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Konu: Kar Dağıtımına İlişkin Stopaj Oranı 22.12.2022 Tarihinden İtibaren  %10’a İndirildi. 

 
 

4936 sayılı Cumhurbaşkanının 4936 Sayılı Kararı yayımlanmış olup, Bu kararda Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında kar payı 

dağıtımında yapılacak vergi kesintisi oranı 22.12.2022 tarihinden itibaren  %15’den 

%10’a düşürülmüştür. 

  

22 Aralık 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Karara göre uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir.  

 

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

6 - a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 

sayılmaz.) % 10, 

 
     b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan 

dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı 

kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,  

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları 
hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

 
9 - Vergiden muaf olan kuramlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir 

Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr paylan 

(Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan 
kazançlar hariç) üzerinden % 10  

 

 5520 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları 

hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (12) ve (14) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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12 - Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı 

elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kuramlara veya kuramlar vergisinden muaf olan dar 
mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 

75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı 

Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) 
üzerinden % 10, 

 

 

14 - Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kuramların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki 
kuram kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze 

aktardıkları tutar üzerinden % 10, 

 
Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

(Resmi gazete : 22.12.2021 tarihli 31697 sayılı ) 
 

 Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-11.pdf  
 

 

Bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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