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Konu :
1-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında
2018 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destek
oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
2-2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi
Teslim ve hizmetlerle ilgili iade alınamayacak KDV sınırı
3-Bireysel katılım yardımcısı indiriminde süre uzatımı

KAYSERİ
03.01.2018

30.12.2017 tarih ve 30286 (3. Mük) sayılı, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı, 01.01.2018 tarih
ve 30288 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğ ile
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
1- İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında
gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için uygulanacak ilave yatırıma katkı oranı ve
vergi indirim oranları için gerekli Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
2017/36 sayılı sirkülerimizde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 9. Maddesinde
2018 yılında yapılacak yatırım harcamalarına ilave destek oranlarının uygulanabilmesi için
Bakanlar Kurulu Kararı gerektiği belirtilmişti. Söz konusu Karar 30.12.2017 tarih ve 30286 (3.
Mük.) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu gazetede yayımlanan 2017/11175 sayılı
Karar uyarınca 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da;
(US-97 Kodu:15-37 olan) imalat sanayine yönelik bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik
yatırım olarak değerlendirilen yatırım teşvik belgeleri (gerek mülga 2009/15199
gerekse de 2012/3305 Sayılı Kararla istinaden düzenlenen) kapsamında
gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için
her bir bölge öngörülen yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmiş,
vergi indirim oranları ise %100 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca bu yatırımlar için yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca
indirimli oranda vergi uygulanarak toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben
yararlanılabilecek yatırıma katkı oranının %100 olarak uygulanması öngörülmüştür.
2017/36 no.lu sirkülerimizde belirtildiği üzere imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri
kapsamında “inşaat işleri” nedeniyle 2018 yıllında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV tutarları da iade alınabilecektir.
2- 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi teslimlerle ilgili yüklenilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının 11.400 TL.’sını aşan kısmı iade
alınabilecektir.
3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 29. Maddesi uyarınca indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle
ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergiler talepleri üzerine mükelleflere iade
edilebilmektedir. 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılında gerçekleşen
indirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi
edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL'yi aşan kısmının iade edilmesi 2018 ve izleyen
takvim yılları için bu sınırın, bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında artırılması
suretiyle uygulanması, bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarların
dikkate alınmaması, 50 TL’den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına
yükseltilmesi öngörülmüştü.
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Bu düzenlemeler ve 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma
Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına Dair 16 Seri No.lu Tebliğ
uyarınca 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi teslimlerle ilgili yüklenilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının 11.400 TL.’sını aşan kısmı iade alınabilecektir.
3- Bireysel katılım yatırımcı indiriminde süre uzatımı
29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6327 Sayılı Kanun ile 193
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 82. Maddede; 4059 sayılı Hazine
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren
bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, 29.06.2012 tarihinden 31.12.2017
tarihine kadar iktisap edecekleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki
tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine
göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'inin (1.000.000 TL'yi aşmamak üzere) yıllık
beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde
indirebilmeleri imkanı getirilmiş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları
kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel
katılım yatırımcıları için bu oranın %100 olarak uygulanması öngörülmüştü.
Söz konusu geçici maddede iktisap şartına ilişkin süreyi uzatma konusunda Bakanlar
Kuruluna verilen yetki 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmış olup, indirim uygulanmasında
dikkate alınacak hisse alım tarihi 31.12.2022 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.
Bireysel katılım yatırımcı indirime ilişkin detaylı açıklamalar 15.02.2013 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ve 21.08.2013 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Katılım Yatırımcı İndirimi Hakkında Tebliğ’de yer
almaktadır.
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