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Yasal Mevzuat   : Kurumlar Vergisi Oranını Da Artırmayı Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye 

Sunuldu. 

Resmi Gazete Tarih & Sayı : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2/4/2021 tarihinde TBMM’ye sunuldu. 
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Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 18 maddeden oluşan teklif, toplam 9 farklı kanunda değişiklik 
yapmayı öngörmektedir. 
 
Teklif ile yapılması öngörülen düzenlemelerden bazıları özetle aşağıdaki gibidir: 
 
1) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 
oranında uygulanması 
 
Bu Teklifin 14 üncü maddesiyle, %20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 
yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması öngörülmektedir. 
 
Buna göre, %20 kurumlar vergisi oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için 
%25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Bu oranlar özel 
hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına 
uygulanacaktır. 
 
2) İçecek ve Tütün Mamüllerinde ÖTV’nin komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda doğması 
 
ÖTV Kanununun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular 
vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde ÖTV doğmaktadır. 
 
Bu Teklifin 8 inci  maddesiyle, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamüllerinin, 
komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya 
konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
3) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda sayılan menkul malların ve gayrimenkullerin satış 
işlemlerinde değişiklik yapılması 
 
Teklifin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleriyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında  
haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmaktadır. 
 
Buna göre Teklifin; 
 

 1 nci maddesiyle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile 
satılmasına imkân sağlanması, 

 2 nci maddesiyle, teklartırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin 
ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması, 

 3 üncü maddesiyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanması, 

 4 üncü maddesiyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin 
feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmesi, 

 5 inci maddesiyle, menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanması 
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amaçlanmaktadır. 
 
4) Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek verilmesi 
 
Aynı Teklifin 6 ncı maddesiyle, yiyecek ve içicek sektöründe çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne 
ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması amaçlanmaktadır. 
 
Buna göre, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde. 2021 yılı Mart ayında hizmet 
akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden 
faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 
50 TL ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 
50 TL’ye çıkarılmaktadır. 
 
Buna ilavaten, aynı Teklifin 7 nci maddesiyle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan 
karşılanması amaçlanmaktadır. 
 
Buna göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 
kodunda faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 
sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve 
işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden 
mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacaktır. 
 
5) Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya 
çıkarılması 
 
Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına 
göre belirlenmektedir. 
 
Bu Teklifin 12 nci maddesiyle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine 
esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün 
sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek 
ödenmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. 
 
6) Prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanabilme imkanının kaldırılması 
 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 17 nci  maddesi uyarınca, 5510 Sayılı 
Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde 
yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip 
eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya 
ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilinmekte veya 
yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile 
değiştirilebilmektedir. 
 
Bu Teklifin 13 üncü maddesi uyarınca, söz konusu maddede değişiklik yapılarak geriye yönelik teşvik 
uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır. 
 
Buna göre, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 
yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden 
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yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve 
indirim ile değiştirilemeyecektir. 
 
Bu maddenin yürürlüğü, kanunun yayımı tarihini takip eden ayın başı olarak belirtilmiştir. 
 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
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