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ÖZ
Şirket birleşmelerinin nedenleri, büyümenin yanısıra yeni piyasa avantajları
sağlamak veya artan rekabete bağlı olarak hizmet standartlarını yükseltmektir.
Ticaret şirketleri; bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma
şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik
terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla birleşebilirler. Öte yandan
şirketler, artan enflasyon karşısında azalan sermayelerini güçlendirmek veya
fon ihtiyacını karşılamak amacıyla sermaye artırımına gidebilmektedirler.
Yürürlükteki mevzuat kapsamında sermaye artırımına tanınmış birtakım yasal
imkânlar da mevcuttur. Bu çalışmada, birleşme kararı veren şirketlerin nakdi
sermaye artışında faiz indirimi konusu ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Birleşme, Nakdi Sermaye, Sermaye Artırımı, Faiz
İndirimi
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin birleşmesi,
iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek yeni bir şirket kurmaları veya bir
yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması
şeklinde meydana gelir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin
malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Devralma yoluyla birleşmede sermaye
artırımı yapmak, ortaklığın devamının gereğidir. Kurumlar vergisi Kanunun
10’uncu maddesinin birinci fırkasının (ı) bendine eklenen fıkra ile nakit
sermaye artırımında bulunan sermaye şirketlerinin belirli şartların sağlamaları
halinde elde edecekleri teşvik kapsamında kurumlar vergisi beyannamesinde
indirim hakları nakit sermaye artırımında indirim olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada, birleşme kararı veren şirketlerin nakdi sermaye artışında
faiz indirimi uygulamasından bahsedilecek ve devrolan şirketin birleşmeden
önce nakit sermaye artışı yapması ve faiz indirimin yararlanmaması halinde
bu indirimin gelecek dönemlere aktarılabilmesinin uygun olup olmadığı
hakkında bilgi verilecektir.
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2. BİRLEŞMELERDE SERMAYE ARTIRIMI
Birleşmelerde kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan”
diye adlandırılır. Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini,
devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli
olan düzeyde, artırmak zorundadır. Devralan şirkette sermaye artırımının
yapılması zorunluğu ortaklığın devamının gereğidir. Bu sebeple sermaye
artırımı devralan şirkette bir zorunluluktur; emredici niteliktedir. Ancak
sermaye artırımının kapsamı (yüksekliği) her zaman payların değiştirilmesi
oranına göre belirlenmez; şirketler kendi paylarını iktisap etmişlerse, bu
olgu sermaye artırımının miktarını etkiler. Devralan şirket kendi paylarını/
hisse senetlerini iktisap etmişse gereksinim duyulan paylar söz konusu
paylardan karşılanabileceği için, mezkûr payların miktarı yapılacak sermaye
artırımından düşülür. Aynı şekilde devrolunan anonim şirketin iktisap ettiği
kendi paylarının devralan şirkette karşılığı bulunmayacağı, yani devralınan
anonim şirket devralanda ortak olmayacağı için bunlar da hesaplamaya
katılmayacaktır.
Ayrılma akçesi dolayısıyla hem esas hem de kayıtlı sermaye sisteminde,
artırılacak sermayenin miktarı belirsiz olabilir. Bu belirsizlik, halka açık
anonim şirketlerde ön talep sistemi ile aşılabilir. Aynı sistem kapalı anonim
şirketler ile diğer şirketlerde de uygulanabilir.
Bununla beraber birleşmede, ayni sermaye konulmasına ilişkin
düzenlemelerle, halka açık anonim şirketlerde, yeni payların halka arzına
dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin olanlar
müstesna, uygulanmaz. Devralma suretiyle birleşmeye özgü olarak,
sermayeye ilişkin hükümlerin uygulanmayacağını belirten bu durum,
tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla öngörülmüştür. Birleşme raporu ile
birleşmenin denetlenmesi güvenlik yönünden de aynî sermaye hükümlerinin
uygulanmasını gereksiz kılmaktadır. Birleşmede, sermaye artırımı yapıldığı
takdirde yeni payların halka arz edilmesine ilişkin hükümler uygulanmaksızın
bu paylar Kurul kaydına alınır.
Yeni kuruluş yolu ile birleşmede ise, 6102 sayılı Kanun ile 24/04/1969
tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına
dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki
maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır.
Nakdî ödemeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na bağlı bir bankada,
kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin
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kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas
sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek
olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile
ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil
müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder.
3. NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci
fıkrasında, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun
kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve münfesih kurumun
devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün
halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi şartıyla gerçekleşen
birleşmelerin devir hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun “Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme”
başlıklı 20 nci maddesinde de, devirlerde maddede belirtilen şartlara uyulduğu
takdirde münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançların
vergilendirileceği; birleşmeden doğan kârların ise hesaplanmayacağı ve
vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “19” ve “20”
numaralı bölümlerinde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
Anılan Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasında, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla
kurum kazancından sırasıyla yapılacak indirimler sayılmış, bu fıkranın (ı)
bendinde;
“ı) 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 sonuna 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
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dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı
indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
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 dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve
bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye
kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu
Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları,
indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının
hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre
veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas
faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet
satış 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
itibarıyla 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 Cumhurbaşkanı
yetkilidir...”
Hükümlerine yer verilmiştir.
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6.1. İndirimin kapsamı”
başlıklı bölümünde ise;
“Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla
getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında,
1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya
çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten
itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak
karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne
göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır…
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İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye
şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye
artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit
olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak
karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı
tabiidir.
Bununla birlikte;
- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan
sermaye artışları,
- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf
olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
kaynaklanan sermaye artışları,
- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında
ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle
gerçekleştirilen sermaye artışları,
- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi
kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen
sermaye artışları,
İndirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Örnek: (A) Ltd. Şti. 4/5/2015 tarihinde, %50 oranında ortağı olan Bayan
(D)’ye 1.000.000 TL borç vermiş olup bu tutarı “Ortaklardan Alacaklar”
hesabında izlemektedir. 15/7/2015 tarihinde (A) Ltd. Şti.’nin sermayesinin
nakdi olarak 2.000.000 TL artırılması kararı alınmış ve bu tutarın %25’i
olan 500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
Nakdi sermaye artışına ilişkin karar 22/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil
ettirilmiştir. Bayan (D) sermaye taahhüdünün geri kalan 750.000 TL’sini
31/7/2015 tarihinde ortağı olduğu (A) Ltd. Şti.’nin banka hesabına yatırmak
suretiyle yerine getirmiş olup şirketten 4/5/2015 tarihinde almış olduğu
1.000.000 TL tutarındaki borcunu henüz ödememiştir.
Ortaklar tarafından, kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle
gerçekleştirilen sermaye artışları indirim tutarının hesaplanmasında dikkate
alınmayacağından, Bayan (D) tarafından sermaye taahhüdüne ilişkin olarak
ödenen 1.000.000 TL için, Bayan (D)’nin 4/5/2015 tarihinde almış olduğu
1.000.000 TL borç ödeninceye kadar (bu borcun kısım kısım ödenmesi halinde
MART - NISAN 2020

