adlandırılan bir yaklaşımı sistemlerine adapte 
etmişlerdir. Eğer borç olarak alınan miktar öz sermayenin ya da işletme hisselerinin belirli bir oranına 
ulaşırsa veya onu aşarsa o zaman alınan borç karşılığında ödenen faizler temettü olarak 
adlandırılabilmekte ve vergilendirilebilmektedir. Örneğin; Kanada vergi otoritesi yerleşik olmayan kişi 
ya da şirketlerden yapılan borçlanma karşılığında ödenen faizler için yapılan indirimlerde düşük 
sermayelendirme kurallarına bağlı olarak belirli bir sınırlama getirmiştir. Böylece 2001 yılından 
itibaren eğer şirketin borç / öz sermaye oranı 1/2’lik bir orana ulaşırsa gerçekleşen faiz ödemelerini 
temettü olarak kabul edecek ve bunları matrahın tespiti esnasında indirime tabi tutmayacaktır. 
Ancak, 2001 yılından itibaren yapılan değişiklikle Kanada Hükümeti borç / öz sermaye oranının 
hesaplanmasındaki yöntemde bir takım değişikliklere gitmiştir. Eskiden borç oranı mali yıl başında 
veya sonunda yada mali yıl içinde herhangi bir zamanda hesaplanmaktaydı ve bu sebepten şirketler 
borç / öz sermaye arasındaki orantısızlığı gidermek için bir takım esnekliklere sahipti. Oysa yapılan 
değişiklikle borç / öz sermaye hesaplanması artık aylık ortalamalara dayanan bir hesaplama sistemine 
bağlanmıştır. Bunun sonucunda da görüleceğe üzere şirketlerin düşük sermayelendirme veya örtülü 
sermaye mekanizmasından faydalanma olanakları önemli ölçüde azalmıştır.  

 

İkinci yaklaşım ise birincisi gibi çok sıklıkla uygulanan bir yaklaşım değildir. Bu yüzden vergi 
otoritelerinin her olayın kendi özel koşullarını göz önünde tutarak konuya yaklaşmaları 
gerekmektedir. OECD Model Konvansiyonu’nun 9. maddesi örtülü sermaye konusuna başka bir 
yaklaşım getirmiştir. Buna göre faiz ödemelerinden yahut kur farklarından kaynaklanan kârları 
vergilendirilebilir kâr haline getirebilmek için ülkelerin kendilerine ait örtülü sermaye kurallarına göre 
bir ayarlama yapmasına imkan sağlamıştır. Örneğin vergi otoriteleri Konvansiyonun 9. maddesinde 



bahsedilen emsal fiyat prensibinde (Arm’s length prensible) yer alan miktarı aşan miktara karşılık 
kârın dengelenmesi durumunu yasaklayabileceklerdir. 

 

Modele göre vergi otoriteleri bu hususta kendi iç kanuni düzenlemelerini uygulayabileceklerdir. Bu 
noktada şöyle bir yorum yapılabilir. Eğer (tabi ki uluslar arası durumlarda) borç veren kişi görünüşte 
olmasa bile borç verdiği şirketin piyasa riskine ve şirketin kârına katılıyor ya da yönetimde gizlice söz 
hakkına sahip oluyorsa o zaman ortada bir örtülü sermaye veya düşük sermayelendirme durumunun 
olduğu kanısına varılabilir. Ancak, bu durumu kolayca anlayabilmek çok olası değildir. 9. maddede söz 
konusu edilen ayarlamanın sonucunda da taraflar için örtülü sermayeden kaynaklanabilecek ve vergi 
otoritelerince gerçekleştirilecek çifte vergilendirme gibi bir sorun ortaya çıkabilir, çünkü yapılan faiz 
ödemeleri yahut kur farkları, matraha kaynak ülkede ve alıcının bulunduğu ülkede ayrı ayrı ilave 
edilerek iki defa vergilendirilecektir. Bu halde sorun vergilendirme yetkisine sahip iki vergi otoritesi 
arasında çözülmesi gereken bir sorun haline dönüşecektir. Sorun karşılıklı yapılacak bir vergi 
anlaşması ile ortadan kaldırılabilir ve iki otoritenin belli ölçüde gerçekleşecek vergi kaybı önlenmiş 
olur.  

