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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

Nakdi Sermaye Artışlarında Kurumlar Vergisi İndirimi 

 6637 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1’nci maddesine 

eklenen (ı) bendine göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil 

edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni 

kurulmuş şirketlerin ödenmiş sermayelerinin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ticari 

kredilere uygulanan yıllık ortalama faiz oranı esas alınarak ilgili hesap döneminin sonuna 

kadar hesaplanan faiz tutarının %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak 

dikkate alınacaktır. Bu uygulama 1.7.2015 tarihinden itibaren nakit ödenen sermaye tutarları 

için geçerli olacaktır. 

  Söz konusu düzenleme tasarrufları artırmayı ve şirketlerin sermaye yapılarını 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır.  

 Örneğin, sermayesi 100.000.-TL olan bir limited şirket 31.08.2015 tarihinde 

sermayesini 200.000.-TL’ye çıkarmış ve artırılan sermayenin tamamını aynı tarihte nakden 

ödemiş, TC Merkez Bankası 2015 yılı ticari kredi faiz oranını %10 olarak açıklamış olsun. 

Şirketin 2015 yılı kazancı 50.000.-TL ise matrahtan indirilecek tutar aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır. 

 

Nakden Artırılan Sermaye 100.000

Ticari Kredi Faiz Oranı 10%

Hesaplanan Yıllık Faiz 10.000

2015 Yılına İsabet Eden Kısım (10.000 x 4/12=) 3.333 (Ağustos/Aralık)

Faizin %50'si 1.666

Mükellefin Kazancı 50.000

Sermaye Faiz İndirimi                                      ( - ) 1.666

Matrah 48.334   

 Şirket nakit olarak koyduğu sermaye nedeniyle ilk yıl 1.666.-TL, ikinci ve izleyen 

yıllarda ise faiz oranı aynı kalmak şartıyla 5.000.-TL’yi kurum kazancından indirebilecektir. 

Kazancın yetersiz olması halinde indirim hakkının izleyen yıllarda kullanılması mümkündür. 

 Faiz indiriminden yararlanabilmek için sermayenin nakit olarak ödenmesi 

gerekmektedir. Şirket iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları ile ayni sermaye 

artırımları için söz konusu indirim uygulanmayacaktır.  

 Sermayenin azaltılması halinde azaltılan kısım hesaplamada dikkate alınmayacaktır.  

 Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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