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NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ KURUMLAR VERGİSİNDEN İNDİRİMİ 

  

 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kurumlar Vergisi Tebliği ile 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Sermaye Artırımında yapacakları indirim konusunda 

açıklamalar yapılmıştır. 

 

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde 

ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan 

sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate 

alınacaktır. 

 

1. İndirim Uygulamasından Yararlanılamayacak Durumlar 

 

 Sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından 

yararlanılamayacağı tabiidir. 

Ayrıca; 
 

 Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye 

artışları, 

 Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından 

kaynaklanan sermaye artışları, 

 Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan 

sermaye artışları, 

 Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesi kapsamında ortaklarla 

ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen 

sermaye artışları, 

 Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin 

konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

 Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye 

artışları, 

 
indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 

2. İndirimden Yararlanacak Olanlar 

 

 İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 

kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye 

şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür.  

 Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 

kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacaktır. 
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3. İndirim Uygulaması 
 

Nakdi sermaye artışı üzerinden,  indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından 

en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna 

kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili 

dönem kurum kazancından indirilebilecektir. 

 

 

4. Kazanç Yetersizliği Nedeniyle İndirim Konusu Edilemeyen Tutarın Sonraki 

Dönemlere Devri 

 
Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim 

tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın 

tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir 

endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın 

tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

 

5. İndirim Uygulamasında İndirim Oranının “0” Olarak Alınacağı Durumlar 

 Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve 

personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti 

dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli 

gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve 

iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın 

hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak 

kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın 

hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül 

eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı 

%0 olarak uygulanacaktır. 
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 9/3/2015 tarihinden Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, 

sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden 

miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 

olarak uygulanacaktır. 

6. İndirim Uygulamasında Diğer Hususlar 

a) Normal Hesap Dönemine Tabi Sermaye Şirketlerinde İndirim Uygulaması 

İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son 

açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden 

sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması 

mümkün bulunmaktadır. 

 
Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim 

konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme 

dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

 
b) Özel Hesap Dönemine Tabi Sermaye Şirketlerinde İndirim Uygulaması 

 Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların 

sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son 

açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir. 

c) İndirim Uygulaması İçin İbraz ve Bildirim Yükümlülüğü 

İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye 
artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu 
işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap 
özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi 
beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi 
dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 
Ayrıca, Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimden 

faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime 
konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri 
gerekmektedir. 
 

Saygılarımızla, 


