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Vergi Bülteni 2017 – 5 

 

 

KONU: 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin Sınai 

Mülkiyet Haklarında İstisna Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi Hakkında. 

31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi 1 Seri 

No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı. 

Bültenimizde, Tebliğin “5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna” bölümünde yapılan değişikliklere 

ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. 

Tebliğin “5.14.3.4. Değerleme raporu düzenlenmesi” başlıklı bölümü, “5.14.5.1. 1/1/2015 

tarihinden önce tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli buluşların durumu” başlıklı 

bölümünün son paragrafı, “5.14.5.5. Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu” başlıklı bölümü 

Tebliğ metninden çıkarılmıştır. 

Tebliğin “5.14.4. İstisna Uygulaması” başlıklı bölümü 6728 Sayılı Kanun kapsamında yapılan 

düzenlemeler neticesinde değiştirilmiştir. İlgili bölümü özetleyecek olursak; 

 Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren 

elde ettikleri kazanç ve iratları için ilgili patent veya faydalı model belgesine sağlanan 

koruma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanabileceklerdir. 

 6728 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığı 

tarafından değerleme raporu düzenlenmeksizin, şartları taşıyan mükellefler istisnadan 

yararlanabileceklerdir. 

 Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 9/8/2016 tarihinden önce, Kanunun 5/B maddesi 

kapsamında istisnadan yararlanmak üzere değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Gelir 

İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmuş olan mükellefler, başvurularına konu bu 

buluşlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için değerleme raporu 

düzenlenmeksizin istisnadan faydalanabileceklerdir. 

 Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların %50'si kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

 Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen 

kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının maliyet unsurları 

dikkate alınarak ayrıştırılmasında, buluşla ilgili maliyetlerin buluşun üretim sürecinde 

kullanılması sonucu üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı dikkate alınacaktır. 
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 Buluşla ilgili maliyetlerin buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin 

toplam maliyeti içerisindeki payının tespitinde, buluşun üretim sürecinde kullanılmasıyla 

ilgili olarak katlanılan tüm giderler dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, buluşla ilgili olarak 

aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları için ayrılan amortismanlar ile üretim sürecinde 

kullanılması nedeniyle buluşa ilişkin olarak katlanılan; 

- İlk madde ve malzeme giderleri, 

- İşçilik giderleri, 

- Genel üretim giderlerinden düşen pay, 

- Genel yönetim giderlerinden düşen pay 

gibi giderler dikkate alınmak suretiyle buluşla ilgili katlanılan maliyetler hesaplanacak ve buluşla 

ilgili maliyetlerin üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı tespit edilecektir. 

 İstisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş dolayısıyla elde edilen 

kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, 

Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek kazançları 

ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 indirimli olarak 

uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi 

gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanacaktır. 

 Konuya ilişkin açıklamalı örneklere Tebliğin ilgili bölümünde yer verilmiştir. 

 
 
 
Saygılarımla, 

Serdar GÜMÜŞAY 

Yeminli Mali Müşavir 

 


