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NAKİ T SERMAYE ARTİRİMİ İ NDİ Rİ Mİ NDE Dİ KKATE 
ALİNACAK FAİ Z ORANİ ve İ NDİ Rİ M TUTARİNİN HESABİ 

A. GİRİŞ 

 

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmişti.  Yeni 

düzenlemeye göre 01.07.2015 tarihinden sonra kurulan sermaye şirketleri nakit sermaye koymaları ile bu 

tarihten sonra sermaye artırımı yapan şirketlerin nakit sermaye artırımı yapmaları halinde Bakanlar 

Kurulunca belirlenen oranlarda nakit sermaye artırımı indirimi hakkını elde etmişlerdir. 

 

Konuya ilişkin olarak 374/2015-2 ve 375/2015-3 sıra numaralı sirkülerlerimizde gerekli açıklamalar 

yapılmıştır.  

 

B. NAKİT SERMAYE ARTIRIMI YAPAN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 

KULLANACAKLARI ORTALAMA TİCARİ KREDİ FAİZİ ORANI 

 

Bilindiği gibi kanuni düzenlemeye göre 01.07.2015 tarihinden sonra nakdi sermaye artırımı yapan 

veya bu tarihten sonra kurulan anonim ve limited şirketler, nakit olarak konulan veya artırılan sermaye 

tutarı için TCMB tarafından belirlenecek “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere 

uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” ile hesaplanacak faiz tutarının yarısını (%50’sini) safi 

kurum kazancının belirlenmesinde indirim olarak dikkate alabilecektir.  

 

30.06.2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile halka açıklık oranı % 50’nin altındaki şirketler ile yatırım teşvik belgesi sahibi sanayici şirketler 

için nakit sermaye artırımı indirim oranı % 75 olarak, halka açıklık oranı % 50’nin üzerinde olan şirketler 

için nakit sermaye artırımı indirim oranı % 100 olarak uygulanacaktır. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı 07.04.2016 tarih ve KVK-40/2016-2 sayılı sirküleri ile 2015 yılında yapılan 

nakit sermaye artırımı için hesaplanacak olan indirim tutarının hesabında kullanılacak olan faiz oranını ilan 

etmiştir. Buna göre 01.07.2015 tarihinden sonra kurulan ve bu tarihten sonra sermaye artırımı yapan 

şirketlerin nakit sermaye indirimi hesabında kullanacakları ortalama ticari kredi faiz oranı %14,65 olarak 

açıklanmıştır. 

 

C. NAKİT SERMAYE ARTIRIMI İNDİRİM TUTARININ HESABI 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi halka açıklık oranı %50’nin üzerinde olan sermaye şirketleri, 

hesaplanacak tutarın tamamını; halka açıklık oranı %50’nin altında olanlar ile yatırım teşvik belgesine 

sahip şirketler, hesaplanan tutarın %75’ini; diğer sermaye şirketleri ise (indirimden yararlanma hakkı 

bulunmayanlar hariç) hesaplanan tutarın %50’sini kurumlar vergisinde indirim konusu yapabileceklerdir. 

 

Faiz hesabı aylık faiz formülüne göre yapılmakta olup ay kesirleri dikkate alınmamaktadır.  
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Örneğin: X A.Ş. Genel kurulu, 15.07.2015 tarihinde 1.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı kararı 

almıştır. 250.000,00 TL tutarındaki blokaj 10.07.2015 tarihinde yatırılmış, genel kurul kararı 20.07.2015 

tarihinde tescil edilmiştir. Şirket ortakları geriye kalan nakit sermaye artışının tamamını 29.07.2015 

tarihine kadar şirketin banka hesaplarına yatırmışlardır. Bu durumda X A.Ş.  nakit sermaye artışının 

tamamını Temmuz ayında tamamlamış olup Temmuz ayının tamamı için nakit sermaye artırımı 

indiriminden yararlanabilecektir.  

 

X. A.Ş. 2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesinden indirim konusu yapabileceği nakit sermaye 

artırımı tutarı; [(1.000.000,00*6*14,65)/1200]*0,50=36.625,00 TL olarak hesaplanacaktır. X A.Ş. sermaye 

artırımını mevcut yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımları için yapmış veya anılan şirketin 

31.12.2015 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndaki bilgilere göre halka açıklık oranı %50’nin altında ise 

bu durumda yararlanabileceği nakit sermaye artırımı tutarı; 

[(1.000.000,00*6*14,65)/1200]*0,75=54.937,50 TL olarak hesaplanacaktır. X A.Ş.’nin halka açıklık oranı 

%50’nin üzerinde ise yararlanabileceği nakit sermaye artırımı tutarı; 

[(1.000.000,00*6*14,65)/1200]*1=73.250,00 TL olarak hesaplanacaktır.   

 

9 No.lu KVK Genel Tebliğinde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup bu 

Tebliğde kullanılan formül; İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x 

İndirim oranı x Süre şeklindedir. Tebliğdeki formüle göre hesaplanan %50 indirim tutarı; 

[1.000.000,00*0,1465*0,50*(6/12)]=36.625,00 TL olup tarafımızca aylık faiz formülüne göre yapılan 

hesaplama ile de aynı sonuca ulaşılmaktadır. 

 

Türk Ticaret Kanununa göre yapılan nakit sermaye artışlarında artırılan nakit sermaye tutarının ¼ 

’ünün sermaye artırımı işleminin tescilinden önce herhangi bir banka hesabına bloke edilmiş olması 

zorunludur. Apel ödemeleri ise iki yıllık bir süre içinde yapılabilmektedir. 9 No.lu KVK Genel Tebliğ ile 

nakit sermaye artırımında blokaj tarihinin değil sermayenin tescil edildiği tarihin, apel ödemelerinde ise 

paranın banka hesabına yatırıldığı tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.  

 

X A.Ş. şirketi nakit sermaye artışına ait apel ödemesini Temmuz ayında değil de daha sonraki 

aylarda yapmış olsaydı bu defa ¼ blokaj ödemesi olan 250.000,00 TL için altı aylık faiz, 750.000,00 TL 

tutarındaki apel ödemesi için paranın yatırıldığı aydan (yatırıldığı ay dahil) yıl sonuna kadar geçen süre için 

hesaplanacak faiz dikkate alınacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 
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