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yapılacaktır. Muhasebe kaydı olarak, herhangi bir faiz gider kaydı yapılmayacak olup, indirim 
tutarları Nazım hesaplarında takip edilebilecektir. 

E-) İndirim Tutarının Hesaplanması 

Kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır; 

İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran) 

Yeni kurulan sermaye şirketlerinde söz konusu hesaplama, ödenmiş sermayenin nakit olarak 
karşılanan kısmı üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, yapılan hesaplama sırasında, nakdi 
sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle, hesap döneminin sonuna kadar kalan ay 
süresi dikkate alınarak, kıst hesaplama yapılacaktır. 

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.  

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, 
sonraki hesap dönemlerine devredecektir. İndirim tutarı için bir üst sınır da söz konusu 
değildir. 

Örnek: X A.Ş. 2015 yılı Temmuz ayında sermayesini 1.000.000 TL tutarında nakden artırım 
kararı almış ve 25 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemlerini tamamlanmıştır. 
TCMB tarafından açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama 
faiz oranının Temmuz ayında % 20 olduğunu varsayalım. 2015 yılına ilişkin olarak kurumlar 
verrgisi matrahından indirim konusu yapılacak tutar şu şekilde hesaplanacaktır. 

İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran) 

                      = 1.000.000 x 0,20 x 0,50 x (6/12) 

                      = 50.000 TL 

Bu hesaplamalara göre X A.Ş.’nin 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde matrahtan 
indirim konusu yapılacak tutar 50.000 TL olacaktır. 

F-) Teşvik Kapsamında Olmayan Sermaye Artırımları 

Aşağıda yer alan unsurlar teşvikten yararlanamayacaktır; 

- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak 
üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından 
kaynaklanan 

-  Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan  

- 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. 

 


