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Duyuru:11.04.2016/19 
 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanan “40 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri”nde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (10/1-ı) 
maddesinde düzenlenen sermaye artırımında faiz indirimi uygulamasında dikkate 
alınacak faiz oranına ilişkin açıklama yapılmıştır. 
 
Söz konusu Sirküler’de yer alan açıklama ve sermaye artırımda faiz indirimine ilişkin 
güncel durum, özetle aşağıdaki gibidir. 

 
I-  40 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ: 
 
A- 2015 Hesap Dönemi İçin “Sermaye Artırımında İndirim Uygulaması”nda 

Dikkate Alınacak Faiz Oranı %14,65 Olacaktır: 
 

“6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1. maddesine eklenen (ı) bendinde, 
finans, bankacılık ve sigorta şirketleri dışındaki sermaye şirketlerinin;  
 
 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 
beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu 
yapılabileceği hüküm altına alınmıştı.  
 
Akabinde, sermaye artırımında faiz indiriminin uygulanmasına yönelik hükümler 
içeren 9 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde ise, indirim uygulamasında 
dikkate alınacak faiz oranının; 
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 TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca 
Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından “Ticari 
Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları 
Hariç) Faiz Oranı” 

 
olduğu belirtilmiş ve nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkında 
detaylı açıklamalara yer verilmişti. (08.03.2016/11 sayılı Duyuru)  

 
Bu defa, işbu Duyuru konusu 40 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri’nde, sermaye 
artırımında indirim uygulamasında 2015 hesap dönemine ilişkin olarak dikkate 
alınması gereken oranın, TCMB tarafından en son açıklanan %14,65 (yüzde ondört 
virgül altmışbeş)  olduğu ilan edilmektedir. 

 
Buna göre, nakit sermaye arttırımında faiz indiriminden yararlanacak mükelleflerin 
indirim tutarı hesaplamalarında dikkate almaları gereken faiz oranı 2015 yılı için 
%14,65 olacaktır. 
  

 

Örnek: 
 

 

BT A.Ş.’nin indirim uygulamasında genel oran olan %50 oranına tabi olduğu, 2015 Temmuz 
ayında 10.000.000 TL sermaye artırımı yaptığı ve ilgili düzenleme şartlarını taşıdığı varsayımı 
altında, BT A.Ş. tarafından 2015 yılı kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılacak 
tutarın hesabı şu şekilde olacaktır: 
 

 
 

Kurum Kazancından İndirilebilecek Tutar = [10.000.000 TL x 0,1465 x 0,50 x (6/12)] = 366.250 TL 
 
 

 

       

                   Saygılarımızla, 

 
 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya (0216 504 20 66) 
numaralı telefondan irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A Kule Kat:21 Daire:95-96 34660 Acıbadem-

Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü 

İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://centrumauditing.com/duyuru/9-Seri-Nolu-Kurumlar-Vergisi-Genel-Tebligi.pdf
mailto:info@centrumauditing.com
http://www.centrumdenetim.com/

