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KONU: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL ETMEK YERİNE FİRMA
TARAFINDAN ÜRETİLEN MAKİNALARIN YATIRIM HARCAMASI OLARAK DİKKATE
ALINMASI HUSUSU.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 12.06.2017 tarih ve
17192610-125[ÖZG-15/5]-37771 sayılı özelgesinde;
Şirketinizin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlenen 01.03.2013 tarih ve
109109 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizat listesinde bulunan yatırım
ekipmanlarının yine şirketiniz bünyesinde imal edilmesi ve aktifleştirilmesi durumunda söz konusu
yatırım ekipmanlarının imaline ilişkin harcamaların yatırım harcaması olarak yatırıma katkı tutarının
hesabına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde;
Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar,
yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı
tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi
yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi
suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.
Yatırımın tamamlanması şartıyla, kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini
izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınır.
Hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan, 2012/3305 sayılı BKK'nın "Vergi indirimi" başlıklı 15 inci maddesinde indirimli kurumlar
vergisi uygulamasına ilişkin toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım
harcaması tutarını aşmamak ve yatırımların gerçekleştirildiği bölgelere göre farklı oranlarda olmak
üzere diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara da indirimli kurumlar vergisi uygulanabileceği
hükme bağlanmıştır.
Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, anılan Bakanlıkça onaylı ithal makine ve teçhizat
listesinde yer aldığı hali ile kendi bünyenizde imal etmeyi planladığınız makineleri
yapacağınız başvuru ile öncelikle ithal makine ve teçhizat listesinden yerli makine ve
teçhizat listesine aktarmanız gerektiği, yerli makine ve teçhizat listesi kapsamında yer
alan makine ve teçhizatın bileşenlerinin KDV'si ödenmek suretiyle temin edilerek
tarafınızdan montaj ve üretiminin yapılıp yevmiye defterinde
kaydedilmesi
durumunda, maliyet tutarları dikkate alınmak suretiyle söz konusu makine ve
teçhizatın tamamlama vizesi aşamasında yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım
harcaması olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.
Açıklamalarına yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sayfa 1 / 1

