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     24.01.2022 

                               Sirküler, 2022/04 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu:  İhracat Ve Üretim Kazançlarında Kurumlar Vergisi Oranını Düşüren ve Yatırım Fonu  

Kazançlarına İstisna Getiren Kanun Değişiklikleri Yayımlandı. 

 

7351 Sayılı Kanun (Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair) 22.01.2022 tarih ve 31727 

Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu kanun ile getirilmiş olan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir; 

- İhracat ve Sınai Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançların Kurumlar Vergisi Oranı 1 

Puan İndirimli Uygulanacaktır:  

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve 

fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri 

kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. 

Sınai üretim faaliyetinden elde edilen kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim 

uygulanmayacağı ve bu kapsamdaki indirimli oranların, kanunun 32. maddesi kapsamındaki diğer 

indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı düzenlenmiştir. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesine göre 2022 yılı için geçerli olan % 23 Kurumlar 

Vergisi Oranı,  bu düzenlemeyle İhracat ve Üretim kazançları için % 22 olarak uygulanacaktır.  

 

- Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlara Uygulanan İştirak Kazancı 

İstisnasının Kapsamı Genişletildi: Kurumlar Vergisi Kanununun 5.  maddesinin “iştirak kazançlarına 

ilişkin istisnayı düzenleyen birinci fıkrasının (a) bendine ilave edilen 4 numaralı bent ile, kurumlar vergisi 

mükelleflerinin tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar 

paylarına  ilave olarak diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları da iştirak kazanç 

istisnası kapsamına alınmış, ancak aynı bentde yapılan düzenleme ile “portföyünde yabancı para birimi 

cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan 

yatırım fonlarından elde edilen kazançlar” istisna kapsamı haricinde tutulmuştur. 

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dışında kalan “diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde 

edilen kâr payları” bu istisnadan yararlanamayacaktır.  

Yapılan bu düzenleme 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 

yürürlüğe girmiştir. 
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- İade Talep Edilen Vergilere İlişkin Davalarda Yürütmenin Durdurulması Teminat Şartına 

Bağlandı: Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava 

konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği 

belirlenmiştir. Yapılan bu düzenleme 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Söz konusu kanuna aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm 

 

 

 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm

