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Sayı : 62030549-125[10-2016/486]-98638 30.01.2018 

Konu : Nakit sermaye artışında faiz indirimi  

          

İlgi : 14/12/2016 tarih ve 1345911 sayılı özelge talep formunuz. 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda konut ve iş yeri yapıp sattığınız, inşaat taahhüt işleri 

ile iştigal ettiğiniz, geliştirilen inşaat projesinin yapımı için arsa satın aldığınız, arsanın 

finansmanında kredi kullandığınız daha sonraki dönemde şirketinizde nakdi sermaye artışı 

yaptığınızı belirterek, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) 

bendi kapsamında nakdi sermaye artışında faiz indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız 

hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkındaki Başkanlığımız görüşü aşağıda 

açıklanmıştır. 

  

Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendinde, 

  

"Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu 

iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili 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 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'si. 

  

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana 

sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem 

için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan 

sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. 

  

Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay 

kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın 

yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap 

dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık 

devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve 

bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin 

sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi 



kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle 

gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. 

  

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, 

çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı 

yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, 

kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre 

ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve 

teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da 

bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar 

artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı 

uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

  

hükmüne yer verilmiştir. 

  

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, 

"10.6.4.2 İndirim uygulamasına ilişkin sınırlamalar" başlıklı bölümünde, 

  

"2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin üçüncü fıkrasında 

indirim uygulamasında dikkate alınmak üzere farklı indirim oranları belirlenmiştir." 

  

açıklamasına yer verilmiş olup anılan Tebliğin "10.6.4.2.4" bölümünde ise, 

  

"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. 

  

Örnek:11/1/2016 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (M) A.Ş. 

23/10/2017 tarihinde 800.000 TL bedelle bir arsa satın almıştır. 

  

Buna göre, (M) A.Ş. şartların sağlanması kaydıyla 2016 hesap döneminde 12 ay olarak 

ve genel indirim oranı dikkate alınmak suretiyle indirim uygulamasından yararlanabilecektir. 

2017 hesap döneminde 1.000.000 TL'lik nakdi sermaye artırımı dolayısıyla 10 ay genel 

indirim oranı dikkate alınacak, kalan 2 aylık sürede ise 23/10/2017 tarihinde arsa alımında 

kullanılan 800.000 TL tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır." 

  

açıklamaları yer almaktadır. 

  

Sermaye artırımında bulunduktan sonra arsa alınması ve arsa bedelinin artırılan sermaye 

kullanılarak ödenmesi ile sermaye artırımından önce kredi kullanılarak alınan arsaya ilişkin 

kredi borçlarının arttırılan sermaye tutarı ile karşılanması, nakdi sermaye artırımında indirim 

uygulamasındaki arsa ve arazi yatırımlarına ilişkin sınırlama açısından farklılık arz 

etmemektedir. 

  

Bu hüküm ve açıklamalara göre, gerçekleştirdiğiniz nakdi sermaye artırımı dolayısıyla 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri ve 1 

Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle 

indirim uygulamasından faydalanmanız mümkündür. Öte yandan, şirketiniz tarafından 

geliştirilen inşaat projeleri için banka kredisi kullanılarak arsa satın alınmasından daha sonraki 

bir tarihte nakdi sermaye artırımında bulunulması halinde nakden artırılan sermayenin bu 



kredinin kapatılmasında kullanılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere anılan 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin uygulanmasında indirim oranının 

%0 olarak uygulanması gerekmektedir. 

  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 

 

 

 

 


