
  

   
 

 

 

Sirküler No  : 375/2015-3 

Sirküler Tarihi : 06.07.2015 

Konusu  : Sermaye Şirketlerinde Nakit Sermaye Artırımı Teşviki Hk. 

 

  

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. Ancak 

bendin son fıkrası ile kanunen % 50 olarak belirtilen oranın Bakanlar Kurulu’nca sektörler veya iş kolları 

itibariyle değişik oranlarda uygulanmasına imkan tanınmıştır. Bakanlar Kurulu 5520 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu 10/(1)-ı bendindeki yetkisini kullanmış ve nakit sermaye artırımı yapan sermaye şirketi 

kurumların yararlanacağı indirim oranlarını belirlemiştir. 

 

Konu hakkında 374/2015-2 No.lu Sirkülerimizde gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

 

B. NAKİT SERMAYE ARTIRIMI YAPAN SERMAYE 

ŞİRKETLERİNİN YARARLANABİLECEĞİ İNDİRİM ORANLARI: 
 

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

Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan ve sermaye şirketlerince 01.07.2015 

tarihinden itibaren yapılacak nakit sermaye artırımları için TCMB tarafından belirlenen ortalama ticari 

kredi faizi oranının % 50’si oranındaki indirime ilave olarak; 

 

a) Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son 

günü itibariyle, 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; 

1) %50 ve daha az olanlar için 25 puan, 

2) %50'nin üzerinde olanlar için 50 puan, 

 

b) 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 uygulanacaktır. 

 

Başka bir deyişle 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. 

 

-1- 

 



  

   
 

 

 

Yukarıda belirtilen nakit sermaye artırım teşvikinden finans, bankacılık ve sigortacılık 

sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri yararlanamayacaktır. Ayrıca 

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 ile aktif toplamının %50 

veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri  

nakit sermaye artırımı ile sağlanan indirim imkanından yararlanamayacaktır. Bununla birlikte artırılan 

nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül 

eden tutarı ile arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden 

tutara isabet eden nakit sermaye artışı için indirim hesaplanmayacaktır. 

 

Diğer taraftan 01.07.2015 tarihinden sonra nakit sermaye artırımı yapan sermaye şirketleri, 

09/03/2015 tarihinden, 5520 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 

01/07/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde, azaltılan sermaye 

tutarına tekabül eden tutar için indirim hesaplayamayacaklardır. 

 

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 5520 sayılı 

Kanunun 12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak 

suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır, 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 

 

 

 


