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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde kurumlar vergisinin oranı %20 olarak 

belirlenmiştir. Madde hükmüne 7256 sayılı Kanunla eklenen ve 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren (6) 

numaralı fıkraya göre; payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 

oranında halka arz edilen kurumların (bazı alanlarda faaliyet gösteren şirketler hariç olmak üzere), 

Paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum 

kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır. 

 

Bununla birlikte Kanuna 7316 sayılı Kanunla eklenen geçici 13. madde ile %20 oranının, kurumların 

2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 

kazançları için ise %23 olarak uygulanacağı; bu oranların özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili 

yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacağı hükme bağlanmıştır.   

 

22 Ocak 2022 tarihli Remi Gazete’de yayınlanan 7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 

bahse konu 32. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

 

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi 

oranı 1 puan indirimli uygulanır.  

 

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim 

faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların 

ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.  

 

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler 

uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.” 

 

İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik 1 puanlık kurumlar vergisi 

indirimine ilişkin değişiklik 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2022 

takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak 

üzere 7351 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 2022/17 sayılı Sirkülerimiz)  

 

Bahse konu kurumlar vergisi indirimi uygulamasına ilişkin esasları açıklamak üzere Hazine ve 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.  

 

Anılan Tebliğ Taslağı ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e (32.1.1.) numaralı bölümünden 

sonra gelmek üzere, konuya ilişkin açıklamalar içeren (32.1.2.) numaralı bölüm eklenmektedir.  

 

İhracattan ve Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi 
Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.  
        Taslağı Hazırlanmıştır 

KONU 
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Bahse konu Tebliğ Taslağı ektedir.  

 

Tebliğ Taslağının geliştirilmesini teminen konu ile ilgili görüş ve önerilerin Tebliğ Taslağı ile ilgili 

duyuru ekinde yer alan 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneri 

Tablosu doldurularak, 09.05.2022 tarihine kadar kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr 

(mailto:kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr) posta adresine iletebilecektir. 
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EK: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ (Seri No:1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri 
       No:20) 
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ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only l iable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
 
 
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International. 
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