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                                                                                                      İstanbul, 09.03.2016 

 

 

SİRKÜLER ( 2016/14) 

 

Konu: Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Ödenmiş Sermayelerinin Nakit Olarak 
Ödenmiş Kısmı Üzerinden Hesaplanacak Faiz Gideri 
 
04.03.2016 tarih 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri 

No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)” ile, sermaye şirketlerinin ilgili hesap 

dönemi içinde, ödenmiş sermayelerinin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden hesaplayacakları 

faiz tutarını, kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca göstermeleri şartıyla, kurumlar vergisi 

matrahından indirim konusu yapmalarına ilişkin açıklamalar yapılmştır. Buna göre;  

 

İndirimin Kapsamı 

 

İndirilecek tutarın hesaplanmasında, 01/07/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş 

olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten 

itibaren kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, 

ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır. 

 

İndirimden Yararlanacak Olanlar 

 

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörülerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu 

iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketleri yararlanabilecektir. 

 

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 hesaplana tutarın 

Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından 

indirilebilecektir. Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

 

 
 

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak 

ödendiği (Ticaret siciline tescil tarihinden önce ödenen kısım için tescil tarihinin içinde bulunduğu) 

ay kesri tam olarak sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı 

hesaplanacaktır. 
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Sermaye şirketleri yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin 

kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, indirim uygulamasından 

yararlanmaya başlayabileceklerdir.  

 

İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca 

şirketin banka hesabına nakit olarak yatırılan kısmı ile sınırlıdır. Taahhüt edilen sermayenin ortaklar 

tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına yatırılmayan kısmı indirim tutarının 

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 

 

Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının 

yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim 

tutarından yararlanabileceklerdir. 

 

Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan tutarı 

kadarlık kısmı, sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan 

itibaren indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 

 

Diğer taraftan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye azaltımı yapılması durumunda, 

indirim hesaplamasında azaltılan sermaye tutarı kadar kısım dikkate alınmayacaktır. 

 

Kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait vergi matrahının tespitinde indirim 

konusu yapılamayan tutarlar, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap 

dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

 

İndirim Oranları 

 

Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde, 26/06/2015 tarih 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir. Duruma göre sermaye şirketleri bu orana 

aşağıdaki oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından yararlanabilecektir.  

 

 Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden 

yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem 

görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş 

olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı 

- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan, 

- %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan, 

 

 Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile 
bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis 
edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde 
yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan, 

 
 ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. 
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Bununla birlikte söz konusu 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin 
üçüncü fıkrasına göre;  

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

personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti 
dışındaki faiz, kar payı, kira ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya 
serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış 
geliri gibi pasif nitelikteki gelirlerden oluşan gelirlerden oluşan gelirlerden oluşan 
gelirlerden oluşan gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için,  
 

 Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve 
iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın 
hesaplanmasında,  
 

 Artırrılan nakdi sermayenin başka şirketlere nakit olarak konulan veya kredi olarak 
kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın 
hesaplamasında, 
 

 Arazi ve arsa yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül 
eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplamasında  
 

 09/03/2015 – 01/07/2015 döneminde sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, 
azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek 
tutarın hesaplamasında,  
 
indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 
 

Tebliği ulaşmak için buraya tıklayınız. 

 
 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

 

            Saygılarımızla, 

 

                                                                                                    YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160304-9.htm

