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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA
(Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü)
İlgi

: 26/07/2018 tarihli ve 2814 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m
maddesi çerçevesinde 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas
teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım
merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve
tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan
yeni makine ve teçhizat teslimlerinin KDV'den istisna olduğu, KDV Genel Uygulama
Tebliğinin (II/B-14.2) bölümünde de istisna kapsamında makine ve teçhizat satın almak isteyen
alıcıların, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve
tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın
alacakları makine ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair
ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna
belgesi almak için başvuruda bulunacaklarının açıklandığından bahisle, Tebliğde yer alan
"ilgili birimlerden" ifadesiyle kastedilen birimlerin;
- Ar-Ge ve tasarım merkezi belgesine sahip işletmelerin organizasyon şemalarındaki; ArGe ve tasarım merkezinden halihazırda sorumlu birimlerinin olabileceği, ekinde
Bakanlığınızdan alınan Ar-Ge ya da tasarım merkezi değerlendirme ve denetim komisyonu
karar toplantı tutanağı olmak üzere, alınacak makine ve teçhizatın Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde kullanılacağına dair taahhüdü içeren dilekçe ile ilgili vergi dairesine
başvurmasının uygun olacağı,
- Teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri için yönetici şirketler
olabileceği, diğer vergisel teşviklerdekine benzer bir süreç ile firmaların bölge yönetici
şirketinden bölgede yer aldığına ve bölgede yürüttüğü/yürüteceği Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetine dair alınacak bir belge ile makine ve teçhizat alımında KDV istisnasından
yararlanabileceklerinin değerlendirildiği
belirtilmektedir.
3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine ve 13/m maddesine göre 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas
teknoloji geliştirme bölgelerinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma
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laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 1/5/2018 tarihinden
itibaren KDV'den istisna edilmiştir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-14.2.) bölümünde de,
"İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme
bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve
araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları
belge ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda
bulunurlar. Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat
listesi elektronik ortamda sisteme girilir.
İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara
elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi
(EK:27) verilir."
açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere söz konusu istisna
uygulaması kapsamında yeni makine ve teçhizat temin edilebilmesi için bahse konu
faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji
geliştirme bölgesinde yapıldığına ve söz konusu makine ve teçhizata Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde ihtiyaç bulunduğuna dair belgenin;
- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile araştırma laboratuvarlarında, bunların kendi
teşkilatlanmaları gereği sorumlu/ilgili yönetici birimleri,
- Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, bölge yönetici
şirketleri
tarafından verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mahmut SÜTCÜ
Bakan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya ANKARA
Telefon No: 0312 415 30 00 Faks No: 0312 415 28 21 - 22
e-Posta : cbayar@gelirler.gov.tr İnternet Adresi : www.gib.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi
https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: T1RLTJW2S1T54SG

Bilgi için: Mehmet Çağrı BAYAR
Devlet Gelir Uzmanı
Telefon No: 0(312)415 33 77 (54 Şb.)

2/2

