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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 21)

 
Bu Tebl�ğde; 1/7/2022 tar�hl� ve 7417 sayılı Kanunun 49 uncu ve 50 nc� maddeler�, 14/10/2021 tar�hl� ve 7338

sayılı Kanunun 59 uncu maddes�, 3/11/2022 tar�hl� ve 7420 sayılı Kanunun 22 nc� maddes� ve 16/11/2022 tar�hl� ve
7421 sayılı Kanunun 20 nc� maddes� �le 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununda yapılan düzenlemelere �l�şk�n
açıklamalara yer ver�lmekte olup, 1 ser� no.lu Kurumlar Verg�s� Genel Tebl�ğ�nde �lg�l� bölümler �t�barıyla aşağıdak�
değ�ş�kl�kler yapılmıştır.

MADDE 1- 3/4/2007 tar�hl� ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Verg�s� Genel Tebl�ğ�
(Ser� No: 1)’n�n “10.6. Sermaye artırımında �nd�r�m” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“D�ğer taraftan, nakd� sermaye artışlarının yurt dışından get�r�len nak�tle karşılanan kısmı �ç�n söz konusu �nd�r�m
oranı %75 olarak uygulanacaktır.”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n “10.6.3. İnd�r�m uygulaması” başlıklı bölümünün “10.6.3.2. Her b�r hesap dönem�
�ç�n ayrı ayrı yararlanma” başlıklı alt bölümü, başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“10.6.3.2. İnd�r�mden beş hesap dönem� boyunca yararlanma
Söz konusu �nd�r�m, 7417 sayılı Kanunun 49 uncu maddes�yle Kurumlar Verg�s� Kanununun 10 uncu

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde yapılan değ�ş�kl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� 5/7/2022 tar�h�nden �t�baren yapılacak
sermaye artırımları �ç�n sermaye artırımına �l�şk�n kararın veya �lk kuruluş aşamasında ana sözleşmen�n tesc�l ed�ld�ğ�
hesap dönem� dâh�l olmak üzere beş hesap dönem� �ç�n ayrı ayrı uygulanacaktır.

Sonrak� dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâl�nde nakd� sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı
kadarlık kısmı �nd�r�m hesaplamasında d�kkate alınmayacaktır.

Öte yandan, sermaye azaltımı yapıldıktan sonra �zleyen dönemlerde sermaye artırımına g�d�lmes� hal�nde �se
şartların taşınması kaydıyla, artırılan bu sermaye tutarı �ç�n sermaye artırımının yapıldığı döneme bağlı olarak
maddede öngörülen süre dâh�l�nde �nd�r�m uygulamasından yararlanılab�lecekt�r.

10.6.3.2.1. 5/7/2022 tar�h�nden �t�baren yapılan sermaye artırımları �ç�n �nd�r�mden yararlanma
Sermaye ş�rketler�, anılan �nd�r�m uygulamasından, 5/7/2022 tar�h�nden �t�baren gerçekleşt�rd�kler� nakd�

sermaye artışları üzer�nden, nakd� sermaye artışının yapıldığı hesap dönem�nden başlamak üzere beş hesap dönem�
�ç�n ayrı ayrı yararlanab�leceklerd�r.

Örnek: (BA) A.Ş.’n�n sermayes�n�n nakd� olarak 10.000.000 TL artırılmasına �l�şk�n 3/12/2022 tar�hl� genel
kurul kararı 10/2/2023 tar�h�nde t�caret s�c�l�ne tesc�l ett�r�lm�ş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay
�ç�nde ş�rket�n banka hesabına yatırılmıştır. (BA) A.Ş. 2023 hesap dönem�nde 11 aylık süre �ç�n �nd�r�mden
yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ett�ğ� sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla 2027 hesap dönem�ne
kadar (2027 hesap dönem� dâh�l) bu �nd�r�mden her hesap dönem� �ç�n ayrı ayrı yararlanab�lecekt�r.

10.6.3.2.2. 5/7/2022 tar�h�nden önce yapılan sermaye artırımları �ç�n �nd�r�mden yararlanma
7417 sayılı Kanunun 50 nc� maddes� �le Kurumlar Verg�s� Kanununa eklenen geç�c� 15 �nc� madden�n on

üçüncü fıkrası uyarınca 5/7/2022 tar�h�nden önce sermaye artırımı yapan veya �lk defa kurulan ş�rketler söz konusu
�nd�r�mden 2022 hesap dönem� dâh�l olmak üzere beş hesap dönem� �ç�n ayrı ayrı yararlanmaya devam
edeb�leceklerd�r.

Örnek: (BB) A.Ş.’n�n sermayes�n�n nakd� olarak 6.000.000 TL artırılmasına �l�şk�n 3/8/2015 tar�hl� genel
kurul kararı 24/8/2015 tar�h�nde t�caret s�c�l�ne tesc�l ett�r�lm�ş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay
�ç�nde ş�rket�n banka hesabına yatırılmıştır.

(BB) A.Ş. 2015 hesap dönem�nde 5 aylık süre �ç�n �nd�r�mden yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ett�ğ�
sürece 2022 hesap dönem� dâh�l olmak üzere beş hesap dönem� daha (2026 hesap dönem� sonuna kadar) anılan
�nd�r�mden ayrı ayrı yararlanmaya devam edeb�lecekt�r.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n “10.6.3.3. Kazanç yeters�zl�ğ� neden�yle �nd�r�m konusu ed�lemeyen tutarın sonrak�
dönemlere devr�” başlıklı bölümünde yer alan “Örnek:’’ �bares� “Örnek 1:” olarak değ�şt�r�lm�ş ve söz konusu
bölümün sonuna aşağıdak� paragraflar eklenm�şt�r.

“D�ğer taraftan, mükelleflerce nakd� sermaye artışının yapıldığı hesap dönem� dâh�l beş hesap dönem� boyunca
kazancın yeters�zl�ğ� neden�yle yararlanılamayan söz konusu �nd�r�m tutarı, herhang� b�r süre sınırlaması olmaksızın ve
endekslemeye tab� tutulmaksızın sonrak� dönemlerde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

Örnek 2: 2023 hesap dönem�nde nakd� sermaye artışı gerçekleşt�rm�ş olan (DA) A.Ş. bu �nd�r�m uygulaması
neden�yle 2027 hesap dönem� sonuna kadar �lg�l� yıllar �t�barıyla toplamda 800.000 TL �nd�r�m tutarı hesaplamış ancak
kazanç yeters�zl�ğ� neden�yle bu tutarın sadece 600.000 TL’s�n� �nd�r�m konusu yapab�lm�şt�r.



(DA) A.Ş.'n�n kazanç yeters�zl�ğ� neden�yle 2027 hesap dönem� sonuna kadar kurum kazancından �nd�remed�ğ�
200.000 TL'l�k �nd�r�m tutarı, �zleyen dönemlerde kazancın bulunması hal�nde, herhang� b�r endekslemeye tab�
tutulmaksızın �lg�l� dönem matrahının tesp�t�nde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

Örnek 3: (AB) A.Ş.’n�n sermayes�n� nakd� olarak 3.000.000 TL artırmasına �l�şk�n genel kurul kararı
11/4/2018 tar�h�nde t�caret s�c�l�ne tesc�l ett�r�lm�ş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay �ç�nde ş�rket�n
banka hesabına yatırılmıştır.

