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SİRKÜLER         İstanbul, 17.08.2016  

Sayı: 2016/145        Ref: 4/145 

 

 

Konu:  

SERMAYE AVANSI İLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARINA 

DAİR AÇIKLAMALAR İÇEREN KVK GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 

 

05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10 Seri No.lı KVK Genel 

Tebliği ile 1 Seri No.lı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğine aşağıdaki bölümler 

eklenmiştir.  

 

1) Sermaye Avansları: 

 

Söz konusu tebliğin "10.6.3.1. Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın şirketin banka 

hesabına yatırılması" başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

 
“10.6.3.1.1. Sermaye avanslarının durumu 

 

İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine 

getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından 

sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların; 

 

a. Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında 

yer alan "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabında izlenmesi ve 

 

b. Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla 

ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi 

 

şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında 

dikkate alınması mümkündür. 

 

Dolayısıyla, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye 

artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate 

alınması mümkün değildir. Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz 

sermaye kalemleri arasında yer alan "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabında izlenmeyen tutarlar için, 

ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim 

uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Örnek: (B) A.Ş.'nin ortaklarından Bay (T)'nin, şirketin yürüttüğü proje için ihtiyaç duyulan 

finansmanın sağlanması amacıyla ve ileride sermayeye eklenmek üzere 10.05.2016 tarihinde şirketin 

banka hesabına yatırdığı 1.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı, (B) A.Ş. tarafından 10.05.2016 

tarihinde "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabına kaydedilmek suretiyle şirket kayıtlarına intikal 

ettirilmiştir. Daha sonra (B) A.Ş.'nin nakdi sermaye artışına ilişkin karar 30.06.2016 tarihinde ticaret 

siciline tescil ettirilerek söz konusu tutarla ilgili sermaye artırımına ilişkin gerekli muhasebe kayıtları 

yapılmıştır. 
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Buna göre, ortak Bay (T) tarafından 10.05.2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılan ve aynı 

tarihte "Diğer Sermaye Yedekleri'" hesabına kaydedilerek şirket kayıtlarına geçirilen bu tutar için 

nakdi sermaye artışına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği 30.06.2016 tarihinden itibaren 

indirim uygulamasından yararlanılması mümkündür.” 

 

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6637 sayılı Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesi ile 

KVK’nun 10.maddesinde yer alan diğer indirimler bölümünde sermaye şirketlerinin nakit 

sermaye artışlarının teşvikine yönelik değişiklik yapılmıştır. 9 seri numaralı KVK tebliğ ile de 

sermaye artırımında indirim uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Bu defa 

yayınlanan 10 numaralı KVK tebliğinde ise sermaye avanslarının hangi şartlar altında 

sermaye artırımı indirimine konu edileceği hususları açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, 

ileride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine 

getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar 

tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların: 

 

a. Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye 

kalemleri arasında yer alan "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabında izlenmesi ve 

 

b. Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna 

kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil 

ettirilmesi 

 

şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim 

(KVK Madde 10/-(ı) kapsamında sermaye artırımı indirimi) uygulamasında dikkate alınması 

mümkün olacaktır.  

 

Dolayısıyla, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde 

sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim 

uygulamasında dikkate alınması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, şirketin banka hesabına 

yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan "Diğer Sermaye 

Yedekleri" hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin 

sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanılması mümkün 

bulunmayacaktır.  

 

Yukarıdaki tüm şartların (bilhassa sermaye avansının sermaye artırımına ilişkin karardan önce 

şirketin banka hesaplarına yatırıldığı tarihi içeren hesap döneminin sonuna kadar sermaye 

artışının tescil edilmesi şartının) yerine getirilmesi ile şirketlerde “sermaye avansı” 

uygulamasının artık vergi mevzuatı açısından da kabul edildiğini söyleyebiliriz.  
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2) İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması: 
 

1 Seri No.lı KVK Genel Tebliğinin "32. Kurumlar Vergisi Oranı ve Geçici Vergi" başlığı "32. 

Kurumlar Vergisi Oranı, Geçici Vergi ve İndirimli Kurumlar Vergisi" olarak değiştirilmiş, bu 

başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm başlıkları oluşturulmuştur.   

 

 32.1. Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi 

 

 32.2. İndirimli kurumlar vergisi 

 

“32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlığı altında ise 5838 sayılı Kanun ile 2009 yılında 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesinde düzenlenmiş olan ve bugüne kadar 

uygulanmakta olan “İndirimli kurumlar vergisi” uygulamasına yönelik olarak genel tebliğ 

düzeyinde ilk düzenleme yayınlanmış bulunmaktadır. Bugüne kadar özelgeler düzeyinde 

uygulamaya yön vermiş olan Mali İdare, bu genel tebliğ ile indirimli kurumlar vergisi 

uygulamasına yönelik olarak özelgelerde yer verdiği görüşleri doğrultusunda toplu bir 

düzenleme yapmıştır. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında bundan sonra söz konusu 

tebliğ düzenlemelerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.  

 

Tebliğde yer verilen konulardan önem arz eden bazı hususları aşağıdaki şekilde kısaca 

özetleyebiliriz.  

