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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 21.03.2017 

        Sayı  : 2017/17 

 Değerli Müşterimiz, 

 

 YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 (2012/3305 SAYILI) 

 

          2017/9917 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kararla, 2012/3305 Sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Kararın yayımı tarihi olan 22.02.2017 de yürürlüğe giren bu değişiklikler aşağıda 

özetlenmiştir. (22.02.2017 Tarih ve 29987 sayılı R.G)   

 

1. Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından 2017 Yılı, Avantajlı Hale Getirilmiştir. 

 

 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen 

geçici maddeler ile yatırım teşvik belgeli ve yatırımı devam eden mükellefler 

(imalat sanayine yönelik US-97 Kodu:15-37 olan yatırımlar) 2017 yılında daha 

avantajlı hale getirilmiştir. 

 

 Buna göre; imalat sanayiine yönelik “US-97 Kodu:15-37” düzenlenen yatırım 

teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına ait aşağıdaki unsurlar, teşvik belgesi 

üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır. 

 

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, 

 

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında 

vergi indirimi desteği, 

 

 -Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 

15 puan ilave edilmek suretiyle, 

 

 -Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde % 100 oranında, 

 

 -Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran % 100 dür. 

 

 Örnek 1: 1. Bölgede yatırımda bulunan şirketin verileri aşağıdaki gibidir. 

 

 -Yatırım Katkı Oranı: % 15 

 

 -Kurumlar Vergisi İndirim Oranı: %50 

 

 -Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Oran: % 80 

 

 Bu şirketin 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 
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 -Yatırım Katkı Oranı: % 30 (% 15 + % 15 ilavesiyle) 

 

 -Kurumlar Vergisi İndirim Oranı: % 100 (tüm bölgelerde % 100’e yükseltildi) 

 

 -Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Oran: % 100 (tüm 

bölgelerde % 100’e yükseltildi) 

 

 olarak uygulanacaktır. 

 

 Burada göz ardı edilmemesi gereken husus; önceki dönemde yapılan veya 

tamamlanan teşvik belgeli yatırımlarda, (2017 yılına devreden yatırıma katkı 

tutarları ile ilgili olarak) 2016 ve önceki yıllarda geçerli olan ve yatırım teşvik 

belgesinde yer alan oranların hesaplamalarda dikkate alınmasıdır. 
 

 Örnek 2: D  A.Ş kurumlar vergisi mükellefi olup, 2. Bölgede yer alan teşvik 

belgeli tevsii yatırımını 2016 yılında tamamlamıştır. Bu yıla ilişkin veriler aşağıdaki 

gibidir.  

 

 (2016 YILI) 

 

Yatırım Tutarı: 3.000.000 TL                         Yatırıma Katkı Oranı: % 20  

Vergi İndirim Oranı: % 55                            Kurumlar Vergisi Oranı: % 20 

Kurum Kazancı: 3.500.000 TL (Bilanço karı ile aynı olduğu kabul edilmiştir) 

Binalar: 2.000.000 TL 

Makinalar: 3.000.000 TL 

Taşıtlar: 1.000.000 TL 

Demirbaşlar:2.000.000 TL 

 

Sabit Kıymet Tutarı Toplamı: 8.000.000 TL 

 

 Yatırım harcamaları içindeki arazi, arsa, royalti, yedek parça ve 

amortismana tabi olmayan harcamalar indirimli vergi uygulamasından 

yararlanamaz. (B.K.K 2012/3035) 

 

 

Yatırıma Katkı Tutarı = Yatırım Tutarı: x Yatırıma Katkı Oranı 

600.000                      = 3.000.000 x % 20 

 

Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı = %20 - ( %20 x 55 = % 11) = % 9 

 

İndirimli K.V. Oranına       = Yatırım Tutarı x Kurum Tic. Karı 

Uygulanacak Matrah        Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı 

                                           = 3.000.000 x 3.500.000 / 8.000.000 

                                           = 1.312.500 TL 

Kurumlar Vergisi Matrahı = 3.500.000 TL 

 

İndirimli K.V Matrahı 32/A= 1.312.500 x % 9     = 118.125 TL 

 

Normal Oranlı K.V Matrahı = 2.187.500 x % 20 = 437.500 TL 

          Toplam                       = 3.500.000             = 555.625 TL 
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Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı = 1.312.500 x % 11 = 144.375 TL 

 

Sonraki Döneme Devreden = ( 600.000 – 144.375) = 455.625 TL 

 

Yatırıma Katkı Tutarı 

 

İkinci Hesaplama Şekli; 

 

3.500.000 x % 20 = 700.000 – 555.625 = 144.375 TL 

 

 2017 yılı için devreden yatırıma katkı tutarı, yeniden değerleme oranında 

(3,83) oranında artırılarak [455.625 + (455.625 x % 3,83)] = 473.075,43 TL olarak 

dikkate alınacaktır. 

 

 “Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; 32.2.11. yatırıma katkı tutarında 

endeksleme bölümünde yer alan açıklamalar gereğince, 2017 yılına devreden 

yatırıma katkı tutarına, 2017 yılı için yeniden değerleme oranında(% 3,83)artış 

yapılmıştır.” 

 

 Bu yatırımla ilgili, devreden yatırıma katkı tutarı üzerinden 2017 yılında 

yapılacak hesaplamalarda, teşvik belgesinde yazılı aynı indirimli oranlar 

kullanılacaktır. 