299

MALİ

ÇÖZÜM

ödenmeyen tutar ile sınırlı olmak üzere) indirimden yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır.”
Açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri ve 1 seri no.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, devralınan
şirketin nakdi sermaye artırımına ilişkin hesapladığı ve kazanç yetersizliği vb.
nedenlerle önceki yıllarda yararlanamadığı nakdi sermaye artışı indirimi ile
söz konusu sermaye artışına ilişkin olarak devir yılında ve müteakip yıllarda
devralan şirketlerce hesaplanacak nakdi sermaye artışı indirimlerinin, devralan
şirketlerin kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının
tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, devir işlemlerinden kaynaklanan sermaye artırımları
dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde hüküm altına alınan indirimden yararlanılması mümkün değildir.
4. SONUÇ
Ticaret şirketlerinin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin bir araya
gelerek yeni bir şirket kurmaları veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin
mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması şeklinde meydana gelir. Devralma
yoluyla birleşmede sermaye artırımı yapmak, ortaklığın devamının gereğidir.
Şirketlerin gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi hükümleri ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan
açıklamalar dikkate alınmak suretiyle indirim uygulamasından faydalanılması
mümkündür. Bu kapsamda, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri ve 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, devralınan şirketin nakdi
sermaye artırımına ilişkin hesapladığı ve kazanç yetersizliği vb. nedenlerle
önceki yıllarda yararlanamadığı nakdi sermaye artışı indirimi ile söz konusu
sermaye artışına ilişkin olarak devir yılında ve müteakip yıllarda devralan
şirketlerce hesaplanacak nakdi sermaye artışı indirimlerinin, devralan
şirketlerin kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının
tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
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