Mükellef kurum, 2021 ve 2022 hesap dönemler�nde mal� zararı sebeb�yle madde kapsamındak� söz konusu
�nd�r�mden yararlanamamıştır.

(AB) A.Ş.'n�n kazanç yeters�zl�ğ� neden�yle �lg�l� hesap dönemler�nde kurum kazancından �nd�remed�ğ� �nd�r�m
tutarı, �zleyen dönemlerde kazancın bulunması hal�nde, herhang� b�r endekslemeye tab� tutulmaksızın ve 2022 hesap
dönem� de dâh�l beş hesap dönem� �ç�n get�r�len �nd�r�m düzenlemes�ne bağlı olmaksızın kazancın bulunduğu dönem
matrahının tesp�t�nde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.”

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n “10.6.3.4. Sermaye azaltımı” başlıklı bölümünün son paragrafı aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“Öte yandan (E) A.Ş., sonrak� dönemlerde sermaye artırımına g�tmes� hal�nde ve şartları taşıması kaydıyla,
artırılan bu sermaye tutarı �ç�n Tebl�ğ�n “10.6.3.2.” bölümünde yapılan açıklamalar çerçeves�nde �nd�r�m
uygulamasından yararlanab�lecekt�r.”

MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n “10.6.4.2.3.” bölümünde yer alan 2 numaralı örneğ�n son cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Öte yandan, borç olarak ver�len 2.000.000 TL’n�n kısmen veya tamamen tahs�l ed�ld�ğ� dönemden �t�baren, tahs�l
ed�len tutarla sınırlı olmak üzere ve Tebl�ğ�n “10.6.3.2.” bölümünde yapılan açıklamalar çerçeves�nde �nd�r�m
uygulamasından faydalanılması mümkündür.”

MADDE 6- Aynı Tebl�ğ�n “10.6.5. D�ğer hususlar” başlıklı bölümünün “10.6.5.1.” alt bölümündek� �lk
paragraf aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“10.6.5.1. İnd�r�m tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl �ç�n en son açıklanan t�car�
kred�ler fa�z oranı d�kkate alınacağından, sadece yıllık hesap dönem� �t�barıyla bu �nd�r�mden yararlanılması mümkün
bulunmaktadır.”

MADDE 7- Aynı Tebl�ğe “10.6. Sermaye artırımında �nd�r�m” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere
aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“10.7. İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yette bulunan kurumların elde ett�kler� kazançlarda
�nd�r�m

7421 sayılı Kanunla Kurumlar Verg�s� Kanununun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına eklenen (�) bend� �le
22/6/2022 tar�hl� ve 7412 sayılı İstanbul F�nans Merkez� Kanunu hükümler�ne göre katılımcı belges� alarak İstanbul
F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yette bulunan kurumların, münhasıran bu faal�yet kapsamında yurt dışından satın
alınan malları Türk�ye’ye get�r�lmeks�z�n yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım
satımlarına aracılık etmeler�nden sağladıkları kazancın %50’s�n�n beyan ed�len kurum kazancından �nd�r�leb�leceğ�
hüküm altına alınmıştır.

10.7.1. İnd�r�mden faydalanma şartları
Kurumların söz konusu �nd�r�mden yararlanab�lmeler� �ç�n;
- Katılımcı belges� almak suret�yle İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yette bulunmaları,
- Kazancın yurt dışından satın aldıkları malları Türk�ye’ye get�rmeks�z�n yurt dışında satmalarından veya yurt

dışında gerçekleşen mal alım ve satımlarına aracılık etmeler�nden elde ed�lm�ş olması,
- Kazancın, elde ed�ld�ğ� hesap dönem�ne �l�şk�n yıllık kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken

tar�he kadar Türk�ye'ye transfer ed�lm�ş olması,
- Aracılık faal�yet�ne �l�şk�n malların satıcısı ve alıcısının Türk�ye'de olmaması,
gerekmekted�r.
Buna göre, İstanbul F�nans Merkez� Kanununa göre katılımcı belges�n� almak suret�yle Bölgede faal�yette

bulunan ş�rket veya şubeler�n, yurt dışından satın alınan malları Türk�ye’ye get�r�lmeks�z�n yurt dışında satmalarından
veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmeler�nden elde ett�kler� kazançlarına madde kapsamında
�nd�r�m uygulanacak olup, Bölge dışında gerçekleşt�r�len söz konusu faal�yetlerden ya da Bölgedek� d�ğer
faal�yetlerden elde ed�len kazançlara �se �nd�r�m uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Yurt dışından satın alınan malların Türk�ye’ye get�r�lmeks�z�n yurt dışında satılmasından veya yurt dışında
gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık ed�lmes�nden sağlanan kazançların elde ed�ld�ğ� dönemde kurum kazancına
dâh�l ed�lmes� zorunlu olup bu kazançların kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lme süres�n�n sonuna kadar
Türk�ye’ye transfer ed�lmeyen kısmı �ç�n �nd�r�mden yararlanılmayacaktır. Türk�ye’ye bu süre �ç�nde transfer
ed�lmeyen kazançlar, daha sonrak� yıllarda Türk�ye’ye transfer ed�lse dah� anılan �nd�r�mden faydalanılamayacaktır.

Örnek 1: (B) A.Ş., katılımcı belges� almak suret�yle İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yete başlamıştır.
(B) A.Ş., (A) ülkes� muk�m� ş�rketten satın aldığı ürünler� Türk�ye’ye get�rmeks�z�n (İ) ülkes� muk�m� başka b�r ş�rkete
satmış ve bu faal�yetten döv�z karşılığı 300.000 TL kazanç elde etm�şt�r. Bu durumda, maddede öngörülen d�ğer



şartların da sağlanması kaydıyla (300.000x%50) 150.000 TL, kurumlar verg�s� beyannames� üzer�nde �nd�r�m konusu
yapılab�lecekt�r. (A) ülkes�nden satın alınan ürünler�n önce Türk�ye’ye get�r�lmes� ve sonrasında (İ) ülkes� muk�m�
f�rmaya satılması hal�nde �se �nd�r�m uygulanmayacaktır.

Örnek 2: (C) A.Ş., katılımcı belges� almak suret�yle İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yete başlamıştır.
(C) A.Ş. (M) ülkes� muk�m� b�r ş�rket�n ürün �ht�yacı �ç�n (V) ülkes� muk�m� b�r ş�rketle anlaşmış ve (V) ülkes� muk�m�
ş�rket (M) ülkes�nde bulunan f�rmaya ürünler� doğrudan satmıştır. Bu durumda yurt dışında gerçekleşen mal alım
satımına aracılık eden (C) A.Ş.’n�n elde ett�ğ� kazancın %50’s�, maddede öngörülen d�ğer şartların da sağlanması
kaydıyla kurumlar verg�s� beyannames� üzer�nde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

Örnek 3: (Ç) A.Ş., katılımcı belges� almak suret�yle İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yete başlamıştır.
(Ç) A.Ş.’n�n 2023 yılında (K) ülkes�nden satın aldığı ürünler� Türk�ye’ye get�rmeks�z�n (E) ülkes�ne satması
dolayısıyla elde ett�ğ� 500.000 TL’l�k kazancın %50’s� olan 250.000 TL (500.000x%50), 2023 hesap dönem�ne a�t
kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken tar�he kadar Türk�ye’ye transfer ed�lm�ş olması ve yıllık kurumlar
verg�s� beyannames�nde göster�lmes� kaydıyla beyan ed�len kurum kazancından �nd�r�leb�lecekt�r.

