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KONU: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İKTİSAP EDİLEN YENİ
MAKİNA VE TECHİZAT İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANI.
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 16 ıncı maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen
Geçici 30 uncu maddesi ile;
2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar
yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak
amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit
ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir.
Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan
rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman
oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez.
İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek
makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden;


İmalat faaliyetinde kullanılmak üzere Sanayi Sicil Belgesini haiz olanlar,



Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 4691 Sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkına Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar,



Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Yatırım Teşvik Belgesini haiz olanlar,

Katma değer vergisinden müstesna olarak, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 2019
takvim yılı sonuna kadar iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için faydalanılabilecektir.
Madde kapsamına giren iktisadi kıymet için ilk kez amortisman ayrılacağı hesap döneminden
itibaren yararlanılabilecektir.
Bu uygulamadan yararlanma tercihinde bulunulmaması
halinde, izleyen dönemlerde mezkûr madde uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün
değildir.
Bu madde kapsamında iktisap edilen bir iktisadi kıymetin faydalı ömrünün, Maliye
Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda, mükelleflerce söz konusu iktisadi
kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecektir.
Yeni getirilen uygulamadan faydalanacak makine ve teçhizat için, bilanço esasına göre defter
tutan mükellefler tarafından normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden
biri seçilerek, amortisman ayırma hakkına sahip diğer mükelleflerce de normal amortisman
yöntemine göre amortisman ayrılabilecektir.
Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31/5/2018 tarihinde 30.000 TL ye (katma değer
vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi kapsamında cam ürünleri imalatında
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kullanılan yeni bir makina satın almış olup, söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir
Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanmak
istemesi durumunda söz konusu iktisadi kıymetin faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak
hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak
suretiyle faydalı ömür 3 yıl olarak belirlenecektir


Mükellefin normal amortisman usulünü seçmesi; Amortisman oranı: 1/3 = %33,33
Yıllık amortisman tutarı: 30.000 x %33,33 = 10



Mükellefin azalan bakiyeler usulünü seçmesi; Amortisman oranı: 1/3 = %33,33 x 2 =
%66,66 (Azalan bakiyeler usulünde, uygulanacak amortisman oranı 213 sayılı
Kanunun mükerrer 315 inci maddesi uyarınca %50 oranını geçemeyeceği için
amortisman oranının %50 olarak uygulanması gerekmektedir)

Bu hükümlerine aykırı olarak işlem tesis eden mükellefler hakkında, mezkûr Kanunun ilgili
ceza hükümleri tatbik olunur.
 Getirilen uygulamadan faydalanılması ihtiyaridir.
 Amortisman ayırmaya başlandıktan sonra, ilgili makina-teçhizat için genel esaslara
göre bulunacak amortisman oran ve sürelerine dönülmesi mümkün değildir.
 Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, bu yöntemi uyguladıklarını kanuni
defter, amortisman listeleri ve beyannamelerinde belirtmeye mecburdurlar.
 Tebliğ
ile
düzenleme
yapılmamış
olan
hallerde,
213
sayılı
Kanunun amortisman uygulamasına ilişkin genel hükümleri çerçevesinde işlem tesis
edilir.
Yürürlülük tarihi 01/05/2018 dir.
Bilgilerinize sunarız.
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Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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