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İlgi : a) ... tarihli özelge talep formunuz.

b) ... tarihli dilekçeniz.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep formu ve dilekçelerinizde, fabrikanızda üretilen binek
otomobillerin satışı faaliyetiyle uğraşıldığı, üretim verimliliğini arttırmak, ürün modernizasyonu ve
çeşitliliğini sağlamak amacıyla yapmış olduğunuz makine teçhizat yatırımlarının yatırım teşvik
belgeleri kapsamında gerçekleştirildiği, şirketinizin halihazırda bir adet kapaması yapılmış yatırım
indirimine tabi ... tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ve iki adet de devam etmekte olan
indirimli kurumlar vergisine tabi ... tarih ve ... sayılı, ... tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi
bulunduğu, ... tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yatırımın devam ettiği, söz konusu
belge ile ilgili Ekonomi Bakanlığından iki yıl uzatma süresi alındığı, bu yatırım ile ilgili 2010
yılından itibaren kazanç elde edilmeye başlandığı ve ilgili kazancın 2013 yılında da elde edilmeye
devam ettiği, ... tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yatırımın ise devam etmekte olduğu
ve bu yatırım ile ilgili Eylül 2013 tarihinden itibaren kazanç elde edilmeye başlandığı belirtilmiş
olup;

- İndirimli kurumlar vergisine tabi iki adet Yatırım Teşvik Belgesinin de geçici vergi ve
kurumlar vergisi döneminde uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanması durumunda her iki
teşvik belgesine ait indirimli kurumlar vergisinin vergi matrahından aynı anda düşülüp
düşülemeyeceği,
- İndirimli kurumlar vergisine tabi iki adet Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen yatırım
harcamalarını ayrı ayrı toplam amortismana tabi sabit kıymetlere oranlayıp bu oran
nispetinde hesaplanan indirimli kurumlar vergisinin geçici vergi veya kurumlar vergisi
döneminde kullanılmasında önceliğin hangi teşvik belgesine verileceği ya da her iki teşvik
belgesine ait indirimli kurumlar vergisinin matrahtan aynı anda düşülüp düşülemeyeceği,
- İki adet Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili indirimli kurumlar vergisi hesaplaması yaparken
birini yatırım harcamalarının toplam amortismana tabi sabit kıymetlere oranına göre;
diğerinin de ürün satış karlılığına göre hesaplanması durumunda her iki yöntemin de aynı
anda kurumlar vergisi beyanname döneminde uygulanıp uygulanamayacağı,
- İndirimli kurumlar vergisine tabi yatırım teşvik belgesinin kullanılması halinde
kullanılamayan yatırım indirimi hakkının ileriki yıllara taşınıp taşınamayacağı

hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

http://gib.gov.tr/node/93720


Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde;

"(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri,
16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan
yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve 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.

(2) Bu maddenin uygulamasında 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.
Bakanlar Kurulu;

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına
mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını
geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına
indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya,
bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya,

yetkilidir.

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda
izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı
bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım
tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam
eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında
işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate
alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi
döneminde başlanır..."

hükümlerine yer verilmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazançların ayrı hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir.
Ancak, kazancın ayrı olarak takibine imkan bulunmayan hallerde indirimli kurumlar vergisi oranının
uygulanacağı kazanç, yapılan yatırım tutarının dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan
toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle
belirlenecektir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

- İki adet Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yatırımdan kazanç elde edilmesi durumunda, her iki
kazanca da yatırım teşvik belgesinde belirtilen oranlarda indirimli kurumlar vergisi uygulanması
mümkündür.

İlgili dönem safi kurum kazancının, 2009/15199 ve 2012/3305 sayılı BKK'ya göre düzenlenmiş iki
ayrı yatırım teşvik belgesi kapsamında bir hesap döneminde elde edilen toplam kazançtan düşük
olması halinde, her iki yatırım teşvik belgesi kapsamında ayrı ayrı elde edilen kazancın bu
yatırımlardan elde edilen toplam kazanca oranının safi kurum kazancına uygulanması suretiyle, bu
teşvik belgelerinde yer alan indirim oranlarına göre indirimli kurumlar vergisi uygulanması
gerekmektedir.

- Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün uygulanmasında,
indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın işletme bütünlüğü içinde ayrı hesaplarda
izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olduğu hallerde kazanç ayrı hesaplarda takip edilecek,
kazancın bu şekilde belirlenmesine imkan bulunmayan hallerde ise kazanç oranlama yapılmak
suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın



oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi seçimlik bir hak olmayıp indirimli kurumlar vergisi
uygulanacak kazancın şirketinizce tespit edilmesi esastır.

Buna göre, yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımların birisinden elde edilen kazancın ayrı
hesaplarda takip edilmek suretiyle belirlenmesi; bu şekilde tespite imkan bulunmayan ve diğer
yatırım teşvik belgesinden elde edilen kazancın ise oranlama yapılmak suretiyle tespiti mümkündür.

- Ayrıca, yatırım indirimi istisnası beyanname üzerinde indirimli kurumlar vergisi
uygulamasından önce dikkate alındığından, indirimli kurumlar vergisi dolayısıyla yatırım
indiriminin kullanılamaması durumu söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413  .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


