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SĐRKÜLER         Đstanbul, 04.02.2009  
Sayı: 2009/25        Ref: 4/25 
 
 
 
Konu:  
5520 SAYILI KURUMLAR VERG ĐSĐ KANUNU’NUN 30’UNCU MADDES Đ 
UYARINCA DAR MÜKELLEF ĐYETE TAB Đ KURUMLARIN VERG Đ KESĐNTĐSĐNE 
TABĐ KAZANÇ VE ĐRATLARINDAN YAPILACAK VERG Đ KESĐNTĐSĐ ORANLARI 
HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANMI ŞTIR  
 
 
03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi, Gazete’de yayınlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar 
mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi 
kesintisi oranları hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.  
 
Bakanlar Kurulu Kararı 03.02.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.  
 
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK:  
2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
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3 Şubat 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27130 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 Karar Sayısı : 2009/14593 
 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların 
vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkında ekli Kararın yürürlüğe 
konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126668 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

 Abdullah GÜL  

  CUMHURBAŞKANI  

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 C. ÇĐÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN 

 Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 

 M. BAŞESGĐOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞĐMŞEK 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  

 M. S. YAZICIOĞLU E. BAĞIŞ M. A. ŞAHĐN M. V. GÖNÜL 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

 B. ATALAY A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇEL ĐK 

 Đçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 

 F. N. ÖZAK R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER 

 Bayındırlık ve Đskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

 F. ÇELĐK M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER 

 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

 E. GÜNAY V. EROĞLU 

 Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 

 
12/1/2009 TARĐHL Đ VE 2009/14593 SAYILI 

KARARNAMEN ĐN EKĐ 
KARAR  

 MADDE 1 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi 
kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları aşağıdaki şekilde tespit 
edilmiştir. 
 1 – Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri 
ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 3, 
 2 – Serbest meslek kazançlarından; 
 a) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, 
 b) Diğerlerinden % 20, 
 3 – Gayrimenkul sermaye iratlarından; 
 a) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye 
iratlarından % 1, 
 b) Diğerlerinden % 20, 
 4 – Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen 
ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut 
Đdaresi ve Özelleştirme Đdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, 
altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz); 
 a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Đdaresi ve Özelleştirme Đdaresince çıkarılan 
menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0, 
 b) Diğerlerinden % 10, 
 5 – Her nevi alacak faizlerinden; 
 a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak 
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kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren 
kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt 
dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0, 
 b) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile 
bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme 
yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden % 1, 
 c) Katılım  bankaları tarafından  ödenen kâr payları  hariç  olmak üzere,  mal tedarikinden kaynaklanan vade 
farkları üzerinden % 5, 
 ç) Diğerlerinden % 10, 
 6 – Mevduat faizlerinden % 15, 
 7 – Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yazılı menkul 
sermaye iratlarından %10, 
 8 – Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından % 15, 
 9 – Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından % 15, 
 10 – Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan menkul 
kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden % 15, 
 11 – Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 
unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya 
tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 20, 
 12 – Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde 
edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar 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 % 15, 
 13 – Türkiye'de iş yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi 
ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlardan % 0, 
 14 – 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 % 15. 
 MADDE 2 – Bu Karar; 
 a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul 
kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 
 b) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendi yayım tarihinden itibaren düzenlenen 
sözleşmelere bağlı olarak ödenen faizlere uygulanmak üzere, 
 yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 
 


