SİRKÜLER
TARİH

:

14.04.2016

KONU

:

Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına

ÖZETİ

:

Sirkülerde; 2015 hesap dönemine ilişkin olarak sermaye artırımında bulunan

SAYI

:

2016-04-3

ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu sirküleri yayımlandı.
kurumların faiz indirimi uygulamasında

%14,65 (yüzde ondört virgül

altmışbeş) oranını dikkate almaları gerektiği belirtilmiştir.

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasına 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 (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 kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek
şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği”

düzenlemesi yer almaktadır.
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Bu düzenlemeye istinaden 30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmî Gazete de
yayımlanan 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 04.03.2016 tarih

ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ
NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9”) ile düzenlemeler
yapılmıştır.

Bu kapsamda Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 05.04.2016 tarih ve 40 Seri No’lu
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak indirim

uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş)
oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

40 sıra No’lu Kurumlar Vergisi Sirküleri, aşağıda verilmiştir.
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T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /40
Konusu

: Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Tarihi : 05/04/2016

Sayısı : KVK-40/2016-2
İlgili olduğu maddeler

: Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10

İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde; 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 (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
kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye
artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden

yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı
Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve
Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en
son açıklanan %14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranı dikkate alınacaktır.
Duyurulur.
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