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Tarih    : 13.05.2022 

Sayı     : 2022 / 35 

Konu : İhracat Yapan ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflere 

Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanması Hk. 

2022/14 sayılı Sirkülerimizde; 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 7351 sayılı ‘Torba Kanun’un 15’inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun “Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı” başlıklı 32’nci maddesinde oran 

indirimine yönelik düzenlemeler yapıldığı ve yapılan düzenlemeye göre; 

- İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına, 

- Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların 

münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına, 

 Kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı ve ilgili faaliyetlerden elde 

edilen kazançların hesaplama yöntemine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ 

yayınlanması beklendiği belirtilmişti. 

 

2022/1 Geçici Vergi beyan süresinin dolmasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen elde 

edilen kazançların hesaplama yöntemine ilişkin beklenen 20 seri no.lu Tebliğ’in Resmi 

Gazete’de yayımlanmamış olması uygulamaya ilişkin soru işaretleri yaratmıştır. 

Bu sebeple, Gelir İdaresi Başkanlığı 12/5/2022 tarih ve 17:15 itibariyle Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No.lu Tebliğ’in 

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğine ilişkin duyuru 

yayınlamıştır.  

Bu anlamda, uygulamadan 1. Geçici Vergi dönemi itibariyle yararlanmak isteyen 

mükelleflerin Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklemeksizin, duyuruda yer alan 

metinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. 

 

 

 

 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_4583debccfd64f14ad27ddcd4bed5f00.pdf
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Tebliğ Metnine Eklenen Yeni Açıklama ve Örnekler 

27/4/2022 tarihinde yayımlanan tebliğ taslağı sonrasında 12/5/2022 tarihinde 

yayımlanan Tebliğ metnine eklenen yeni bölümler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

Tebliğ metniyle; 

-Tebliğ taslağının 32.1.2.5 bölümüne; “Yurt içinden serbest bölgeler ile gümrüksüz satış 

mağazağarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek 

ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir.” Şeklinde açıklama 

eklenmiş, 

-Tebliğ taslağının 32.1.2.6 bölümüne; “Sanayi sicil belgesini haiz olan ve münhasıran 

belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti 

sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir.” 

Şeklinde açıklama eklenmiş, 

-Tebliğ taslağının 32.1.2.9.1 bölümüne; “Aynı şekilde, 1 puan indirim uygulanacak 

matrahın hesabında indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat 

kazancı, ticari bilanço karından da çıkarılacaktır.” Şeklinde açıklama eklenmiş ve bölümdeki 

Örnek değiştirilmiş, 

-Tebliğ taslağının 32.1.2.9.2. bölümündeki Örnek değiştirilmiş, 

-Tebliğ taslağının “32.1.2.12 Diğer Hususlar” bölümüne “31.1.2.12.2. Münhasıran 

üretim veya ihracat kazançlarına isabet eden kur farkı veya diğer gelirlerin durumu” 

şeklinde yeni bir bölüm eklenerek, “Gerek ihracat gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan 

alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum 

kazancı kapsamında değerlendirilirken, bu faaliyetler kapsamındali alacakların tahsilinden 

sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirlerin ise söz konusu indirimden yararlanamayacağı 

tabidir.” Şeklinde açıklama eklenmiştir. 

 

İlgili Tebliğin Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan metnine ulaşmak için; 

https://www.gib.gov.tr/kurumlar-vergisi-genel-tebligi-seri-no-1nde-degisiklik-

yapilmasina-dair-teblig-seri-no-20-resmi 

 

Saygılarımızla, 

https://www.gib.gov.tr/kurumlar-vergisi-genel-tebligi-seri-no-1nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-seri-no-20-resmi
https://www.gib.gov.tr/kurumlar-vergisi-genel-tebligi-seri-no-1nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-seri-no-20-resmi