 

Bir İngiliz bilgisayar şirketler grubunu ele aldığımızda bu şirketin mikroçiplerini Kore’deki yan 
ortaklığından satın aldığını görebiliriz. Burada önemli olan nokta İngiliz grup şirketinin yan ortaklığına 
mikroçipler için ne kadar para ödediğine, Kore’deki biriminin ne kadar kazanç elde ettiğine ve de ne 
kadar o ülkede vergi ödediğine bakarak anlayacak olduğumuzdur. Eğer grup şirketi yerel piyasadaki 
fiyattan daha düşük bir fiyattan mikroçipleri satın alıyorsa Koreli birimin finansal güçlükler içinde 
olduğu düşünülebilir. Hatta bu durumda tamamlanmış bilgisayarlar satıldığı zaman bile grup şirketi 
tamamen uygun bir kâr marjı gösteriyor da olabilir. Başka bir olasılık da mali yılsonunda İngiliz vergi 
otoritesinin şirketin kârında herhangi bir anormallik görememiş olması ama Koreli vergi otoritesinin 
ise kendi vergilendirme sınırları içerisinde gerçekleştirilen işlemlerden yeterince vergi elde edememiş 
olmasıdır.  

 

Bu problem birden fazla ülkede operasyon gerçekleştiren ortaklıklar ve onların bağlı kuruluşları 
arasında ortaya çıkabilecek bir durumdur. Eğer İngiliz şirket mikroçipleri Kore’deki bağımsız bir 
firmadan satın almış olsaydı büyük olasılıkla piyasa fiyatından bu firmaya ödeme yapacak ve bu 
firmada normal olarak bu kârı üzerinden vergilendirilecekti. Ancak transfer fiyatlarının birkaç şekilde 
görülen faydalı yönleri de yok değildir. Örneğin uluslar arası girişimciler, kendine bağlı şirketlerin 
yeterince verimli çalışıp çalışmadığını transfer fiyatları sayesinde ortaya koyabileceklerdir. 

 

İkinci bir örnek olarak da Fransız otomobil üreticisini ele alabiliriz. Bu şirket otomobillerini 
Hollanda’daki bir yan kuruluşu aracılığı ile pazarlamaktadır. Otomobillerin maliyeti 80 bin Euro’dur. 
Hollanda’daki yan kuruluşun dağıtım ve pazarlama maliyeti 10 bin Euro olup Hollandalı şirket 
otomobilleri 110 bin Euro’ya piyasada satmaktadır. Yani şirket 20 bin Euro kâr elde etmektedir. Ancak 
Hollandalı vergi otoritesi yan kuruluşun hesaplarını incelediği zaman distribütörün hesaplarında 
herhangi bir kâr göstermediğini fark etmektedir. 90 bin Euro transfer fiyatı artı Hollanda’daki 
kuruluşun 20 bin Euroluk satış kârı tam olarak 110 bin Euro’ya eşit olacaktır. Bu yüzden Hollandalı 
vergi idaresi transfer fiyatının 80 bin Euro olarak gösterilmesini istemektedir, çünkü Hollanda’daki 
birimin 10 bin Euro vergilendirilebilir kârının olduğunu düşünmektedir.  

 

Sorunda bu noktada ortaya çıkmaktadır. Gerekçe olarak da hali hazırda Fransız şirketinin kendi 
ülkesinde vergi mükellefi olup yasal vergilerini ödüyor olması gösterilebilir. Bu durumda zaten şirket 
kârı üzerinden vergilendirilen Fransız şirketi çifte vergilendirme ile yüz yüze kalacaktır. Yukarıda da 
belirtildiği üzere bu tip problemlerden kurtulabilmek için OECD Model Konvansiyonu’nun 9. 
maddesinde yer alan Emsal Fiyat Prensibi devreye sokulabilir.  