10.7.2. İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yette bulunan kurumların elde ett�kler� kazancın tesp�t�
ve beyanı

10.7.2.1. İnd�r�m tutarının tesp�t�
İnd�r�m kapsamında kabul ed�len faal�yetlerden elde ed�len hasılattan bu faal�yetler neden�yle yüklen�len g�der

ve mal�yet unsurlarının düşülmes� sonucu bulunacak kazancın %50’s�, kurumlar verg�s� beyannames�n�n “Kazancın
Bulunması Hal�nde İnd�r�lecek İst�sna ve İnd�r�mler” bölümünde göster�lmek suret�yle �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.
D�ğer �nd�r�m ve �st�snalar �le geçm�ş yıl zararları neden�yle �nd�r�m konusu yapılamayan tutar �zleyen dönemlere
devred�lemeyecekt�r. Faal�yet sonucunun zararlı olması hal�nde �se �nd�r�m söz konusu olmayacaktır.

10.7.2.2. Kazançların kayıtlarda �zlenmes�
İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yet gösteren mükellefler�n Verg� Usul Kanununun genel hükümler�

çerçeves�nde defter tutmaları, belge ve kayıt düzen�ne uymaları gerekmekted�r.
Bu bağlamda, �nd�r�me konu kazanç �le buna bağlı olarak kurumlar verg�s� matrahının tesp�t� açısından,

�nd�r�m kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarının ayrı ayrı �zlenmes� ve �nd�r�m
kapsamında olan faal�yetlere hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarının d�ğer faal�yetlerle �l�şk�lend�r�lmemes� ve kayıtların
da bu ayrımı sağlayacak şek�lde tutulması gerekmekted�r.

10.7.2.3. İnd�r�m kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n b�ld�r�m ve belgeler
İstanbul F�nans Merkez� Bölges�nde faal�yet gösteren ve �nd�r�mden yararlanan ş�rket veya şubelere

Cumhurbaşkanlığı F�nans Of�s� tarafından ver�len katılımcı belgeler�n�n b�r örneğ�n�n, �nd�r�mden faydalanılacak �lk
hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lme süres� �çer�s�nde bağlı bulunulan verg� da�res�ne
�braz ed�lmes� gerekmekted�r.

D�ğer taraftan, �nd�r�me konu ed�len kazancın Türk�ye’ye transfer ed�ld�ğ�n� göster�r tevs�k ed�c� belgeler�n,
�nd�r�mden faydalanılan döneme �l�şk�n beyannamen�n ver�lmes� gereken ayı �zleyen ayın sonuna kadar kurumlar
verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne ver�lmes� gerekmekted�r.

10.7.2.4. Esas faal�yet konusu dışındak� gel�rler
Söz konusu �nd�r�mden yararlanan ş�rketler�n �nd�r�me konu faal�yetler� dışındak� d�ğer gel�rler� (kasadak�

nak�tler�n değerlend�r�lmes� sonucu oluşan fa�z gel�rler�, döv�zler�n değerlemes�nden kaynaklanan kur farkları ve
�kt�sad� kıymetler�n elden çıkarılmasından doğan gel�rler g�b�) �le olağan dışı gel�rler�n�n �nd�r�m kapsamında
değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.”

MADDE 8- Aynı Tebl�ğ�n “32.3. Küçük ve orta büyüklüktek� �şletmeler�n (KOBİ) b�rleşmeler�nde kurumlar
verg�s� oranının �nd�r�ml� uygulanması” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“32.4. Sermaye azaltımında verg�leme
32.4.1. Yasal düzenleme
7420 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�yle Kurumlar Verg�s� Kanununa aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“MADDE 32/B- (1) Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemler�n�n, sermayeye eklend�ğ�

tar�hten �t�baren beş tam yıl geçt�kten sonra herhang� b�r şek�lde sermaye azaltımına konu ed�lmes� durumunda, nakd�
veya ayn� sermaye �le sermayeye eklenen d�ğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suret�yle azaltıma konu
ed�len tutar �çer�s�ndek� sermaye unsurları tesp�t olunur. Söz konusu oranın tesp�t�nde,

a) Sermayeye �lave dışında başka b�r hesaba nakled�lmes�, �şletmeden çek�lmes� veya sermaye hesabından
başka hesaplara aktarımı kurumlar verg�s�ne ve kar dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg�
kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye kalemler�n�n,

b) Sadece kar dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye
kalemler�n�n,

c) Başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden çek�lmes� hal�nde verg�lend�r�lmeyecek olan ayn� ve nakd�
sermayen�n

toplam sermaye �ç�ndek� payları d�kkate alınır.



(2) Kurumların öz sermaye kalemler�n� sermayeye ekled�kler� tar�hten �t�baren beş tam yıllık süre
tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla b�r�nc� fıkranın (a), (b) ve (c) bentler�nde
yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul ed�l�r.

(3) Sermaye azaltımında, öncel�kl� olarak sermayeye �lave ed�len öz sermaye kalemler�nden, sermayeye
eklenme tar�h� beş tam yıllık sürey� geçmem�ş olanların �şletmeden çek�ld�ğ� kabul ed�l�r.

(4) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı suret�yle tesp�t olunan
sermaye unsurlarından; b�r�nc� fıkranın (a) bend� kapsamında olanlar kurumlar verg�s�ne ve verg� kes�nt�s�ne, (b) bend�
kapsamında olanlar sadece verg� kes�nt�s�ne tab� tutulur. Sermayeye �lave dışında başka b�r hesaba nakled�lmes�,
�şletmeden çek�lmes� veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarılması hal�nde kurumlar verg�s�ne tab� tutulacak
kısım �ç�n kes�nt� matrahı kurumlar verg�s� hesaplandıktan sonra kalan tutardır.

(5) Geçm�ş yıl zararlarının mahsubu suret�yle sermaye azaltılması durumunda, bu şek�lde azaltıma konu ed�len
sermaye unsurları b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkra hükümler�ne göre tesp�t ed�l�r ancak verg� kes�nt�s�ne tab� tutulmaz.

(6) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
32.4.2. Sermaye azaltımına konu ed�leb�lecek sermaye unsurları
Kurumların öz sermaye kalemler� �çer�s�nde yer alan; yen�den değerleme fonları, sermaye düzeltmes� olumlu

farkları g�b� bazı hesap kalemler� �şletmeden çek�ld�ğ�nde kurumlar verg�s�ne ve kar payı dağıtımına bağlı verg�
kes�nt�s�ne; geçm�ş yıl karları g�b� bazı hesap kalemler� �se �şletmeden çek�ld�ğ�nde kar payı dağıtımına bağlı verg�
kes�nt�s�ne tab� tutulmaktadır.

