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SİRKÜLER         İstanbul, 24.03.2015 

Sayı: 2015/065        Ref: 4/065 
 

 

Konu: 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI’NA 

SUNULMUŞTUR 

 

Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını da öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM'ye sunulmuştur. 

 

Kanun teklifi ile Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ile Vergi Usul Kanunlarında yeni 

düzenlemeler öngörülmektedir. Yine teklifin 10. maddesi ile GVK madde 94’de, 12. maddesi ile 

KVK madde 15’de ve 13. maddesi ile KVK madde 30’da yapılması öngörülen değişiklikler ile, 

kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda 

belirleme hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. 

 

 Söz konusu teklifin 11. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. 

maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi olarak aşağıdaki düzenlemenin eklenmesi öngörülmektedir. 

Teklif ile nakit sermaye artışı yapan bazı kurumlar vergisi mükelleflerinin teklifte belirtilen şartlar 

dahilinde nakit sermaye artışına ilişkin hesaplanan tutarın kurumlar kazancından indirilmesi 

öngörülmektedir.   

 

“Madde 11- 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurum Vergisi Kanunu’nun 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“1)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 

sonunda kadar hesaplanan tutarın %50’si. 

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 halinde azaltılan 

sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmaz.  
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Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı nakdi sermayenin ödendiği ay kesri 

tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın 

yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap 

dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık 

devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve 

bölünme işlemlerinde taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları, indirim 

hesaplamasında dikkate alınmaz.  

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, çalışan personel sayıları ve yıllık net 

satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin 

kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kar payı, kira lisans ücreti, menkul kıymet 

satışı geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı 

yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi 

yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyle ya da bölgeler, sektörler ve iş 

kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık 

sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

Söz konusu kanun teklifi Haziran ayında gerçekleşecek genel seçimler öncesinde 

yasalaşabileceği gibi, yasalaşma süreci genel seçimler sonrası olan yılın son çeyreğine de 

sarkabilir.  Ayrıca TBMM’deki görüşmeler sırasında teklif metninde değişiklikler de 

olabilir. Bilhassa sermaye artışlarına vergisel avantaj getirileceği ve halka açık şirketlerde 

vergi kesintisi oranlarının düşebileceğine dair bilgilendirmelerimiz, planlanmış sermaye 

artışlarının ya da kâr dağıtımlarının mutlak olarak ötelenmesi olarak değerlendirilmemelidir. 

Söz konusu Kanun teklifi maddelerinin yasalaşması halinde tarafınızı ayrı bir sirküler ile 

bilgilendireceğiz. Söz konusu düzenlemeler, yasalaşmaları sonrasında Bakanlar Kurulu’nun 

yetki kullanımlarına bağlı olarak ve ayrıca Maliye Bakanlığı’nın uygulamayı yönlendirmek için 

yayınlaması gereken genel tebliğler ile netleşecek hususlardır. Tüm bu gelişmeler tarafınıza 

sirküler ile duyurulacaktır.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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