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Sayın Meslektaşımız;
Konu : 7256 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler Hak.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan
değişiklik ve düzenlemeler kısaca aşağıda özetlenmiştir;
1. Yayımlanan 7256 Sayılı Kanunun 35’inci maddesiyle Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 32’nci maddesine eklenen 6’ncı fıkra ile; Payları Borsa
İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20
oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği
hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum
kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak
uygulanması düzenlemesi getirilmiştir. İndirimden yararlanılan hesap
döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu maddede
belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi zıyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Ancak bu uygulamadan; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring
şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili
döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile
sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri yararlanamayacaktır.
Bu düzenleme, 1.1.2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan
mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından
itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere getirilmiştir.

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

2. 7256 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemenin süresi
31.12.2025 tarihine uzatılmıştır. Buna göre; Dernek veya vakıflarca elde
edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve
geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve
iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin
düzenlemenin süresi 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.
3. 7256 Sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici
11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi
finali için sağlanan muafiyetin, ertelenen müsabaka nedeniyle 2021 finali
için geçerli olması sağlanmıştır.
Bu düzenlemeler, kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7256kanun.pdf
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