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Konu: Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden 

yararlanıp yararlanmayacağı hakkında. 

 

İlgili Madde: Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A. 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

kapsamında alınan yatırım teşvik belgesine istinaden 12/8/2011 tarihinde yatırıma başlandığı, 

yatırımınızın kısmen tamamlanarak faaliyete geçildiği ve yatırıma başlanan tarihte yapı 

kullanma ruhsatı alınmış ve tamamlanmış olan bir binanın mevcut yatırım teşvik belgesi 

kapsamında satın alınarak üretim faaliyetlerinde kullanılmak istendiği belirtilerek, bina alımı 

için yapılacak harcamalarla ilgili olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılıp 

yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde; 

 "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 

16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında 

yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak 

üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve 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 tutulur. 

 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 

suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu 

tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını 

ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle 

yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap 

dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. Bakanlar Kurulu; 

... 

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

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

..." 

hükümleri yer almaktadır. 



 

Özelge talep formunuz ile Gelir İdaresi Başkanlığına hitaben yazdığınız 

13/11/2015 tarihli dilekçeniz ekinde yer alan Ekonomi Bakanlığının 29/1/2015 tarih ve 12514 

sayılı yazısında; 

"... 

Bu çerçevede; C/…… sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımın, firmanız tarafından 

yapılan bina ile birlikte aynı parselde bulunan ve satın alınması planlanan hazır binada 

gerçekleştirildiğinin ve toplam kapalı alanın belge kapsamında gerçekleştirilen yatırım için 

uygun olduğunun tamamlama vizesi aşamasında tespit edilmesi halinde, satın alınacak bedel 

içerisindeki arsa ve hazır binaya isabet eden tutarların da ilgili kurum veya kuruluşlarca 

yapılacak çalışma sonucu ayrıştırılması durumunda, yatırım için uygun olan kısımlarının da 

dikkate alınması suretiyle söz konusu hazır binanın C/…… sayılı Yatırım Teşvik Belgesi 

kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün bulunmaktadır." 

 

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilen kazanca teşvik 

belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanması 

esas olup, üretim faaliyetlerinizde kullanmak üzere aldığınız binaya ilişkin 

harcamaların Ekonomi Bakanlığınca mevcut yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli vergi 

uygulaması açısından yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınacak unsurlar arasında 

değerlendirilmesi durumunda, yatırıma katkı tutarının hesabında bahse konu bina alımı için 

yapılan harcamalar da dikkate alınmak suretiyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 

yararlanılması  mümkün bulunmaktadır. 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 


