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Sirküler: 2015/012 
 

 

0.     NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİM ORANI : 

 

 

1. Giriş       : 

 6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesine eklenen (ı) bendi 

ile sermaye şirketlerine, nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan faizin 

%50’sinin Kurumlar Vergisi Matrahından indirilmesi imkânı sağlanmıştı. 

 

 Yasal düzenlemede yer alan yetki hükmü çerçevesinde Bakanlar Kurulu 30.06.2015 

tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2015/7910 sayılı Karar ile indirim oranı 

farklılaştırılmıştır. 
 

2. Kapsam      : 

2.1. Mükellef olarak kapsam     : 

 Kurumlar Vergisi mükellefi olan; Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler. 

 

2.2. Yürürlük tarihi     : 
 01.07.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.          

             

3.    İndirim oranları     :  

3.1. Genel oran      : 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca 

uygulanacak indirim oranı %50 dır.  

 

 3.2. İndirim oranını %75 olarak uygulayacaklar  : 

 Payları borsa da işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden 

yararlanılan yılın son günü itibarıyla halka açıklık oranı  %50’den az olanlar. 

 

 Sabit yatırım tutarını aşmamak üzere; Yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri 

ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılmasında. 

 

3.3. İndirim oranını %100 olarak uygulayacaklar : 
 Payları borsa da işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden 

yararlanılan yılın son günü itibarıyla halka açıklık oranı  %50’den fazla olanlar. 

 

3.4. İndirim oranını %0 olarak uygulayacaklar : 
 (09.03.2015-01.07.2015) döneminde sermaye azaltılmasına gidilmiş olması 

durumunda; artırılan sermaye tutarının azaltılan sermaye tutarına tekabül eden kısmı. 

 



                                                                                                                            Çizgi Bağımsız Denetim Ve Serbest  

                                                                                                                            Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 

                                                                                                                            Metroport Busidence K: 7 No: 707 

                                                                                                                            34180 Bahçelievler / İstanbul 

                 

                                                                                                                            T: 0212 442 39 39 

                                                                                                                            F: 0212 442 44 28 

                                                                                                                            www.cizgidenetim.com.tr 

                                                                                                                            cizgi@cizgidenetim.comt.r 

            

 

 Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere birleşme, 

devir ve bölünme işlemlerinden kaynaklanan sermaye artışları. 

 

 Gelirlerinin %25 veya fazlası, faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış 

geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri. 

 

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

iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri. 

 

 Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi 

olarak kullanılan kısmı. 

 

 Ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak 

suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları. 

 

 

 

 
Saygılarımla. 

Nevzat PAMUKÇU 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
 

 