Mükellefler tarafından, öz sermaye kalemler� �çer�s�nde söz konusu hesaplarda yer alan tutar sermayeye �lave
ed�leb�lmekted�r. Bu bağlamda, sermaye azaltımı yapılması durumunda, sermaye azaltımının sermayeye �lave ed�len
hang� kalemlerden yapıldığı verg�lend�rme açısından önem arz etmekted�r.

Kurumlar Verg�s� Kanununun 32/B maddes�nde yapılan düzenleme �le kurumların sermayeler�n� azaltmaları
durumunda, hang� sermaye unsurunun ne kadar tutarda azaltılmış kabul ed�leceğ� ve azaltılan bu tutarın nasıl
verg�lend�r�leceğ� hususları bel�rlenm�şt�r.

213 sayılı Verg� Usul Kanununun 192 nc� maddes�nde, �şletmen�n akt�f toplamı �le borçları arasındak� fark öz
sermaye olarak tanımlanmaktadır. 1 Sıra No.lu Muhasebe S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğ� açısından �se öz sermaye,
�şletme sah�p veya ortaklarının b�lanço tar�h�nde �şletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren
ödenm�ş sermaye �le sermaye yedekler�, kar yedekler�, geçm�ş yıllar karları ve geçm�ş yıllar zararları ve dönem�n net
kar veya zararını kapsar şekl�nde �fade ed�lm�şt�r.

Öz sermaye kalemler�n�n sermayeye eklenmes� sonrası kurumlar tarafından sermaye azaltılması durumunda,
azaltılan bu tutar üzer�nden yapılması gereken verg�leme �şlem�nde öncel�kle d�kkat ed�lecek husus, sermayen�n hang�
unsurunun ne kadar tutarda azaltılacağıdır.

Azaltıma konu ed�leb�lecek sermaye unsurları esas �t�barıyla;
I. Sermayeye �lave dışında başka b�r hesaba nakled�lmes�, �şletmeden çek�lmes� veya sermaye hesabından

başka hesaplara aktarımı kurumlar verg�s�ne ve kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab�
tutulacak öz sermaye kalemler�,

II. Sadece kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye
kalemler�,

III. Başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden çek�lmes� hal�nde verg�lend�r�lmeyecek olan ayn� ve nakd�
sermaye

şekl�nde üç sınıfta gruplandırılab�lecekt�r.
Kurumlar Verg�s� Kanununun 32/B maddes� uyarınca, öz sermaye kalemler�n�n sermayeye eklend�ğ� tar�hten

�t�baren beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapılması durumunda, azaltımın yukarıdak�
gruplandırmada (I), (II) ve (III) numaralı sınıflarda yer alan sermaye unsurlarından sırasıyla yapıldığı kabul
ed�lecekt�r.

D�ğer taraftan, bu unsurların sermayeye eklend�ğ� tar�hten �t�baren beş tam yıl geçt�kten sonra herhang� b�r
şek�lde sermaye azaltımına konu ed�lmes� durumunda �se söz konusu sınıflandırmalarda yer alan sermaye unsurlarının
toplam sermayeye oranlanması suret�yle azaltıma konu ed�len tutar �çer�s�ndek� sermaye unsurları tesp�t olunacaktır.

Bu bağlamda, sermaye azaltımına konu ed�len sermaye unsurları, verg� kanunları ve özel kanunlarında yer alan
�lg�l� düzenlemeler� uyarınca verg�lend�r�lecekt�r.

32.4.3. Öz sermaye kalemler�n�n sermayeye eklend�ğ� tar�hten �t�baren beş tam yıl geçt�kten sonra
kurumlar tarafından sermaye azaltılması

Sermayeye �lave olunan öz sermaye kalemler�n�n sermayen�n b�r unsuru olduğu tar�hten �t�baren beş tam yıl
geçt�kten sonra, kurumlar tarafından sermaye azaltılması hal�nde; �şletmeye konulan nakd� veya ayn� sermaye �le
sermayeye eklenen d�ğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suret�yle azaltıma konu ed�len tutar �çer�s�ndek�
sermaye unsurları tesp�t ed�lecekt�r. Söz konusu hesaplamada, Tebl�ğ�n “32.4.2.” bölümünde yer alan ve üç sınıfta
gruplandırılan sermaye unsurlarının toplam sermayeye oranları d�kkate alınacak olup, bu sınıfların dışında başka b�r
gruplandırma yapılmayacaktır.



Örnek: 600.000 TL nakd� sermayes� bulunan (ABC) A.Ş., 26/3/2016 tar�h�nde tesc�l ed�len kararla enflasyon
düzeltmes� olumlu farklarından 300.000 TL, geçm�ş yıl karlarından �se 100.000 TL sermayes�ne �lave etmek suret�yle
sermayes�n� 1.000.000 TL’ye çıkarmıştır. Mükellef, 1/9/2023 tar�h�nde �se t�caret s�c�l gazetes�nde tesc�l ed�len kararla
sermayes�n� 400.000 TL azaltmıştır.

Buna göre, mükellef�n toplam 1.000.000 TL tutarındak� sermayes�n�n %60’ı nakd� sermayeden, %30’u
enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından, %10’u �se geçm�ş yıl karlarından oluşmaktadır. 1/9/2023 tar�h�nde
sermayen�n 400.000 TL azaltılması neden�yle azaltılan tutarın 240.000 TL’s�n�n (400.000 TLx0,60) nakd� sermayeden,
120.000 TL’s�n�n (400.000 TLx0,30) enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından, 40.000 TL’s�n�n (400.000 TLx0,10)
�se geçm�ş yıl karlarından kaynaklandığı kabul ed�lecekt�r.

Bu kapsamda, azaltıma konu ed�len ve enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından kaynaklanan 120.000 TL
hem kurumlar verg�s�ne hem de ortakların n�tel�ğ�ne bağlı olarak kar dağıtımına bağlı verg� kes�nt�s�ne, geçm�ş yıl
karından kaynaklanan 40.000 TL �se ortakların n�tel�ğ�ne bağlı olarak yalnızca kar dağıtımına bağlı verg� kes�nt�s�ne
tab� tutulacaktır. Nakd� sermayeden kaynaklanan 240.000 TL üzer�nden �se herhang� b�r verg�leme yapılması söz
konusu olmayacaktır.

32.4.4. Öz sermaye kalemler�n�n sermayeye eklend�ğ� tar�hten �t�baren beş tam yıl geçmeden kurumlar
tarafından sermaye azaltılması

Sermayeye �lave olunan öz sermaye kalemler�n�n sermayen�n b�r unsuru olduğu tar�hten �t�baren beş tam yıl
geçmeden, kurumların sermayeler�n� azaltmaları durumunda Tebl�ğ�n “32.4.2.” bölümünde yer alan ve üç sınıfta
gruplandırılan sermaye unsurlarının sırasıyla azaltıma konu ed�ld�ğ� kabul ed�lecekt�r. Buna göre, beş tam yıllık süre
tamamlanmadan sermaye azaltımı yapılması durumunda, sermaye azaltımının sırasıyla;

I. Sermayeye �lave dışında başka b�r hesaba nakled�lmes�, �şletmeden çek�lmes� veya sermaye hesabından
başka hesaplara aktarımı kurumlar verg�s�ne ve kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab�
tutulacak öz sermaye kalemler�nden,

II. Sadece kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye
kalemler�nden,

III. Başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden çek�lmes� hal�nde verg�lend�r�lmeyecek olan ayn� ve nakd�
sermaye unsurlarından

yapıldığı kabul ed�lecek ve buna göre verg�leme yapılacaktır.
Örnek: (DEF) A.Ş. 50.000 TL nakd� sermaye �le 16/6/2000 tar�h�nde kurulmuştur. Ş�rket genel kurulunun

29/12/2022 tar�h�nde aldığı kararla ş�rket�n sermayes�n�n 1.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu tutarın 650.000 TL’s�n�n
ş�rket ortaklarınca nakden �şletmeye konulması, 200.000 TL’s�n�n enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından, 100.000
TL’s�n�n �se geçm�ş yıl karlarından karşılanması kararı alınmıştır. Bu karar, 11/1/2023 tar�h�nde tesc�l ed�lm�şt�r.

