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Özet: 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de 15 Seri No'lu "Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği'nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 1/1/2019 tarihi itibarıyla 
kurulu bölgesel yönetim merkezleri kurumlar vergisi tebliğinde belirtilen şartlar dahilinde, 1/1/2022 
tarihine kadar kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Ancak, 1/1/2019 tarihinden itibaren 
kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin söz konusu kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması 
mümkün olmayacaktır. Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan kurumlar vergisi 
mükellefleriyle ilgili, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27/3/2018 tarihinden sonra 
yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye 
öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri 
adına yapılacaktır.  

Açıklamalar 

Söz konusu Tebliğ ile 7103 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (ö) bendi ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 
ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde 
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin "4.17.2. Muafiyetten yararlanacaklar" başlıklı bölümüne 
aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

"Öte yandan, 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi hükmü, 21/03/2018 
tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun1 74 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 7103 sayılı Kanunun 93 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (ö) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 74 üncü madde hükmünün 1/1/2019 tarihinde 
(1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere) yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, 1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri, Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (ö) bendinde düzenlenen muafiyet hükmünden, Tebliğde belirtilen şartlar dahilinde, 
1/1/2022 tarihine kadar faydalanabilecektir. 

Ancak, 1/1/2019 tarihinden itibaren kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin söz konusu kurumlar 
vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün olmayacaktır." 

Aynı Tebliğ'in "17.8. Tasfiye edilerek ticaret sicilinde tüzel kişiliği sona eren kurumlar vergisi 
mükellefleri hakkında yapılacak tarhiyatlar" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5520 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 7103 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 
27/3/2018 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yine 7103 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine beşinci fıkra eklenmiş olup söz konusu fıkrada, tasfiye 
edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükellefler hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye 
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dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemine ilişkin düzenlemelere yer 
verilmiştir. 

Buna göre, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan kurumlar vergisi mükellefleriyle 
ilgili, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27/3/2018 tarihinden sonra yapılacak her türlü 
vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminde Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir." 

Ek-15 Seri No'lu "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 
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Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap 
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