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Vergi Bülteni 2017 – 8 

 

 

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

Kurumlar Vergisi 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 “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı bölümünde yapılan değişikliklere 

yer verilmektedir. 

Tebliğin “32.2.1. Kapsam” başlıklı bölümünün ikinci paragrafında yer alan “bu oranı her bir il 

grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya” ibaresi “bu oranı her bir il grubu, 

bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla 

proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e 

kadar artırmaya” şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı Tebliğin “32.2.4. İndirimli vergi uygulamasına ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki” 

başlıklı bölümünde yer alan “bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar 

artırmaya,” ibaresi “bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli 

yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen 

yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir. 

 
Tebliğin “32.2.10. Teşvik belgeli yatırımların devri” başlıklı bölü- münden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bölüm eklenmiştir.  

“32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme  

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66 ncı maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 

32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Yatırımın 

tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç 

olmak üzere 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.” hükmü eklenmiştir. Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam 

yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan 

kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen 

kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara 
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indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı 

tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır. Örnek: (L) 

A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamında 2013 hesap döneminde başladığı yatırımını 15/10/2015 

tarihinde tamamlamış ve 1/11/2015 tarihinde tamamen işletmeye başlamıştır. (L) A.Ş.’nin yatırım 

teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının yatırıma katkı oranı %50 ve vergi indirim oranı %80 olup 

toplam yatırıma katkı tutarı 3.000.000.- TL’dir. (L) A.Ş. toplam yatırıma katkı tutarının 800.000.- 

TL’lik kısmını 2013 ve 2014 hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına 

indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle kullanmıştır. Yatırımın tamamlandığı 2015 hesap 

dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına 

indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle 450.000.- TL, bu yatırımından elde ettiği kazancına 

indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle de 250.000.- TL olmak üzere yatırıma katkı tutarının 

toplam 700.000.- TL’lik kısmından yararlanmıştır. 2016 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

beyannamesinde, bu yatırımından elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulamak 

suretiyle yatırıma katkı tutarının 300.000.- TL’lik kısmından faydalanmıştır. Buna göre, (L) A.Ş. bu 

yatırımına ilişkin toplam yatırıma katkı tutarının kalan [3.000.000.- TL – (800.000.- TL + 700.000.- 

TL + 300.000.- TL)=] 1.200.000.- TL’lik kısmını, 2017 yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırarak kullanabilecektir. 2017 yılı için belirlenen 

yeniden değerleme oranının %5 olması halinde, (L) A.Ş.’nin yeniden değerleme sonrasında 

yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı [1.200.000.- TL x (1 + 0,05)=] 1.260.000.- TL olacaktır. (L) 

A.Ş.’nin 2017 hesap döneminde bu yatırımından elde ettiği kazancının 2.500.000.- TL olması 

halinde yararlanılacak yatırıma katkı tutarı [(2.500.000.- TL x %20) – (2.500.000.TL x %4)] 

400.000.- TL ve bu durumda 2018 hesap dönemine devreden yatırıma katkı tutarı da (1.260.000.- 

TL – 400.000.- TL=) 860.000.- TL olacaktır. (L) A.Ş. bu tutarı, 2018 yılı için Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırarak kullanabilecektir.”  
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