 

2.1. Genel Olarak 

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesine bağlanan 

yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden 

itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 

faydalanmaları mümkündür. 

 

Ayrıca, 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 

eklenen (c) bendinde, yatırıma başlanılan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak 

yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50'sini ve gerçekleştirilen 

yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer 

faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma 

katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya 

% 80'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 

 

Buna göre, mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri 

kazançlarının yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 

kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da 

indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir. 

 

 



 

4 

 

 

 

İndirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir. 

 

Bakanlar Kurulu, yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, 

yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca 

sınırlandırmaya yetkili olup bu yetki çerçevesinde çıkarılan 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 

sayılı ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi 

olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilemeyecektir. 

Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça 

harcamaları ile amortismana tabi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmayacaktır. 

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlarla ilgili olarak 

indirimli kurumlar vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye 

başlandığı geçici vergi döneminden itibaren başlanılır. Yatırımın işletilmeye başlandığı geçici 

vergi döneminden itibaren yatırımdan elde edilen kazanca, teşvik belgesinde yer alan ve vergi 

indirimi içeren yatırım tutarını aşmamak üzere, gerçekleştirilen yatırını harcaması dolayısıyla 

hak kazanılan yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oranda kurumlar vergisi 

uygulanır. 

 

2.2. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar 

vergisi uygulaması 

 

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak 

ilgili teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar 

vergisi uygulanması esastır. 

 

Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, 

mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer 

faaliyetlerinden 01.01.2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar 

vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale 

gelmiştir. 

 

Mükelleflerin, 6322 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 

sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına 

fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben: 

 

a. Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve 

 

b. Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, yatırım döneminde diğer 

faaliyetlerinden 01.01.2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar  

vergisi uygulanabilecektir. 
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Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri 

kapsamındaki yatırımların yatırım döneminde, mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen 

yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı, en fazla toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı kadar olabilecektir. Yatırım 

döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu 

dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından (toplam yatırıma katkı tutarının 

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı) daha düşük olması halinde 

diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi 

uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını aşamayacaktır. 

 

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından 

“yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan 

tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla 

Ekonomi Bakanlığı’na müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe 

kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir. 

 

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin 

olarak Ekonomi Bakanlığı’na müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine 

isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme 

döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması 

gerekmektedir. 

 

2.3. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı ve indirimli vergi oranı 

uygulamasında öncelik sırası 

 

İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı ve gerekse 

2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 

yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer 

faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir. 

 

Dolayısıyla, söz konusu Kararlara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 

yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranı 

dikkate alınarak indirimli vergi uygulanması esas olup anılan Kararlar uyarınca düzenlenmiş 

yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar, indirimli vergi 

uygulamasında diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilmeyecektir. 

 

Ancak, 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi 

kapsamındaki yatırımların tamamlanmış ve indirimli vergi oranı uygulanmak suretiyle 

yatırıma katkı tutarlarının tamamının kullanılmış olması halinde, bu yatırımlardan, hak 

kazanılan yatırıma katkı tutarının tamamının kullanıldığı hesap döneminden itibaren elde  
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edilen kazançlar, indirimli vergi uygulamasında diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak 

değerlendirilebilecektir. 

 

Mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik 

belgesinin bulunması ve yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın yetersiz 

olması durumunda, hangi teşvik belgesine öncelik verileceği mükellefler tarafından serbestçe 

belirlenebilecektir. Mükelleflerin tercih ettikleri teşvik belgesinde yer alan vergi indirim 

oranına göre ve anılan Kararın 15. maddesinin beşinci fıkrası ile 2015 ve 2016 yılları için 

geçici 5. maddesinde belirlenen sınırlar dahilinde, diğer faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançlarına indirimli vergi oranı uygulanabilecektir. 

 

2.4. Kurumlar vergisi matrahının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde 

edilen kazançtan düşük olması 

 

İlgili dönem kurumlar vergisi matrahının, 2009/15199 sayılı veya 2012/3305 sayılı Karara 

göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan bu hesap 

dönemi içinde elde edilen toplam kazançtan düşük olması halinde, her bir yatırım teşvik 

belgesi kapsamında ayrı ayrı elde edilen kazancın bu yatırımlardan elde edilen toplam 

kazanca oranının kurumlar vergisi matrahına uygulanması suretiyle, bu teşvik belgelerinde 

yer alan vergi indirim oranlarına göre indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir. 

 

2.5. Tevsi yatırımlardan doğan kazançlarda indirimli kurumlar vergisi oranı 

uygulaması 

 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 

izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli vergi oranı 

uygulanacaktır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım 

dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem 

sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden 

yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir. 

 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın bu şekilde oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi 

seçimlik bir hak olmayıp, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın işletme 

bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle mükellefçe tespit edilmesi esastır. 

 

"Dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet" ifadesinden 
Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesi uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi 

kıymetlerin anlaşılması, dolayısıyla boş arazi-arsa ve amortismana tabi olmayan diğer 

kıymetlerle ilgili tutarların bu hesaplamada dikkate alınmaması; sabit kıymet tutarının 

hesabında ise bu kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt 

tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir. 
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Öte yandan bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri 

olarak, gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 

değerleri dikkate alınacaktır. 