Mükellef kurum tarafından 7/8/2025 tar�h�nde tesc�l ed�len kararla ş�rket sermayes�n�n 400.000 TL azaltılması
kararı alınmıştır.

Buna göre, azaltıma konu ed�len sermayen�n 200.000 TL’s�n�n enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından,
100.000 TL’s�n�n geçm�ş yıl karlarından ve kalan 100.000 TL’s�n�n de nakd� sermayeden yapıldığı kabul ed�lecekt�r.



32.4.5. Öz sermaye unsurlarının sermayeye �lave ed�lme tar�h�ne göre sermaye azaltımındak� öncel�k
durumu

Kurumlar tarafından yapılacak sermaye azaltımında, daha önce sermayeye eklenen öz sermaye unsurlarının
sermayeye eklenme tar�h� �t�barıyla bazılarının beş tam yıllık sürey� aşması bazılarının �se bu sürey� aşmaması söz
konusu olab�lmekted�r. Bu durumda, sermayeye �lave ed�len öz sermaye unsurlarından öncel�kle sermayeye eklenme
tar�h� beş tam yılı geçmem�ş olan unsurların sermayeden azaltıldığı kabul ed�lecekt�r.

Örnek: 9.000.000 TL nakd� sermayes� olan (KLM) Ltd. Şt�., 14/7/2017 tar�h�nde tesc�l ed�len kararla tamamı
enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından karşılanmak suret�yle sermayes�n� 12.000.000 TL’ye çıkarmıştır.

Mükellef kurum tarafından 28/11/2022 tar�h�nde tesc�l ed�len �k�nc� b�r kararla; 3.000.000 TL’s� yen�den
değerleme artışlarından, 2.000.000 TL’s� geçm�ş yıl karlarından olmak üzere kurum sermayes� 17.000.000 TL olarak
yen�den bel�rlenm�şt�r.

Bu defa, mükellef kurum yetk�l� organı tarafından 9.000.000 TL sermaye azaltımı kararı alınmış ve bu karar
7/8/2024 tar�h�nde tesc�l ed�lm�şt�r.

(KLM) Ltd. Şt�. tarafından yapılan sermaye azaltımının, öncel�kle sermayeye eklenme tar�h� beş tam yıllık
sürey� geçmem�ş unsurlardan karşılandığı varsayılacaktır. Buna göre, sermaye azaltımının sırasıyla yen�den değerleme
artışları (3.000.000 TL) ve geçm�ş yıl karlarından (2.000.000 TL) yapıldığı kabul ed�lecekt�r. Kalan kısmın �se
sermayeye eklenme tar�h� beş tam yıllık sürey� geçm�ş unsurlardan karşılanması gerekmekted�r.

Buna göre, mükellef�n 12.000.000 TL tutarındak� kalan toplam sermayes�n�n; %25’� enflasyon düzeltmes�
olumlu farklarından, %75’� �se nakd� sermayeden oluşmaktadır. Azaltıma konu ed�lmek �stenen sermayeden kalan
4.000.000 TL’n�n, 1.000.000 TL’s�n�n (4.000.000 TLx0,25) enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından, 3.000.000
TL’s�n�n (4.000.000 TLx0,75) �se nakd� sermayeden kaynaklandığı kabul ed�lecekt�r.

32.4.6. Geçm�ş yıl zararlarının mahsubu suret�yle sermaye azaltımı
Kurumlar verg�s� mükellefler� geçm�ş yıl zararlarının mahsubu suret�yle de sermaye azaltımında

bulunab�lmekted�rler. Geçm�ş yıl zararları neden�yle b�lançoda oluşan açığın kapatılmasına �l�şk�n hükümler esas
�t�barıyla 6102 sayılı Türk T�caret Kanununda düzenlenmekted�r.

Geçm�ş yıl zararlarının mahsubu suret�yle sermaye azaltılması durumunda, bu şek�lde azaltıma konu ed�len
sermaye unsurları, Tebl�ğ�n “32.4.2.” bölümünde yapılan açıklamalara göre tesp�t ed�lecekt�r. Ancak, geçm�ş yıl
zararlarının sermayeye mahsup ed�lmes� �şlem�nde Kanunun 32/B maddes� hükmüne göre ortaklara nakden veya



hesaben yapılmış b�r ödeme söz konusu olmadığından, bu mahsup �şlem� kar payı dağıtımı/ana merkeze aktarılan tutar
olarak değerlend�r�lmeyecek ve azaltıma konu ed�len sermaye unsurları üzer�nden verg� kes�nt�s� yapılmayacaktır.

Bununla b�rl�kte, geçm�ş yıl zararlarının sermaye azaltımı suret�yle mahsubunda, sermayeye eklenen öz
sermaye kalemler�n�n �çer�s�nde sermaye azaltımı esnasında kurumlar verg�s�ne tab� tutulması gereken b�r unsur
olması hal�nde, azaltıma konu ed�len tutarın tesp�t�nde Tebl�ğ�n “32.4.2.” �la “32.4.5.” bölümler�nde yapılan
açıklamalar d�kkate alınmak suret�yle verg�leme yapılacaktır.

Örnek: (PRS) A.Ş.’n�n toplam sermayes� 10.000.000 TL olup, bu tutarın 5.000.000 TL’s� ortaklarca �şletmeye
konulan nakd� sermayeden, 1.000.000 TL’s� Verg� Usul Kanununun (VUK) 280/A maddes� hükmüne �st�naden ayrılan
ve 26/10/2013 tar�h�nde sermayeye �lave ed�len özel fondan, 4.000.000 TL’s� �se aynı tar�hte sermayeye eklenen
geçm�ş yıl karlarından oluşmaktadır.

Anılan kurum tarafından b�lançoda yer alan 2.500.000 TL tutarındak� geçm�ş yıl zararının sermayeden
mahsubu amacıyla sermaye azaltımı kararı alınmış ve bu karar 26/1/2023 tar�h�nde tesc�l ed�lm�şt�r.

Buna göre, öz sermaye kalemler�n�n sermayeye �lave ed�lmes�nden �t�baren beş tam yıl geçt�kten sonra
mükellef kurum tarafından sermaye azaltılması neden�yle, azaltılan sermaye unsurları Tebl�ğ�n “32.4.2.” ve “32.4.3.”
bölümler�nde yapılan açıklamalar çerçeves�nde sermaye unsurlarının toplam sermaye �çer�s�ndek� oranları d�kkate
alınmak suret�yle tesp�t ed�lecekt�r.

