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                          İstanbul, 03.02.2017 

 
SİRKÜLER ( 2017/10) 

 

Konu: Nakdi Sermaye Artışlarında İndirim Uygulamasında 2016 Yılı İçin Uygulanacak Oran 

 

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi 

ile, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi 

teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerine ilgili hesap dönemi içinde,  

 Ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi 

sermaye artışları veya,  

 Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı  

üzerinden TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL 

cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap 

döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim 

konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.  

30.12.2016 tarihi itibariyle T.C Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Bankalarca Açılan 

Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) 

(Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” en son açıklanan oran, 30.12.2016 tarihi 

itibariyle % 13,57’dir. Diğer bir ifade ile nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından 

indirim uygulamasında 2016 yılında % 13,57 faiz oranının kullanılması gerekmektedir. 

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 ve nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu 

edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

       Saygılarımızla, 
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