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T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 

 

Sayı: 93767041-125[10-2016/1]-15256                      09.05.2017 

Konu: Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp 

yararlanamayacağı hk. 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 

- Şirketinizin …..….. A.Ş.'nin %100 oranla iştirak ettiği bir sermaye şirketi olduğu, 

- Holdingin yapacağı yatırımların finansmanında kullanılmak üzere şirketinizin kar dağıtımı 

yapmasının öngörüldüğü, 

- Bu amaçla 25.06.2015 tarihinde yapılan şirket genel kurulunuzda, geçmiş yıllar karınızın 

31.12.2015 tarihine kadar dağıtılmasına karar verildiği ancak, 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe 

giren Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde 

belirtilen indirim hakkından yararlanmak için, yapılması düşünülen yatırımların Holding değil 

şirketiniz bünyesinde yapılması öngörülerek yatırımların gerektirdiği finansmanı teminen 

şirketinizin sermayesinin 510.000.000 TL nakit olarak artırılmasına karar verildiği, 

- Ana sözleşme değişikliğinin 14.07.2015 tarihinde tescil; 23.07.2015 tarihli Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesinde ise ilan olduğu, 

- Sermaye artırımının dörtte birinin tescilden önce ödendiği, kalan kısmın ödenmesine kaynak 

teşkil etmek üzere sermayenin ödenmesinden evvel 130.000.000 TL'lik kar dağıtımının 2016 

yılı sonuna kadar yapılması kararı alındığı, kar dağıtımının yapıldığı ve sermaye ödemelerinin 

gerçekleştirildiği belirtilmiş ve ortaklara kar dağıtımı yapıldıktan sonra bu karların 

kullanılması suretiyle yapılan nakit sermaye artırımlarının, Kurumlar Vergisi Kanununun 

10/1-ı maddesinde belirtilen indirim hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 

6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen (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"nin, kurumlar 
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vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 

şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.6.1. 

İndirimin kapsamı" başlıklı bölümünde; 

- "Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme 

uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret 

siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye 

artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin 

nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar 

Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre 

hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır. 

… 

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya 

çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde 

ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit 

olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir. 

Bununla birlikte; 

- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, 

- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından 

kaynaklanan sermaye artışları, 

- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan 

sermaye artışları, 

- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili 

olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması 

suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, 

indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır." 

denilmiştir. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye 

eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi 

Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim 

uygulamasından faydalanılması mümkün olmadığından, şirket karının önce ortaklara dağıtılıp 

daha sonra da tekrar şirkete sermaye olarak konulması işlemi dolayısıyla ve dağıtılan bu kar 

payı tutarıyla sınırlı olmak üzere bu indirim uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir. 
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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. 

  

 

 