Kurumun sermaye azaltımı kararından önce toplam sermayes� 10.000.000 TL olduğundan, bu sermaye
�çer�s�nde; Verg� Usul Kanununun 280/A maddes� hükmüne �st�naden ayrılan ve sermayeye �lave ed�len özel fon %10
(1.000.000 TL/10.000.000 TL), geçm�ş yıl karları %40 (4.000.000 TL/10.000.000 TL) ve nakd� sermaye %50’l�k
(5.000.000 TL/10.000.000 TL) kısmı oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, azaltıma konu ed�len 2.500.000 TL’l�k sermayen�n; 250.000 TL’s�n�n VUK’a göre ayrılan özel
fondan, 1.000.000 TL’s�n�n sermayeye eklenm�ş geçm�ş yıl karlarından ve 1.250.000 TL’s�n�n �se ortaklarca �şletmeye
konulan ve verg�lend�r�lmeyecek nakd� sermayeden karşılandığı kabul ed�lecekt�r. Kanunun 32/B maddes� hükmüne
�st�naden azaltıma konu ed�len tutar üzer�nden verg� kes�nt�s� yapılmayacağından, özel fonlar �le geçm�ş yıl karlarından
azaltıma konu ed�len tutar üzer�nden verg� kes�nt�s� söz konusu olmayacaktır.

D�ğer taraftan, VUK 280/A hükmüne �st�naden ayrılan ve sermayeye eklenen özel fonun sermaye azaltımına
konu ed�lmes� neden�yle bu tutar üzer�nden kurumlar verg�s� hesaplanması gerekmekted�r.

32.4.7. Dev�r ve bölünme �şlemler� neden�yle sermaye azaltılması
Kurumlar Verg�s� Kanununun 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında devre �l�şk�n hükümlere yer

ver�lm�ş olup, aynı madden�n üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde de tam bölünme ve kısm� bölünme olarak kabul
ed�len �şlemler tanımlanmıştır. Kanunun 20 nc� maddes�nde �se 19 uncu madde kapsamında yapılan �şlemler neden�yle
doğan karların hesaplanmayacağı ve verg�lend�r�lmeyeceğ� hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Kanunun 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrası b�rleşmen�n özel b�r türünü dev�r olarak
tanımlamakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzer�nden ve kül hal�nde devralma suret�yle
gerçekleşt�r�len �şlemler dev�r olarak n�telend�r�lmekted�r.

Tam bölünme �şlemler�nde tam mükellef b�r sermaye ş�rket�, tasf�yes�z olarak �nf�sah etmek suret�yle
b�lançosunda yer alan kıymetler� kayıtlı değerler� üzer�nden mevcut veya yen� kurulacak �k� veya daha fazla tam
mükellef sermaye ş�rket�ne devretmekte ve karşılığında devreden sermaye ş�rket�n�n ortaklarına yen� kurulan kurum
sermayes�n� tems�l eden �şt�rak h�sseler� ver�lmekted�r.

Kısm� bölünme �şlemler� �se taşınmazlar �le b�lançoda yer alan ve en az �k� tam yıl süreyle elde tutulan �şt�rak
h�sseler� ya da üret�m veya h�zmet �şletmeler�n�n b�r veya b�rkaçının mevcut veya yen� kurulacak tam mükellef b�r
sermaye ş�rket�ne kayıtlı değerler� üzer�nden bel�rl� şartlar dâh�l�nde ayn� sermaye olarak konulması şekl�nde
tanımlanmaktadır. Kısm� bölünme �şlemler�nde devred�len varlıklara karşılık ed�n�len devralan ş�rket h�sseler�,
devreden ş�rkette kalab�leceğ� g�b� doğrudan bu ş�rket�n ortaklarına da ver�leb�lmekted�r. H�sse senetler�n�n ortaklara
ver�ld�ğ� durumda bölünen ş�rkette sermaye azaltımına g�d�lmes� gerekmekted�r.

D�ğer taraftan; gerek dev�r �şlemler� gerekse tam ve kısm� bölünme �şlemler� önces�nde devrolunan veya
bölünen kurumun sermayes�nde ayn� ve nakd� sermaye dışında, başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden



çek�lmes� hal�nde kurumlar verg�s�ne ve/veya verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye kalemler� de
bulunab�lmekted�r.

32.4.7.1. Dev�r �şlemler� sonrasında yapılan sermaye azaltımı
Kurumlar Verg�s� Kanununun 19 uncu maddes� kapsamında yapılan dev�r �şlemler�nde, dev�r olunan ş�rket�n

b�lançosundak� hesapların kayıtlı değerler üzer�nden ve kül hal�nde devralan ş�rket�n b�lançosuna geç�r�lmes� ve
sermayeye �lave ed�lm�ş olan öz kaynak kalemler�n�n de devralan ş�rket�n sermayes�n�n alt hesaplarında �zlenmes�
gerekmekted�r. Dev�r �şlemler� kapsamında ş�rket sermayes�nden devrolunan unsurlar bu aşamada kurumlar verg�s�ne
ve/veya verg� kes�nt�s�ne tab� tutulmayacaktır. Ancak, �lerleyen dönemlerde söz konusu sermaye unsurlarını devralan
ş�rkette sermaye azaltımına g�d�lmes� hal�nde, azaltılan sermaye unsurlarının n�tel�ğ�ne göre Tebl�ğ�n “32.4.2.” �la
“32.4.6.” bölümler�ndek� açıklamalar çerçeves�nde verg�leme yapılması gerekmekted�r. Bu durumda, Kanunun 32/B
maddes�nde hüküm altına alınan beş tam yıllık süren�n tesp�t�nde, sermaye unsurlarının devreden ş�rket�n
sermayes�nde kaldığı süreler de devralan ş�rketler tarafından d�kkate alınacaktır.

32.4.7.2. Tam bölünme �şlemler� sonrasında yapılan sermaye azaltımı
Kanunun 19 uncu maddes� kapsamındak� tam bölünme �şlem� sonucunda mevcut ve/veya yen� kurulacak

ş�rketler�n, bölünen kurum b�lançosunun akt�f ve pas�f�nde yer alan kalemler� bölünme tar�h�ndek� kayıtlı değerler�
üzer�nden devralmaları ve bu varlıkları aynen b�lançolarına geç�rmeler� gerekmekted�r. Bölünen kurum sermayes�n�n
başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden çek�lmes� durumunda verg�ye tab� tutulması gereken unsurları
barındırması hal�nde �se bu kalemler de kayıtlı değerler�yle yen� kurulacak ş�rketler�n sermayes�ne devrolunacağından,
bölünen ş�rket�n sermayes�nden devrolunan unsurlar, bu aşamada kurumlar verg�s�ne ve/veya verg� kes�nt�s�ne tab�
tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu sermaye unsurlarını devralan ş�rketlerde sermaye azaltımına g�d�lmes� hal�nde,
azaltılan sermaye unsurlarının n�tel�ğ�ne göre Tebl�ğ�n “32.4.2.” �la “32.4.6.” bölümler�ndek� açıklamalar çerçeves�nde
verg�leme yapılması gerekmekted�r.

