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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 22.12.2021 

Sirküler No     : 2021.90 

 
 

Konu: Kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları (temettü) 

üzerinden yapılan tevkifatın oranı, %15’ten %10’a 

düşürülmüştür.  

Özet:  22 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4936 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar 

tarafından dağıtılan kâr payları (temettü) üzerinden Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında yapılan tevkifatın 

oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür. 

 

 

 

 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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Tam mükellef kurumlar tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında; 

 -Tam mükellef gerçek kişilere, 

 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara, 

 Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç 

olmak üzere dar mükellef kurumlara, 

 Dar mükellef gerçek kişilere, 

 Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere, 

dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) kâr payları (temettü) üzerinden 

%15 oranında tevkifat (vergi kesintisi) yapılması gerekmekteydi. Diğer bir anlatımla tam 

mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimî 

temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden 

vergi kesintisi yapılmamaktadır. 

22 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

yukarıda belirtilen kâr payları üzerinden yapılan tevkifatın oranı %15’ten %10’a 

düşürülmüştür. 

Söz konusu Karar’la ayrıca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, 

indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi 

düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılan tevkifatın 

oranı da %15’ten %10’a düşürülmüştür. 

 

4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, yayım tarihinde (22.12.2021) yürürlüğe girmiştir. 
 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


