5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 5.1.1982 Sayı : 17565)
Kabul Tarihi :
31 . 12 . 1981

Kamun N o .
2573

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Yergisi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sermaye Şirketleri :
Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamh komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, sermaye şirketleridir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uy
gulanmasında sermaye şirketi addolunur.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kooperatifler

:

Madde 3. — Kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan is
tihlak, istihsal, kredi, satış, yap» vesair kooperatifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatiflerdir.
Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu Kanunun uygulanmasında koope
ratif addolunmaz.
MADDE 3. — Aym Kanunun 8 inci maddesinin 6, 7, 8 ve 10 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki 12 numaralı bent eklenmiştir.
6. Sanayi ürünü ihraç eden ve yıllık ihracat tutan 250 000 Amerikan Doları veya muadili yabancı para
karşılığı Türk Lirasını aşan imalatçı kurumların bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si kurum kazan
cından indirilir.
thraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapılan satışlar yıllık ihracat tutarının hesabında ihracat
sayılır.
İhraç ettiği malı imal etmeyen ihracatçı kurumlarda bu istisnalar 1/4 oranında uygulanır.
li Yaş meyve, sebze ve su ürünleri ihracatçılarının, bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si kurum
kazancından indirilir, thraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapdan satışlar da yaş meyve, sebze ve
su ürünleri üreticisi yönünden ihracat sayılır.
8. Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış nav
lun hâsılatının % 20'si kurum kazancından indirilir.
10. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi veya 1618
sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentalan Birliği Kanunu gereğince «Seyahat Acentası İşletme Belgesi»
almış olan kurumların döviz olarak elde ettikleri hâsılatın % 20'si mezkûr dövizlerin yetkili bankalarda boz
durulduğunun tevsiki şartıyla kurum kazancından indirilir. Elde edilen dövizleri bizzat bozdurmayan ve dö
vizi sağlayan müessese veya acentadan doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri, bu istisnadan aldık
ları pay oranında faydalanırlar.
12. Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının ve Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının portföy işletme
ciliğinden doğan kazançtan.
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MADDE 4. — Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı bendine aşağıdaki parantez içindeki hüküm
eklenmiştir.
(Bu şartlan haiz olsalar dahi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri
malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye'de elde
edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat ahcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya
satış akdinin Türkiye'de yapılmasıdır.)
MADDE 5. — Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların malî bilançolarına göre meydana gelen zarar
lar (Bilançolarda her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.)
MADDE 6. — Aynı Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasını takiben aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
4 üncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu dar mükellefiyete tabi kurumların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve iratlarından
yapılacak vergi tevkifat nispetlerini her birinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde indirıheye yetkilidir.
Uluslararası para piyasasmdan; deniz ulaştırma, gemi inşa ve onarma (yüzer havuzlar dahil) işlerinde
kullanılmak üzere alınan krediler ile Hazine garantisi altında alınacak diğer orta ve uzun vadeli krediler için
ödenecek faizlerdeki tevkifat oranını sıfıra, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak
kazançlardaki
tevkifat oranmı % 5'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir,
MADDE 7. — Aynı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Verginin Nispeti :
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından % 40 nispetinde
alınır.
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır.
MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 33. — Tasfiye döneminin başındaki servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki bilançosunda
görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde müteakip tasfiye dönemlerinin başındaki servet
değeri, bir evvelki dönemin son bilançosunda görülen servet değeridir. Aşağıda y a z ı l ı olanların dışında ka
lan her nevi ihtiyatlarla dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir.
MADDE 9. — Aynı Kanunun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ödeme Süresi :
Madde 40. — Kurumlar Vergisi, Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.
Hesap dönemleri veya beyanname verme süreleri Maliye Bakanlığınca tayin olunan mükellefler için biri be
yannamenin verildiği ayda, diğerleri ise, bu ayı takip eden dördüncü ve altıncı ayda olmak üzere üç eşit
taksitte ödenir.
MADDE 10. — Ay m Kanuna aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Deniz ulaştırma, gemi inşa ve onanm( yüzer havuzlar dahil) sektörleri, kalkın
ma planı ve yıllık programlarda gerekli tespitler yapıbncaya kadar yatırım indirimi yönünden özel önem ta
şıyan sektör sayılır.
MADDE 11. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu' Kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 inci madde
sinde yazılı vergi nispeti, kurumların 1982 takvim yılı kazançlarına ilişkin olup 1.1.1983 tarihinden itibaren
beyanı gereken kazançlar hakkında uygulanır.
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Kaldırılan Hükümler

:

MADDE 12. — Aynı Kanuna 2362 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 19, geçici 3 ve geçici 7 nci maddeler
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

:

MADDE 13. — Bu Kanunun;
A) 2, 5 ve 8 inci maddeleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
B) 7 nci maddesi 1.1.1983 tarihinde,
C) Diğer maddeleri 1.1.1982
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme

:

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

1 - Gerekçeli 292'ye 4 üncü ek S. Sayılı basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 90 ıncı Birleşim tuta
nağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No, : 1/270