Bu durumda da Kanunun 32/B maddes�nde hüküm altına alınan beş tam yıllık süren�n tesp�t�nde, sermaye
unsurlarının devreden ş�rket�n sermayes�nde kaldığı süreler de devralan ş�rketler tarafından d�kkate alınacaktır.

Örnek: (BCD) Ltd. Şt�. Kurumlar Verg�s� Kanununun 19 uncu maddes� kapsamında tam bölünme suret�yle
tasf�yes�z �nf�sah edecek olup, söz konusu kurumun b�lançosunda yer alan kıymetler bölünme tar�h� �t�barıyla
aşağıdak� g�b�d�r.

Kurumun 800.000 TL olan sermayes�, kuruluş aşamasında �şletmeye konulan 400.000 TL tutarındak� nakd�
sermaye �le 26/2/2018 tar�h�nde sermayeye eklenen; 100.000 TL enflasyon düzeltmes� olumlu farkları ve 300.000 TL
geçm�ş yıl karlarından oluşmaktadır.

(BCD) Ltd. Şt�.’n�n b�lançosunda yer alan kıymetler, kayıtlı değerler� üzer�nden bölünme tar�h� olan 9/12/2022
tar�h�nde yen� kurulan (EFG) A.Ş. ve (ŞTU) Ltd. Şt�.’ne aşağıdak� şek�lde devred�lm�şt�r. Bölünen kurumun sermayeye
�lave ed�lm�ş olan öz kaynak unsurlarının yen� kurulan ş�rketlere aktarılan değerlerle orantılı şek�lde devred�ld�ğ� kabul
ed�lm�şt�r. Tam bölünme �şlem� sonrası yen� kurulan ş�rketler�n b�lançoları �se aşağıdak� g�b�d�r.



Tam bölünme sonrası, (EFG) A.Ş.’n�n 400.000 TL tutarındak� sermayes�n�n 200.000 TL’s�n�n nakd�
sermayeden, 150.000 TL’s�n�n geçm�ş yıl karlarından ve 50.000 TL’s�n�n enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından
oluştuğu kabul ed�lecekt�r.

D�ğer taraftan, (ŞTU) Ltd. Şt�.’n�n 400.000 TL tutarındak� sermayes�n�n �se 200.000 TL’s�n�n nakd�
sermayeden, 150.000 TL’s�n�n geçm�ş yıl karlarından ve 50.000 TL’s�n�n enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından
oluştuğu kabul ed�lecekt�r.

Bu defa, (ŞTU) Ltd. Şt�. 18/12/2024 tar�h�nde 150.000 TL sermaye azaltımı kararı almış ve anılan karar
29/12/2024 tar�h�nde tesc�l ed�lm�şt�r. Tam bölünme �şlem� kapsamında bölünen kurum olan (BCD) Ltd. Şt�.’n�n
sermayes�nde yer alan unsurlar kayıtlı değerler�yle (ŞTU) Ltd. Şt�.’ne devrolunduğundan, sermayede kalma süres�
olarak aranılan beş tam yıllık süren�n tesp�t�nde, bölünen kurumda geçen süreler de d�kkate alınacaktır.

Buna göre, sermaye azaltımı kararının tesc�l tar�h� �t�barıyla (ŞTU) Ltd. Şt�.’n�n sermayes�nde yer alan
unsurlar, bölünen kurum olan (BCD) Ltd. Şt�.’n�n sermayes�ne 26/2/2018 tar�h�nde �lave olduğundan ve bu unsurlar
(BCD) Ltd. Şt�. �le (ŞTU) Ltd. Şt�.’n�n sermayes�nde toplamda beş tam yıldan fazla süreyle kaldığından, azaltıma konu
ed�lecek tutar Tebl�ğ�n “32.4.3.” bölümünde yapılan açıklamalara göre tesp�t ed�lecekt�r.

(ŞTU) Ltd. Şt�.’n�n, sermaye azaltım kararından önce toplam sermayes� 400.000 TL olduğundan, bu sermaye
�çer�s�nde; enflasyon düzeltmes� olumlu farkları %12,5 (50.000 TL/400.000 TL), geçm�ş yıl karları %37,5 (150.000
TL/400.000 TL) ve nakd� sermaye %50’l�k (200.000 TL/400.000 TL) kısmını oluşturmaktadır.

Mükellef�n azaltıma konu ed�len sermayes�n�n 150.000 TL olduğu hususu d�kkate alındığında, sermayen�n;
18.750 TL’s�n�n (150.000x0,125) enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından, 56.250 TL’s�n�n (150.000x0,375) geçm�ş
yıl karlarından ve 75.000 TL’s�n�n (150.000x0,50) nakd� sermayeden azaltıldığı kabul ed�lecek ve verg�lemeye �l�şk�n
hesaplamalar aşağıdak� g�b� olacaktır.

32.4.7.3. Kısm� bölünme �şlemler� neden�yle yapılan sermaye azaltımı
Kanunun 19 uncu maddes� kapsamında gerçekleşen kısm� bölünme �şlem� sonucunda, devred�len varlıklara

karşılık ed�n�len devralan ş�rket h�sseler�, devreden ş�rkette kalab�leceğ� g�b� doğrudan bölünen ş�rket�n ortaklarına da
ver�leb�lmekted�r. Kısm� bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye azaltımında �se Türk T�caret Kanununun �lg�l�
hükümler� uygulanacaktır. Bu kapsamda, kısm� bölünme sonucunda sermaye konulan ş�rketten alınan h�sseler�n
devreden ş�rket ortaklarına ver�lmes� neden�yle devreden ş�rket nezd�nde sermaye azaltımına g�d�lmes� gerekmekted�r.

Kısm� bölünme kapsamında gerçekleşen dev�rler neden�yle yapılan sermaye azaltımında, sermayeye eklenm�ş
olan unsurların devralan ş�rkete devred�lmes� ve bu ş�rket nezd�nde söz konusu unsurların tak�p ed�lmes� hal�nde,
bölünen ş�rket nezd�ndek� sermaye azaltımı neden�yle bu aşamada herhang� b�r verg�leme söz konusu olmayacaktır.

Kısm� bölünme sonrası sermaye unsurlarını devralan ş�rket nezd�nde sermaye azaltımına g�d�lmes� hal�nde �se
azaltılan sermaye unsurlarının n�tel�ğ�ne göre Tebl�ğ�n “32.4.2.” �la “32.4.6.” bölümler�ndek� açıklamalar çerçeves�nde
gerekl� verg�leme �şlemler� yapılacaktır. Bu durumda da Kanunun 32/B maddes�nde hüküm altına alınan beş tam yıllık
süren�n tesp�t�nde, öz sermaye kalemler�n�n devreden ş�rket�n sermayes�nde kaldığı süreler de devralan ş�rket
tarafından d�kkate alınacaktır.

Örnek: (BDE) A.Ş.’n�n akt�f�nde 1.500.000 TL bedelle kayıtlı üret�m �şletmes�, kayıtlı değer� üzer�nden
(UVY) A.Ş.’ye kısm� bölünme kapsamında devred�lm�ş, anılan dev�r �şlem� 14/2/2018 tar�h�nde tesc�l ed�lm�ş ve bu
dev�r karşılığında (UVY) A.Ş.’den alınan h�sse senetler� ortaklara ver�lm�şt�r.

