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Sayı : 2022 / VERGİ-8 

Konu : İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına 

İstisnasına İlişkin 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı. 
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Söz konusu Kanun’un; Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan düzenlemeleri 

aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: 

 
1) İhracatçılara ve sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlara 

kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32 inci maddesinde kurumlar vergisi oranı %20 olarak 

düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Kanunun geçici 13 üncü maddesinde %20 olan kurumlar vergisi oranının, 

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

dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, KVK’nin 32 nci maddesine eklenen; 

• 7 nci fıkra ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 

kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması, 

   

• 8 inci fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların 

münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 

puan indirimli uygulanması (Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 7 nci fıkra 

hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacaktır), 

   

• 9 uncu fıkrası ile 7 nci ve 8 inci fıkralardaki indirimli oranların, KVK’nin 32 nci maddesi 

kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine 

uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme, 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında 

başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 

22/1/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2) Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına istisna 

getirilmesi 

KVK’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. 

Buna göre; 

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer 

intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları 

kurumlar vergisinden istisnadır. 

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç olmak üzere, diğer fon ve yatırım 

ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kazançları 

istisnasından yararlanamamaktadırlar. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesi ile KVK’nin 5/1-a maddesinde yapılan değişiklikle, girişim sermayesi 

dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması 

sağlanmaktadır. Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kâr 

paylarına ise istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi 

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

yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır. 
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Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 


