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KONU: Kurumlar Vergisi Kanunu Açıklamaları 
 

İndirimli Kurumlar Vergisi (Md:32/A) 

(Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.) 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre; 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 tutulmaktadır. 

  

İndirimli Kurumlar Vergisi kapsamında olmayan yatırımlar şunlardır: 

 

 Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, 

 

 İş ortaklıkları, 

 

 Taahhüt işleri, 

 

 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi 

Hakkında Kanun, 

 

 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde  yaptırılması 

Hakkında  Kanun kapsamında yapılan yatırımlar, 

 

 Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar. 

  

 İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasında; 

 

Yatırıma Katkı Tutarı: İndirimli Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi 

yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, 

 

Yatırıma Katkı Oranı: Yatırıma Katkı Tutarının  yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak 

oranı ifade etmektedir. 

  

 Bakanlar Kurulu; 

 

 Yatırım ve istihdam büyüklüklerini ve yerlerini  yatırıma katkı ve oranlarını belirlemeye, 

 

 Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans 

ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 

 

http://www.dmr-tr.com/dmr
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 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında teşvik belgesine bağlanan 

faaliyetlerinden elde edilen kazançlar İndirimli Kurumlar Vergisi’ne tabi tutulacak olup, bu yatırım 

dışında elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması mümkün bulunmamaktadır. 

 

 Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam 

yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı 

uygulanmaktadır. 

 

 Tevsi (Genişletme-yayma) yatırımlarında, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı 

hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanmaktadır. 

  

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 belirlenmektedir. 

  

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 başlanmaktadır. 

  

 Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen yatırım malları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi 

uygulamasından yararlanılması mümkündür.  Ancak, yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, finansal 

kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizat için sadece ilgili dönemde ödenmiş kira tutarları 

dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılmaktadır.       

  

 Belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde 

indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı 

cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunmaktadır. 

  

 Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek 

kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanmaktadır. 

 

 Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan 

hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda indirimli vergi oranı uygulanması 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme 

faiziyle birlikte tahsil edilmektedir. 

 

 Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından 

devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek 

kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanılmaktadır. 

 


