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İZMİR
15.02.2021

Sayı : YMM.03.2021-21
Konu: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme
(Ar-GE) ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede 7263 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ile TGB
kanunda ve Ar-Ge Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesini öngören kanununda önemli değişiklikler
yapılmıştır.
1) TGB kanunu 5. Maddesine aşağıdaki metin eklenmiştir.
“Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren
yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde
yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde,
sözleşme fesholunmuş sayılır. Fesih tahliye nedenidir.”
2) 4691 sayılı TGB kanunu ve 5746 sayılı Ar-GE Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu
kapsamında 1 milyon ve üzeri istisna uygulamayan mükelleflere bu tutarın %2 sini fona alma
uygulaması getirilmiştir.
1.1.2022 tarihinden itibaren 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname
üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2 si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Aktarılması
gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.
Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım
yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim
sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan
diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.
Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, 4691 ve 5746 sayılı
Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili
yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez.
3) TGB’deki kazanç istisnası ve 5746 sayılı yasanın uygulaması 31.12.2028’e uzatılmıştır.
TGB yönetici şirketlerin ve bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının gelir
ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına düzenlenenin süresi 31/12/2028 tarihine kadar
uzatılmıştır. Yine 5746 sayılı kanunun uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.
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4) TGB deki AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücret istisnası kaldırılarak, tecil terkin
sistemine geçilmiştir.
31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu
görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir
vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin
edilecektir.
Bu uygulama serbest bölgede çalışanların ücretlerine benzer uygulama getirilmiş olup,
işverene gelir vergisi desteği şeklinde düzenlenmiştir.
5) Destek personeli sayısında belirleme yapılmıştır. Toplam personel sayısı 15’e kadar olan
TGB firmalarında %20 oranında destek personeli çalışabilecektir.
6)TGB faaliyette bulunanlara bu 4691 sy kanun kapsamındaki projelerin finansmanında
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri,
beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak
üzere GV ve KV beyannamesi üzerinde indirilebilmekte olup, indirim konusu yapılabilecek tutar 500
bin TL den 1 Milyon TL ye yükseltilmiştir.
7) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından bölge alanları kuluçka merkezi
açılabilecektir. Bu kuluçka merkezlerinde sadece kuluçka girişimcileri yer alabilecek olup; bu
kapsamda açılacak merkezler ve buralarda yer alacak girişimcilerde aranacak şartlar Bakanlıkça
belirlenecektir. Kanun kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalar, bu merkezlerde de
aynen uygulanacaktır.
Kanun değişiklikleri yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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