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İZMİR
10.10.2016
Sayı : YMM.03.2016-41
Konu: Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki BKK’da değişiklik yapılmıştır.
Muhasebe Müdürlüğüne,
05/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9139 sayılı
BKK ile 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki BKK’da değişiklikler yapılmıştır.
Değişikle yatırıma başlama tarihine göre farklılık gösteren desteklerdeki farklıklıklar
kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle şöyledir.
12012/3305 sayılı BKK’nın 6. Maddesinde yer alan “genel teşvik uygulamaları” ibaresi “
genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” olarak değiştirilmiş ve buna göre müracaatta 10 milyon TL yi
geçmeyen bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri (YTB) için Ekonomi Bakanlığı yerine yerel birimlere de
başvuru imkanı getirilmiştir.
22012/3305 sayılı BKK’nın faiz desteği başlıklı 11. Maddesinin 5. Fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır. 5. Fıkrada yazılı süreye (en son yapılan değişiklikle 31.12.2016) kadar yapılan
müracaatlara destek öngörülmekte iken bu fıkranın kaldırılması ile başvuru ve belge tarihine
bakılmaksızın 11. Maddede yazılı şartlarda faiz desteği sağlanabilecektir.
32012/3305 sayılı BKK’nın 12. Maddesinde düzenlenen sigorta primi işveren hissesi,
yatırıma başlama tarihine göre iki ayrı destek süreleri var iken yeni düzenleme ile başlama tarihine
bakılmaksızın tek liste haline gelmiştir. Bölgesel yatırımlarda sigorta işveren destek süreleri aşağıdaki
gibi uygulanacaktır.
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4Yine aynı kararın vergi indirimi başlıklı 15. Maddesinde yer alan düzenleme ile belli
bir tarihe kadar (en son 31.12.2016) başlanılan ve bu tarihten sonra başlayan olmak üzere iki adet
farklı vergi indirimi ve yatırıma katkı oranı var iken, başlama süresi dikkate alınmaksızın tek liste
haline getirilmiştir. Buna göre Bölgesel Yatırım Teşvik Belgelerinde vergi indirim oranı ve yatırıma
destek oranı aşağıdaki gibidir.
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5Yine BKK’nın 15/5. Maddesinde yatırım döneminde yatırıma katkı tutarına mahsuben
harcama tutarını ve yatırım katkı tutarının bölgelere göre değişen oranını diğer kazançlara da
indirimli gelir/kurumlar vergisi uygulayarak yararlanma imkanı vardı. Yine geçici madde ile de
2015,2016 harcamaları için belirlenen oranlar mevcuttu.
Yapılan değişiklik ile geçici 5. Madde kaldırılmış, yatırım döneminde yararlanılacak yatırıma
katkı tutarı, tüm bölgelerde harcama tutarı ve toplam yatırıma katkı tutarının %80’ni geçmeyecektir.
62012/3305 sayılı BKK’nın 18. Maddesinde bir alt bölge desteklerinden yararlanılacak
yatırımlar düzenlenmiştir. BKK’nın 18/a maddesindeki organize sanayi bölgelerinde yapılan
yatırımlar sayılmakta iken endüstri bölgelerinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) eklenerek
burada yapılan yatırımlarında bir alt bölge desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
7Yine aynı kararın 18. Maddesine eklenen 3. Fıkra ile; OECD teknoloji yoğunluk
tanımına göre orta ve yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerden karara eklenen EK:6
listede belirtilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar İstanbul hariç 1,2, ve 3. Bölgede yapılması
halinde 4. Bölge desteklerinden yararlanılacağı belirtilmiştir.
82012/3305 sayılı BKK’nın 24. Maddesine 8 ve 9 numaralı fıkralar eklenmiştir. Eklenen
8 no.lu fıkra ile asgari yatırım tutarı ve bütünlüğü yatırım döneminde tamamlanamayan belgelerin
tamamlama vizesi sırasında aşamasında tamamlanması durumunda belgede yazılı destek
unsurlarından yararlanmamak şartıyla teşvik belgesi kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.
9 numaralı fıkra ile de dahaki kararlara göre alınanlarda dahil olmak üzere otel yatırımları için
tamamlama vizesi aşamasında turizm işletme belgesi ibraz edilmeyen ancak otel işletmesi olarak
işyeri açma belgesi olanların belgelerinin belgelerin genel teşvik sistemine dönüştürülerek
kapatılması öngörülmüştür.
2012/3305 sayılı BKK da değişiklik yapan ve yukarıda açıklanan hususlar Resmi Gazetede
yayınlandığı 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

2

