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BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA İLK DEFA İŞLEM 
GÖRMEK ÜZERE EN AZ %20 ORANINDA HALKA ARZ EDİLEN 
KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 2 PUAN 
İNDİRİMLİ UYGULANMASI HAKKINDA KURUMLAR VERGİSİ 
TEBLİĞİ DÜZENLEMESİ 
 
Bilindiği üzere 7256 sayılı Kanun (RG.17.11.2020/31307) ile, 
Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az 
%20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi 
oranının 2 puan indirimli uygulanması imkânı getirilmiştir. 
2020/89 sayılı Sirkülerimizle konu hakkında detaylı 
açıklamalarda bulunulmuştur.  
 
Bu defa Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “32.1. Kurumlar 
vergisi oranı ve geçici vergi” başlıklı bölümünden sonra gelmek 
üzere eklenen bölüm ile, bu konuya ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. 
 
Yapılan bu düzenlemeler, 2020/89 sayılı Sirkülerdeki 
açıklamalarımızla paraleldir. Bu düzenlemeler aşağıda kısaca 
özetlenmiştir. 
 
 

• İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından 
yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul Pay 
Piyasasında maddenin yürürlük (17/11/2020) tarihinden 
sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az %20 
oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
%20’lik oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte 
ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alınacaktır. Bu 
oranın altında yapılan halka arzlarda sonradan yapılan 
arzlarla bu oranın üzerine çıkılsa dahi bu indirimden 
yararlanması söz konusu değildir. Yine 17.11.2020 tarihi 
itibariyle payları borsada işlem gören şirketlerin de 
herhangi bir şekilde bu indirimden yararlanması mümkün 
bulunmamaktadır. < 
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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 dâhil 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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• Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring 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 indirimli oran uygulamasından yararlanamayacaklardır. 

 
• İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulaması süresiz olmayıp, ilk defa halka arzın 

gerçekleştiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca elde 
edilecek kurum kazançlarına uygulanacaktır. Halka arz şartının Kanunda 
öngörülen şekilde sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren kurumlar 
vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak olup halka arzın gerçekleştiği tarihe 
göre önceki geçici vergilendirme dönemlerinde kanuni oran üzerinden 
hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

 
• İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için en az %20 

oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden 
itibaren beş hesap dönemi boyunca korunması gerekmektedir. Bu şartın ihlal 
edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile 
birlikte tahsil edilecektir. 

 
• İndirimli oranlı kurumlar vergisinden yararlanan kurumların ilk defa halka arzın 

gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içerisinde tasfiyeye 
girmeleri veya devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmeleri halinde ise 
indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilecektir. 

 
• Söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi 

kullanan mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarına, 
özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren 
başlayan özel hesap dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. 
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