III- ÖRTÜLÜ SERMAYE TARTIŞMASINA GETİRİLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

 

Örtülü sermaye bilindiği üzere yalnızca borç alan işletmelere yönelik getirilen bir eleştiridir. Tartışma 
yaratan husussa aralarında organik bağ bulunan işletmelerin borç alıp verme işlemlerinin ne şekilde 
değerlendirileceğidir. Asıl olarak, örtülü sermaye müessesesi tipik bir vergi güvenlik müessesesidir. 
Örtülü sermaye kurumunun iktisadi kurallara uygun, günün ekonomik koşullarında mantıksal 
yorumlarla eleştirilmeyecek bir husus olduğunu söylemek imkan dahilinde değildir.  

 

Aynı zamanda örtülü sermaye konusu eldeki verilere dayanılarak sübjektif ölçülere göre 
değerlendirilen ve tamamen korumacı bir zihniyeti kendi içinde barındıran bir konudur. İşletmelerin 
borçlanmalarında çoğu zaman bu borçlanmalar gerçeğe uysa dahi fazladan ödenen faizler veya kur 
farkları borçlanma işlemleri dairesinde örtülü sermaye olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada 
yapılması gereken borçlanmanın gelir yaratıcı etkisi ve sermayenin uygunluğu gibi unsurların da göz 
önünde bulundurulması gereğidir. 

 

Borçlanmanın gelir yaratıcı etkisinde, borçlanmanın gerçek bir nedenden kaynaklandığı durumlarda 
olduğu üzere işletmenin bu borçlanmadan elde ettiği hasılat ile borçlanma nedeni ile ödenen faiz 
giderinin arasındaki farkın ne kadar olduğudur. Örtülü sermaye ilk bakışta anlaşılamayan ve çoğu 
halde olduğu gibi inceleme esnasında ortaya çıkarılabilen bir kurum olmasından dolayı uygulamada 
yeni kıstasların da göz önünde tutulması ihtiyacı doğacaktır. Örneğin borçlanma işletmede kısa 
dönemde işletme sermayesi olarak kullanılmış ve ekonomik şartların iyi değerlendirilmesiyle işletme 
önemli kazançlar elde etmiş olacağından, şartlar ne kadar gerçekleşmiş olsa da bu halde örtülü 
sermaye müessesesinden bahsetmek veya işletmeye muvazaalı işlem yapmış gibi davranmak pek 
akıllıca olmayacaktır. 

 

Diğer bir husus da sermaye uygunluğu kavramıdır. Günümüz iktisadi hayatında borçlanmanın bütün 
işletmeler için sorun olduğundan hareketle sermaye uygunluğu kavramını örtülü sermaye açısından 
incelediğimizde karşımıza borçlanmanın sadece finanssal kuruluşlardan mı yapılması gerektiği sorusu 
çıkmaktadır. Bu soruya verilecek cevap kesinlikle hayır olacaktır. Çünkü aksi durumda ekonomik 
hayattaki işleyiş önemli aksaklıklar yaşayacaktır.  

 

Eğer söz konusu borçlanmaya gerçekten işletmenin ihtiyacı varsa ve bu durum fiili duruma uygun 
düşüyorsa bu noktada örtülü sermayeden bahsetmemek gerekmektedir. Asıl önemlisi de 
borçlanmanın bazı muvazaalı işlemleri barındırıp barındırmadığı yani işletme kârının azaltılıp 
azaltılmadığının açık olarak belirlenmesidir. Yapılması gereken borçlanma ile işletme kârı aşındırılmış 
ve net hazine kaybı gerçekleştirilmişse örtülü sermaye müessesesi harekete geçirilerek uygun işlemin 
yürürlüğe sokulmasıdır. Aksi halde şeklen örtülü sermaye koşulları gerçekleştirildi diye örtülü 
sermaye müessesesi harekete geçirilmemelidir. 

