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Nakit Sermaye Artırımı ile Vergi Avantajı 

  

Nakit sermaye artırımı yaratılacak kurumlar vergisi avantajı nedir?  
İlgili 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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (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 yapılabilir. 
 
Kimler yararlanabilir?  
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
hariç olmak üzere sermaye şirketleri yararlanabilir.  
 
Kurumlar vergisi indiriminden hangi dönemde yararlanılabilir?  
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.  
 
Kurumlar vergisi indiriminden yararlanma ne zaman sona erer?  
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. 
 
Kazanç yetersizliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanılamaması durumunda ne olur?  
Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği 
nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu 
indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın 
tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
 
Vergi avantajı yaratmayan sermaye artırım şekilleri nelerdir? 
✓ 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 Kanunu’nun 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, indirim 

tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 
 
Vergiden indirim hangi tarihte başlayacaktır?   
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının 
ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya 
başlayabileceklerdir. İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin 
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ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen 
sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim 
tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Nakden taahhüt edilen sermayenin; 
 
✓ Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına 

yatırılan kısmı için tescil tarihi, 
✓ Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına 

yatırılma tarihi esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir. 
 
Sermaye avansları kurumlar vergisi indirimine konu edilebilir mi?  
İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde 
kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak 
şirketin banka hesabına yatırılan tutarların; 
   
✓ Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer 

alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi, 
✓ Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili 

sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret 
siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür. 

 
Farklı indirim oranı kullanımı hangi hallerde söz konusu olur? 
Genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup durumlarına göre sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki 
oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir. 
 
✓ Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden yararlanılan 

yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay 
olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış 
sermayeye oranı; 

➢ %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan, 
➢ %50'nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. 
✓ Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait 

makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi 
yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı 
olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır. 

✓ 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 indirim oranı %0 
olarak uygulanacaktır. 

✓ Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından 
oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak 
uygulanacaktır. 

✓ Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan 
kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı 
%0 olarak uygulanacaktır. 

✓ Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı 
olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 
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Geçici vergi döneminde kurumlar vergisi indiriminden yararlanılabilir mi?  
İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz 
oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi 
itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kazancın yetersiz olması 
nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin 
geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
 
Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerde uygulama nasıl olacaktır?  
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların sağlanması kaydıyla, hesap 
dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate 
alarak indirimden yararlanabileceklerdir. 
 
Saygılarımızla,  
CONSULTA Vergi 
 
(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce 
uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına 
uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde 
doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.   


