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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
 
“18 VE 19 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL 
TEBLİĞ TASLAKLARI GELEN GÖRÜŞLER DE DİKKATE 
ALINARAK GÜNCELLENMİŞ VE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR 
 
 
Bilindiği gibi, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun, 
 
-  17 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 
dördüncü fıkrasıyla tam mükellef sermaye şirketlerinin 
iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payların 
sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi, iktisap bedelinin 
altında bir bedelle satılması ve iktisap tarihinden itibaren 
iki yıl süreyle elde tutulması halinde %15 oranında vergi 
kesintisi uygulanacağı, 

 
-  35 inci maddesiyle de 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 beş hesap dönemine ait 
kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan 
indirimli olarak uygulanacağı 

 
hüküm altına alınmıştır. 

  

 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendi hükmü ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla uyarınca 1/1/2021 
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere 
söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde 
indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. 
 
Konuya ilişkin açıklamalara 19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında 
yer verilmiştir. 
 
Bu konularda Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan 18 ve 19 seri 
no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ taslakları gelen görüşler de dikkate alınarak 
güncellenmiş olup birleştirilen taslakların geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale 
getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Güncellenmiş taslakta yer alan 
konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve 
önerilerinizi, 26.04.2021 tarihine kadar kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr e-posta 
adresine iletebilirsiniz. 
 
Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.” 
 

mailto:kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr
https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/5520/18_serno_kvgenteb_taslak.pdf

