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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE 
 

 

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25’E, 2022 YILI İÇİN %23’E 

YÜKSELTİLMİŞTİR 

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 

geçici 13 üncü madde ile kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’e, 2022 yılı için %23’e 

yükseltilmiştir. Kanunda değişiklik yapılmadığı takdirde 2023 yılı için oran %20 olarak 

uygulanacaktır.    

Öte yandan 7316 sayılı Kanunun “Yürürlük” maddesine göre, kurumlar vergisi oran artırımına 

ilişkin 11 inci madde 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak 

ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin 

edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum 
kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre, iki yıl için artırılan oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 2021 

yılında başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacaktır. Örneğin, hesap dönemi 1 Ağustos 

2020- 31. Temmuz 2021 olan mükellefler için kurumlar vergisi oranı %22, 1 Ağustos 2021- 31 
Temmuz 2022 hesap dönemi için %25 oranı uygulanacaktır.  

2021 yılı için Uygulanacak Geçici Vergi Oranları 

Geçici 13 üncü madde hükmü, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken 

beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme ait kurum 

kazançları için geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, %25 oranı, hesap dönemi takvim 
yılı olan kurumlarda 2021 yılının ikinci geçici vergi döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 

Buna göre, birinci geçici vergi döneminde oran %20, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönem geçici 

vergilerde %25 olarak uygulanacaktır. Ancak, geçici vergi kümülatif esasta hesaplandığından,   2021 

yılı kurum kazançları için %25 oranı üzerinden geçici vergi ödenmiş olacaktır.  Sadece 2021/1. Geçici 

vergi döneminde oran %20 olacak, 2021/2. Geçici vergi döneminde kazancın tümüne %25 oranı 

uygulanacağından birinci dönem kazancı da %25 oranında vergilendirilmiş olacaktır.  

  Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

DOSYAYI İNDİR 
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