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Tarih    : 21.01.2022 

Sayı     : 2022 / 12 

Konu : Sermayenin Nakden Artırılması Durumunda Faydalanılacak 

Kurumlar Vergisi İndirimi Hk. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ‘Diğer İndirimler’ başlıklı 10’uncu 

maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendi gereği;  

Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan 

ödenmiş 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 oranı1 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. 

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit 

olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret 

siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin 

içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına 

göre indirim tutarı hesaplanacaktır. 

ÖRNEK; (B) A.Ş.'nin sermayesinin nakdi olarak 10.000.000-TL artırılmasına 

ilişkin 15/1/2021 tarihinde karar alınmış olup, taahhüt edilen tutarların tamamı 

Ocak/2021 içinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmış ve artırım kararı aynı 

ay ticaret siciline tescil ettirilmiştir.  

Buna göre kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar ve vergi tasarrufu tutarı 

aşağıda gösterilmiştir. 

A Sermaye Artırım Tutarı 10.000.000,00-TL 

B TCMB Tarafından 2021 İçin Açıklanan Oran 24,52% 

C Kanuni Yararlanma Oranı 50% 

D Ay Kesri (Ocak Ayı Olduğu İçin Tam) 12/12 

  

E= AxBxCxD 
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahından  

İndirilecek Tutar  
1.226.000,00-TL 

F 2021 KV Oranı 25% 

G=ExF Vergi Tasarrufu  306.500,00-TL 

ÖNEMLİ: Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, 

nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir 

hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir. Yukarıdaki 

 
1 2022/9 No.lu sirkülerimizde açıklandığı üzere TCMB tarafından 2021 yılı için en son açıklanan 

bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı %24,52’dir 
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örnekten hareket edilirse (B) A.Ş. sermaye indirimi yapmadığı sürece her yıl bu indirim 

hakkından tekrar yararlanabilecektir. Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha 

sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı 

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

aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte; 

❖ 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 nci 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, 

İndirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 

Ayrıca2; 

❖ 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, 

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

iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için, 

❖ Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak 

kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın 

hesaplanmasında, 

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

eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında, 

İndirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

 
2 Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dördüncü paragrafı ile 

Bakanlar Kuruluna indirim oranını belirleme şeklinde verilen yetki 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kullanılmıştır. 


