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Konu : Nakit Sermayeye Teşvik - Vergi İndirimi 

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerince 9.3.2015 tarihinde TBMM’ne sunulan “Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 

Cumhurbaşkanlığının onayı sonrasında yasalaşmış olup, 6637 sayılı Kanun olarak 7 Nisan 

2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Anılan Yasa ile diğer kanunlarda bazı değişiklikler yanı sıra Kurumlar Vergisi Kanununda 

da değişiklik yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklik esas itibariyle; 

“sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışları ya da yeni kurulacak sermaye şirketlerindeki 

nakit sermaye tutarları üzerinden hesaplanacak faiz tutarının kurum kazancından indirim 

konusu yapılması” olmuştur. 

 

( Kanun teklifinde, halka açık anonim şirketlerin kar dağıtımlarında farklı oranlarda vergi 

kesintisi yapılabilmesine imkan verecek şekilde Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 

öngörülmüşken bu değişiklikler çıkartılmış ve yasalaşmamıştır) 

 

Anılan düzenlemelerden nakit sermayeye tanınan vergi indirimine ilişkin hususlar aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

NAKİT SERMAYEYE VERGİ İNDİRİMİ  

 

Uygulama Esasları : 

 

Anılan Kanunun 8. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinin birinci 

fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca;  

 

- 1 Temmuz 2015 tarihinden sonra yeni kurulacak sermaye şirketlerinde nakit 

sermaye tutarı üzerinden  

ya da  

- halen faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2015 tarihinden sonra 

yapacakları sermaye artışlarının nakit artış kısmı üzerinden  

 

maddede öngörülen faiz oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın % 50’si kurumlar 

vergisi matrahından indirilecektir.  

 

Kanun maddesinde öngörülen faiz oranı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 

imdirimden yaralanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari 

kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” olacaktır. 
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Öte yandan Kanun maddesinde; Bakanlar Kuruluna “% 50” oranını, farklı kriterler itibariyle 

ayrı ayrı “sıfır”a kadar indirmeye veya “% 100”e kadar artırmaya, halka açık sermaye 

şirketleri için “% 150”ye kadar farklı uygulatmaya yetki verilmektedir. 

 

Bu indirim sadece bir kez ve sadece 2015 yılında uygulanmayacak, sermaye artırımına 

ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden 

başlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacaktır. Ancak, sonraki 

dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde, azaltılan sermaye tutarı indirim 

hesaplamasında dikkate alınmayacak, bu tutar üzerinden indirim yapılmayacaktır. 

 

Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle 

hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanacaktır. 

 

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar 

kalırsa, bu tutarlar sonraki dönemlere devredebilecek ve sonraki hesap dönemlerinde 

indirilebilecektir. 

 

Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, 

sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından 

kaynaklanan sermaye artırımları için indirim uygulanmayacaktır. Bilançoda yer alan öz 

sermaye kalemlerinin (sermaye yedekleri, kar yedekleri, özel fonlar, geçmiş yıl karları gibi) 

sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışlarına da bu indirim 

uygulanmayacaktır. Keza, ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce (ortaklarla ilişkili 

olan kişiler Kurumlar Vergisi Kanununun “ Örtülü Sermaye” başlıkı 12. Maddesinde 

tanımlanan kişilerdir) kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen 

sermaye artırımlarına da bu indirim uygulanmayacaktır. 

 

Vergi İndiriminden Yararlanacaklar: 

 

Anılan bu düzenleme sadece sermaye şirketi niteliğinde olan kurumlar vergisi 

mükellefleri (anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler) tarafından uygulanabilecek, diğer kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından uygulanamayacaktır.  

 

Keza bu indirimden gelir vergisi mükellefleri de yararlanamayacaklardır.  

 

Öte yandan sermaye şirketi olsalar bile; finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, 

bankalar ve sigorta şirketleri gibi finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet 

gösteren kurumlar bu indirimden yararlanamayacaklardır.  

 

Kamu iktisadi teşebbüsleri de bu indirimi uygulayamayacaklardır. 

 

Uygulamanın Amacı: 

 

Bu düzenleme sermaye şirketlerine nakit sermaye konulmasını teşvik etmeyi ve böylelikle 

şirketlerin daha az borçlanmalarını ve öz kaynak yapılarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Ancak bu düzenlemede öngörülen şey, sermaye üzerinden faiz ödenmesi anlamına 

gelmemekte, sadece belli bir faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutarın vergi matrahından 

indirimi yoluyla daha az kurumlar vergisi ödenmesini sağlamayı hedeflemektedir. 
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Dolayısıyla, hesaplanacak tutar defterlerde ayrıca kaydedilmeyecek, sadece Beyanname 

üzerinde indirim olarak gösterilecektir. Anılan indirim geçici vergi dönemlerinde de 

uygulanabilecektir. 

 

 

 

   

 

 

      Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 

 

 

 