  

IV- ÖRNEK OLAY 

 

Bright Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin vasıtalı ve vasıtasız şirket ilişkisinde bulunduğu 
ortaklarından 1999, 2000, 2001 yıllarında yapmış olduğu döviz cinsinden uzun vadeli borçlanması 
nedeniyle hesapladığı kur farkı giderlerini kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate aldığı 
yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiştir. Kurumun ortakları ve sermaye yapısı şöyledir: 

 

 



Ortağın Adı-
Soyadı 

Ortaklık 
Payı 

Pay Tutarı (TL) 

Bright USA Ltd. % 80 800.000.000.000 

Jason Kidman % 10 100.000.000.000 

Hasan Er oğlu % 5 50.000.000.000 

Nelly Kidman % 2 20.000.000.000 

John Knight % 3 30.000.000.000 

 

Türkiye’de faaliyette bulunan işletme, ortaklarından almış olduğu hizmet karşılığında ortaklarına 
devamlı suretle borçlanmış ve borçlanılan meblağlar uzun süreli olarak işletmede kullanılmıştır. 
Dönem içinde aylık olarak ortaklara olan döviz cinsinden borçlar için kur farkı hesaplanmış ve bu kur 
farkları dönem sonunda giderleştirilerek kurum kazancından indirilmiştir. İşletmenin, kanuni ve iş 
merkezi Amerika’da bulunan ve işletmede %80 oranında hisse sahibi olan Bright USA Ltd. şirketi ve bu 
şirketin Kanada’da faaliyette bulunmakta olan şubesi Bright USA. Ltd. Branch Office ile 1999, 2000, 
2001 yılı 431 Ortaklara Borçlar hesabı aşağıdaki gibidir. 

 

Bright USA.Ltd                 205.178.658.000 

Bright  USA Ltd.Branch 
Office 

                  70.456.000.000 

TOPLAM                 275.534.658.000 

 

İşletmenin yapmış olduğu bu borçlanmaların, yasal defterlerinde aylık olarak hesaplanarak 656 
Kambiyo Zararları hesabında yıl sonunda muhasebeleştirildiği görülmüştür. Kur farkları ise sırasıyla 
(Dönem sonu toplamı alınarak) aşağıda verilmiştir. 

 

Tarih Bright USA.Ltd. Bright USA.Ltd.Branch 
Office 

31.12.1999 12.000.000.000 8.385.000.000 

31.12.2000 21.575.000.000 17.500.000.000 

31.12.2001 14.300.000.000 24.100.000.000 

TOPLAM 47.785.000.000 49.985.000.000 

 

Aynı şirketin ortaklarından JasoN Kidman’dan da muhasebe kayıtlarında belirtilen önemli miktarda 
uzun vadeli borçlanma yaptığı görülmüştür. Alınan borç 1999, 2000 ve 2001 yıllarında 400 milyar olup 
dört yılda % 75 faizle geri ödenecektir. 1999 yılında ortalama faiz oranının % 58, 2000 yılında % 52 ve 
2001 yılında % 45 olduğunu farz edersek örnek olayı şöyle yorumlayabiliriz. 

 

Uluslar arası vergicilik açısından -bir bakıma da OECD Model Konvansiyonu açısından- kaynak ülkede 
yani Türkiye’de asıl olarak yapılan uluslar arası borçlanmanın ne şekilde değerlendirileceği konusu 
ortaya çıkmakta ve faiz ödemesi veya temettü ayrımını gerektiren bir hususla karşılaşılmaktadır. 
Şirket şöyle bir iddiada bulunabilir: O da Şirketin uluslar arası ortağı olan Bright USA. Ltd. ve Bright 



USA. Ltd. Branch Office’ten hiçbir şekilde nakit borçlanmada bulunmadığı, kur farklarının yapılan 
hizmet karşılığında hesaplandığı, alacaklı şirket için TL’nin değerindeki değişmelerin bir şey ifade 
etmeyeceği ve borcun alacaklı şirket için sabit kalacağıdır. Emsal fiyat prensibinden bahsedilirken 
yapılan yorumdaki gibi eğer işletmeye ortak olan uluslar arası kuruluş işletmenin piyasa riskine, 
yönetimine katılıyorsa ve borçlanma iddia edildiği gibi örneğin lisans anlaşması, ürün geliştirme veya 
üretim tekniklerinin transferi karşılığında yapılmışsa veya tamamen hizmet karşılığında yapılan bir 
borçlanma ise kaynak ülke ortada örtülü sermaye olduğuna dair iddialarda bulunmamalıdır. 