 

 Yapılan, gerçekleştirilen, yararlanılan ve devreden yatırıma katkı tutarları 

nazım hesaplarda izlenmelidir. 

(2017 YILI) 

 

 Örnekteki teşvik belgeli yatırım harcamalarının, 2017 yılında yapıldığını 

varsaydığımızda; yatırıma katkı oranı % 20’e 15 puan ilavesiyle% 35 olacak, vergi 

indirim oranı ise % 55 yerine % 100 olarak hesaplanacaktır. 

 

Buna göre; 

 

Yatırıma Katkı Tutarı = Yatırım Tutarı: x Yatırıma Katkı Oranı 

1.050.000                   = 3.000.000 x % 35 

 

Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı =    

%20 - ( %20 x 100 = % 20) = % 0,00 

 

İndirimli K.V. Oranı = Yatırım Tutarı x Kurum Tic. Karı 

 

Uygulanacak Matrah      Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı 

 

             = 3.000.000 x 3.500.000 / 8.000.000 

                                  = 1.312.500 TL 

Kurumlar Vergisi Matrahı = 3.500.000 TL 

 

İndirimli K.V Matrahı 32/A =  1.312.500 x % 0,00 = 0,00 TL 
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Normal Oranlı K.V Matrahı= 2.187.500 x % 20    = 437.500 TL 

 

Toplam                                 = 3.500.000               = 437.500 TL 

 

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı = 1.312.500 x % 20 = 262.500 TL 

 

Sonraki Döneme Devreden = ( 1.050.000 – 262.500) = 787.500 TL 

 

Yatırıma Katkı Tutarı 

 

İkinci Hesaplama Şekli; 

 

3.500.000 x % 20 = 700.000 – 437.500 = 262.500 TL 

 

Devreden Yatırıma Katkı Tutarı : 1.050.000 – 262.500 = 787.500 TL olma 

 

Yaptığımız örneğin karşılaştırması aşağıdaki gibidir. 

 

 

 Bu duruma göre; 2017 yılında, 2016 yılına göre 118.125 TL daha az kurumlar 

vergisi ödenecektir. 

 

2. 2012/3305 Sayılı Yatırım Teşvik Kararnamesinde Yapılan Diğer 

Değişiklikler 

 

 Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesine(6770 sayılı 

Kanunla) eklenen ibare ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri 

maddi hak satış ve kiralamaları KDV istisnası kapsamına alınmıştır.  

 

 Bu düzenlemeye paralel olarak Kararnamede yapılan değişiklikle, yazılım ve 

gayrı maddi hak satış ve kiralamaları, “KDV istisnası ve iadesi” başlıklı 10. maddeye 

ilave edilmiştir. Buradan anlaşılan; istisnadan yararlanabilmek için yatırımla ilgili 

gayrı maddi hak ve yazılımların, teşvik belgesi eki global listelere ekletilmesi 

gerektiğidir.  

 

 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge 

illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi 

bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik 

Açıklama 2016 Yılı 2017 Yılı Avantaj(TL) Avantaj(oran) 

Yararlanılan katkı 

tutarı 
144.375 262.500 

 

118.125 

 

81,82 

Sonraki döneme 

devreden 

yatırıma katkı 

tutarı 

455.625 787.500 

 

 

331.875 

 

 

72,84 

Ödenecek 

kurumlar vergisi 
555.625 437.500 

118.125 21,26 
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uygulamaları kapsamındaki yatırımların, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı 

bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanması 

sağlanmıştır. (Kararnamenin 18. maddesine eklenen 4. bentle)    

 

 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma 

Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun 

görülen yatırımların aşağıda belirtilen şartlarda bu Karar kapsamındaki 

desteklerden de yararlanacağı belirtilmiştir. (Kararnameye eklenen 23/A 

maddesiyle) 

 Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya 

yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının 

sağlanamaması durumunda;    

 

 -Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesisler, 

taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteğinden,   

 

 -6 ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı 

Desteğinden,   

 

 yararlanır.   

 

 -Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın 

asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesis ikinci 

fıkra hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere 

ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden 

yararlanır.   

 

 Kararnameye ekli EK-2B no.lu Tablonun 10 no.lu dipnotuna aşağıdaki g ve ğ 

bentleri eklenerek, bu yatırımların bulunduğu bölgeye sağlanan teşviklerden 

yararlanması sağlanmıştır.   

 

 -(g)5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek 

komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım 

konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme 

kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı 

sağlayan yatırımlar.     

 

 -(ğ)4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri 

imalatı konusundaki yatırımlar.     

 

 Kararnameye ekli EK-2B no.lu Tabloya aşağıdaki 13 no.lu dipnot eklenerek 

aşağıdaki yatırımlarda asgari yatırım yapma şartı olmaksızın kurulduğu bölgenin 

teşviklerinden yararlanma imkânı getirilmiştir.   

 

 “Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı 

merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi 
bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır”.   
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 Kararnamenin “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek 

Teknolojili Yatırım Konuları” Başlıklı 6 no.lu Tablosuna “2927-Silah ve Mühimmat 

İmalatı” ibaresi eklenerek, bu yatırımların İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci 

ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 

üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede 

uygulanan bölgesel desteklerden yararlanması sağlanmıştır.   

  
                 Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


