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SİRKÜLER 2021/31 : Nakdi Sermaye İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin Nakdi Sermaye 

Ödemelerine İlişkin Belgeleri Vergi Dairesine İbrazına İlişkin Hatırlatma 

2021/27 no.lu sirkülerimizde belirtildiği üzere Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2020 yılı 

kurumlar vergisi beyannamesinde KVK Mad. 10/1-ı kapsamında nakdi sermaye artışlarından 

kaynaklanan faiz indiriminden yararlanan mükelleflerin sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin 

banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak, bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından 

onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi 

beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz 

etmeleri gerekmektedir. İndirimden yararlanan mükelleflerin ekte bulunan örneğe uygun bir dilekçe 

ekinde nakdi sermaye ödemelerine ilişkin belgeleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vergi dairelerine 

vermeleri yeterli olacaktır. Ayrıca, önceki dönemlerde yapılan nakdi sermaye ödemelerine ilişkin olarak 

vergi dairesine verilmiş ödeme belgelerinin tekrar verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

EK: Dilekçe örneği 
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Sayı : 

Konu : Nakdi sermaye artışlarından kaynaklanan faiz indirimi 

 

…………………. Vergisi Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 

 

Dairenizin ……….. no.lu mükellefiyiz.  

Şirketimizce, 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde KVK Mad. 10/1-ı kapsamında nakdi sermaye 

artışlarından kaynaklanan faiz indirimi …….. TL olarak hesaplanmış ve söz konusu tutar beyanname eki 

“Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi” doldurulmak suretiyle kurum kazancından 

indirilmiştir.  

KVK 1 seri no.lu tebliğde “10.6.5.3. İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt 
edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak 
bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında 
veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar 
vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca, Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimden faydalanmak isteyen 

sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin 

bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.” Açıklanmıştır.  

Yukarıda yer verilen düzenleme kapsamında; taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak 

şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi 

tarafından onaylanmış banka hesap özeti iş bu dilekçemiz ekinde yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

Eki; Banka hesap ekstresi 

 

 