 

Birden fazla tevsi yatırımı bulunan kurumların oranlama yaparken sadece tevsi yatırıma 

konu hizmet ve üretim işletmesiyle ilgili sabit kıymetleri değil, kurumun aktifine kayıtlı 

olan ve amortisman mevzuunu oluşturan tüm sabit kıymetlerin toplamını dikkate 

almaları gerekmektedir. 

 

Hak kazanılan yatırıma katkı tutarına birden fazla yılda ulaşılması halinde her bir dönem 

itibarıyla indirimli oran uygulanacak kazanç, tevsi yatırım tutarının her bir dönem sonu 

itibarıyla kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle 

belirlenecektir. 

 

Ayrıca mevcut sabit kıymet tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespit 

edileceği geçici vergilendirme dönemleri için, ilgili geçici vergilendirme döneminin son 

günü; hesap dönemleri için ise ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla tespit edilecek ve 

indirimli oran uygulanacak kazancın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit 

edilememesi durumunda indirimli kurumlar vergisine konu edilecek kazanç, tevsi yatırım 

tutarının toplam sabit kıymet tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oranın kurumun ticari 

bilanço karı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, indirimli kurumlar vergisi 

uygulanacak kazancın, kurumlar vergisi matrahını aşamayacağı tabiidir. 

 

Örnek : (H) A.Ş. 2013 hesap döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 1.000.000 TL 

tutarında tevsi yatırım harcaması yapmış olup söz konusu yatırım 2013 yılında 

tamamlanmıştır. Yatırım döneminde herhangi bir kazancı bulunmayan (H) A.Ş. bu dönemde 

indirimli kurumlar vergisinden yararlanmamıştır.  

 Söz konusu şirketin 2014 hesap döneminde ticari bilanço karı 200.000 TL, kurumlar 

vergisi matrahı ise 100.000 TL’dır. Tevsi yatırımdan doğan kazanç ayrı bir şekilde tespit 

edilememiştir. (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı:%70) 

 (H) A.Ş.’nin dönem sonunda aktifine kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin tutarları 

aşağıdaki gibidir. 

 

Sabit Kıymetler Amortisman Düşülmeden Önceki 

Bürüt Tutar  (TL) 

250-Arazi ve Arsalar 750.000  

252-Binalar 2.000.000  

255-Demirbaşlar 1.000.000  

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.000.000  

TOPLAM 4.750.000  
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 Tevsi yatırıma isabet eden kazanç tutarının hesaplanmasında amortismana tabi 

olmayan boş arsa ve araziler dikkate alınmayacağından, oranlamada dikkate alınacak tutar 

(4.750.000-750.000 ) 4.000.000 TL’dır. 

          Gerçekleşen tevsi  

             Yatırım tutarı 

Tevsi yatırıma isabet eden kazanç tutarı  = ________ _x Ticari Bilanço Karı                                   

          Dönem sonu toplam  

            Sabit kıymet tutarı 

 

 

          1.000.000 

Tevsi yatırıma isabet eden kazanç tutarı  = ___________x 200.000                                  

          4.000.000 

 

        

      = %25 X 200.000  

 

      = 50.000 TL 

 

 Buna göre, indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacak olan matrah 50.000 TL (H) 

A.Ş.’nin kurumlar vergisi matrahından düşük olduğundan, bu tutarın tamamı indirimli 

kurumlar vergisi uygulamasına konu olacaktır. 

 Yatırıma katkı oranı % 40 olduğundan, hak kazanılan yatırıma katkı tutarı (1.000.000 

X % 40) 400.000 TL’dir. 

 

-Kurumlar vergisi matrahı ................................................................... :   100.000 TL 

-İndirimli KV oranı [% 20 – (% 20 x %70)] = [% 20 - %14] .............. :               %6 

-İndirimli KV matrahı .......................................................................... :   50.000 TL 

-İndirimli orana göre hesaplanan KV (50.000 X % 6).......................... :    3.000 TL 

-Genel orana tabi matrah (100.000 – 50.000 ) ..................................... :  50.000 TL 

-Genel orana göre hesaplanan KV (50.000 X % 20 )  .......................... :  10.000 TL 

-Ödenecek toplam KV (3.000  + 10.000 ) ………................................ :  13.000 TL 

 

Yapılan tevsi yatırım nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi, diğer bir ifadeyle 

yararlanılan yatırıma katkı tutarı [(50.000 X %20) – (50.000 X %6)]  7.000 TL’dır. Buna 

göre, hak kazanılan 400.000 TL’lık yatırıma katkı tutarının kalan (400.000 – 7.000) 393.000 

TL’lık kısmı için izleyen hesap dönemlerinde sadece bu yatırımdan elde edilen kazanca 

indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır. 
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 Öte yandan (H) A.Ş.’nin yatırım döneminde diğer faaliyetlerden kazanç elde etmiş 

olması halinde diğer şartları da taşıması kaydıyla bu kazançlarına indirimli kurumlar vergisi 

uygulanması mümkün olabilecektir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

10 Seri No.lı KVK Genel Tebliği 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr  

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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