(BDE) A.Ş. tarafından yapılan sermaye azaltımının; 500.000 TL’s� nakd� sermayeden, 400.000 TL’s� 24/6/2015
tar�h�nde sermayeye �lave ed�len enflasyon düzeltmes� olumlu farkından ve 600.000 TL’s� �se aynı tar�hte sermayeye
�lave ed�len geçm�ş yıl karlarından karşılanmıştır.

Sermayes� 2.500.000 TL olan ve nakd� sermayeden oluşan (UVY) A.Ş.’n�n, (BDE) A.Ş.’den dev�r aldığı
tutarlar da d�kkate alınarak yapmış olduğu sermaye artışı sonucu sermayes� 4.000.000 TL olmuştur. Bu tutarın;
3.000.000 TL’s� ayn� ve nakd� sermayeden, 400.000 TL’s� enflasyon düzeltmes� olumlu farkından, 600.000 TL’s� �se



geçm�ş yıl karlarından oluşmaktadır. Anılan ş�rket tarafından 18/1/2023 tar�h�nde tesc�l ed�len kararla 2.000.000 TL
sermaye azaltımı kararı alınmıştır.

Buna göre, sermaye azaltımı kararının tesc�l tar�h� �t�barıyla (UVY) A.Ş.’n�n, sermayes�nde yer alan unsurlar,
kısm� bölünen (BDE) A.Ş.’n�n sermayes�ne 24/6/2015 tar�h�nde �lave olduğundan ve bu unsurlar (BDE) A.Ş. �le
(UVY) A.Ş.’n�n sermayes�nde toplamda beş tam yıldan fazla süreyle kaldığından, azaltıma konu ed�lecek sermaye
unsurları ve tutarlar Tebl�ğ�n “32.4.3.” bölümünde yapılan açıklamalara göre tesp�t ed�lecekt�r.

Mükellef�n toplam sermayes�n�n 4.000.000 TL olduğu hususu d�kkate alındığında, sermayen�n %75’� ayn� ve
nakd� sermayeden, %10’u enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından, %15’�n�n �se sermayeye �lave ed�len geçm�ş yıl
karlarından kaynaklandığı varsayılacak ve azaltıma konu sermaye unsurları �le buna �l�şk�n verg� hesaplaması
aşağıdak� g�b� olacaktır.

32.4.8. Sermaye ş�rketler�n�n kend� h�sseler�n� �kt�sap etmes� sonucu yapılan sermaye azaltımı
Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasında, tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap

ett�kler� kend� h�sse senetler� ve ortaklık paylarıyla �lg�l� hükümlere yer ver�lm�ş olup, Tebl�ğ�n “15.6.7.” bölümünde
de konuyla �lg�l� gerekl� açıklamalar yapılmıştır.

Anılan Kanun hükmüne �st�naden, tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler�
veya ortaklık paylarını sermaye azaltımı yoluyla �tfa etmeler� hal�nde, �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya ortaklık
paylarının �t�bar� değer� arasındak� olumsuz farkın, sermaye azaltımına �l�şk�n kararın t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�ld�ğ�
tar�h �t�barıyla sermaye ş�rketler� nezd�nde %15 oranında verg� kes�nt�s�ne tab� tutulması gerekmekted�r.

Söz konusu madde hükmü esas �t�barıyla kend� paylarını �kt�sap eden ve �kt�sap ett�kler� bu kıymetler� sermaye
azaltımı yoluyla �tfa eden sermaye ş�rketler�n�n, kend� h�sse senetler� ve ortaklık paylarının �kt�sabına �l�şk�n ödenen
bedel �le bu varlıkların �t�bar� değer� arasındak� farkın ş�rketler �ç�n dağıtılmış kar payı olarak kabul ed�leceğ� ve bu
tutar üzer�nden Kanunda bel�rt�len %15 oranında verg� kes�nt�s� yapılması gerekt�ğ�ne yönel�k hususları
düzenlemekted�r. Sermaye azaltımında verg�lemeye yönel�k hükümler �çeren Kurumlar Verg�s� Kanununun 32/B
maddes� �se kurumlar tarafından yapılan sermaye azaltımında sermayen�n hang� unsurundan ne kadar azaltılacağına
yönel�k hükümler �ht�va etmekted�r. Bu bağlamda, söz konusu Kanun maddeler� b�rb�r�nden farklı �k� hususu
düzenlemekte olup, sermaye azaltımı dolayısıyla azaltılan tutar üzer�nden yapılması gereken verg� kes�nt�s� �le
sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� payları üzer�nden dağıtılmış kar payı sayılan ve verg� kes�nt�s� yapılan tutar
b�rb�r�nden farklı kaynakları �ht�va etmekted�r.

Örnek : (TBN) A.Ş.'n�n h�sse senetler�n�n �t�bar� değer� her b�r h�sse �ç�n 100 TL'd�r. (TBN) A.Ş.'n�n ortağı
olan (DNZ) Ltd. Şt�.'n�n akt�f�nde bulunan (TBN) A.Ş.'ye a�t 100 TL �t�bar� değerle kayıtlı 150 adet h�sse sened�,
(TBN) A.Ş. tarafından 15/12/2021 tar�h�nde 45.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır.

(TBN) A.Ş. 45.000 TL'ye �kt�sap ett�ğ� kend� h�sse senetler� �ç�n sermaye azaltımı kararı almış ve �t�bar� değer�
100 TL olan 150 adet h�sse sened� �ç�n alınan �tfa kararını 7/12/2022 tar�h�nde t�caret s�c�l�nde tesc�l ett�rm�şt�r.

Buna göre, (TBN) A.Ş. 7/12/2022 tar�h� �t�barıyla, h�sse senetler�n�n �kt�sap bedel� �le �t�bar� değer� arasındak�
fark olan 30.000 TL [45.000 – (150x100)] üzer�nden %15 oranında verg� kes�nt�s� yapacak ve 4.500 TL (30.000 TL x
%15) verg�y� Aralık/2022 dönem� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames�yle beyan ederek ödeyecekt�r.

D�ğer taraftan, sermaye azaltımında bulunan (TBN) A.Ş.’n�n azaltım kararı önces�ndek� b�lançosundak�
sermaye hesabında 1.500.000 TL yer almakta olup, bu tutarın;

- 750.000 TL’s� ayn� ve nakd� sermayeden,
- 450.000 TL’s� 7/5/2019 tar�h�nde sermayeye �lave ed�len enflasyon düzeltmes� olumlu farkından,
- 300.000 TL’s� 7/5/2019 tar�h�nde sermayeye �lave ed�len geçm�ş yıl karlarından



oluşmaktadır.
Bu durumda; sermaye kalemler�n�n sermayeye eklend�ğ� tar�hten �t�baren beş tam yıl geçmed�ğ� �ç�n azaltımın

Tebl�ğ�n “32.4.4.” bölümünde yapılan açıklamalara göre gerçekleşt�ğ� kabul ed�lecekt�r. Sermaye azaltımına konu
ed�len tutar h�sse senetler�n�n �t�bar� değer� kadar [15.000 TL (100TLx150)] olup, bu tutarın tamamının kurumlar
verg�s�ne ve kar dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye kalem�
olan enflasyon düzeltmes� olumlu farklarından kaynaklandığı kabul ed�lecekt�r.”

MADDE 9- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 10- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 

 