 

Aksi yönde ise yani uluslar arası faaliyette bulunan şirket bir takım vergi avantajlarından faydalanma 
çabasında ise kaynak ülkedeki vergi otoritesi örtülü sermaye müessesesine dayanarak kur farklarını 
temettü olarak ve borçlanmayı da öz sermaye olarak kabul edip yasal oranlarda vergilendirmelidir. Bir 
de bu tip uluslar arası durumlarda borçlanmada bulunan kaynak ülkedeki yan kuruluş veya aile 
şirketinin finansal yapısının ciddi şekilde incelenmesi gerekmektedir. Örnek olayda Bright Yapı 
Malzemeleri A.Ş.’nin mali yapısı incelenirken şirketin kârlılık oranı, piyasadaki faiz oranları, kurlardaki 
değişmeler, borçlanmanın gerekliliği ve uygunluğu ve ortaklar dışındaki borçlanmanın yapısı önem arz 
etmektedir. 

 

Görüldüğü üzere piyasa faiz hadlerinin üzerinde bir oranla uluslar arası bir borçlanmaya gidilmiş olup, 
bu durumda eğer ortada örtülü sermaye olduğunu kabul edersek, yapılması gereken piyasa hadlerini 
aşan kısım için örtülü sermaye ilişkisini kabul edip bu miktarlar için kaynak ülkede vergilendirme ve 
yasal cezaların uygulanmasıdır. Zaten Emsal Fiyat Prensibinin yer aldığı OECD Model Konvansiyonun 
9. maddesi de vergi otoritelerine böyle bir yetki vermektedir. Buna göre 1999 yılı için %17, 2000 yılı 
için %23, 2001 yılı için %30 oranları yoluyla bulunacak miktarlar kurum matrahına ilave edilerek 
vergilendirilmelidir.  

 

Buradaki temel mantık, piyasa faiz oranlarının üzerindeki borçlanmalar için ödenen faizlere yasal 
olarak izin verilmemesi gerektiğidir. Öte yandan kur farklarını -bu kez de örtülü sermayenin var 
olmadığını farz ederek- ele aldığımızda döviz kurlarındaki dalgalanmalardan işletmenin örtülü 
sermaye yaratmak için mi faydalandığı yoksa ekonomik hayatta beklenmeyen içsel ve dışsal şoklardan 
kaynaklanan bir kur farkının mı doğduğu sorusunun yanıtına göre işlem yapılması gerektiği 
kanısındayız. Tabi ki, şirketin kârlılık oranı ve de ortaklardan veya iktisadi ilişkide bulunulan 
işletmelerden yapılan borçlanmaların bu kişiler dışındaki özellikle finanssal kurumlardan yapılan 
borçlanmalar içindeki payı da örtülü sermaye konusu açısından önem arz etmektedir. 

 

Sonuç olarak örtülü sermayelendirme veya uluslar arası tanımıyla düşük sermayelendirme 
hakkındaki uygulamalar çeşitlilik arz ettiği sürece bu konuların tartışma konusu olmaya devam 
edeceğini söyleyebiliriz. Çözüm için bir takım uluslar arası çalışmalar günümüzde devam etse de 
sorunun kısa vadede tüm vergi otoritelerinin kabul edeceği bir seçeneğin kabulü ile çözümleneceği 
pek olası gözükmemektedir. Ancak, gelecekte ekonomik ve siyasal bütünleşmelerin görüleceği dünya 
ekonomik sisteminde konu mutlaka uluslar arası konsensüs ile çözüme erdirilecektir. 

 

(*) Bu makale Yaklaşım Dergisinde (e-yaklasim / Aralık 2004 / Sayı: 17) yayımlanmıştır. 

 


