Sirküler Numarası
BKK Adı

Konusu

: 2018 / 02
: 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü
maddesine göre AR-GE merkezlerinde indirimli amortisman
: ve KDV istisnası uygulanacak makine teçhizat listesi
belirlenmiştir.

05.05.2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2018/11674
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesine göre 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununun Geçici 30’uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür
sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisinin Geçici 39’uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında
teslim edilecek yeni makine teçhizat ekli listede belirlenmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ekli liste için Tıklayınız
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 30
(7103 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen Geçici Madde; Yürürlük:
01.05.2018)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat
sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce
münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 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.
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici Madde 39
(7103 Sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle eklenen Geçici Madde; Yürürlük:
01.05.2018)
17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini
haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere
yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas
teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve
tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve
tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere
yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer
vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler
üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu
Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin
talebi üzerine iade edilir.
İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim
yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan
vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının
başından itibaren başlar.
İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve
teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla
UNİVERSAL
ARGE VE İNOVASYON HİZMETLERİ A.Ş

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem
tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz.
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