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KONU: SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İMALATÇILARDA, İMALATTA KULLANILAN
MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMINA İLİŞKİN KULLANILAN KREDİLERDE BANKA VE
SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İSTİSNASI
29 Mart 2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri
Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Kanunun 29’ uncu maddesine (z) bendi başlığı ile eklenen sanayi
sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere
alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler
dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri;
Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette
bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları
yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla
istisnadan faydalanabilecektir.
İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat;
İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde
kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan
ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt
araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir.
İstisna uygulaması;
İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile
makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi
gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna
ibraz etmesi gerekmektedir. Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi
işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette
bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni
makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı
tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bu şekilde kullanılan
kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil
belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin,
her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren
dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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