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SANAYİ SİCİL BELGESİ, AR-GE VE YATIRIM TEŞVİK
BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE TESİSATIN
AMORTİSMAN SÜRESİ 2019 SONUNA KADAR YARIYA
İNDİRİLDİ
01.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere VUK’na eklenen Geçici 30 uncu
maddesin ile;
Sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında
faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere,
2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe
kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için
uygulanacak amortisman oranı iki katına çıkarılmıştır.
Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, kapsamı 05.05.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen makina ve teçhizat için geçerlidir.
Buna göre :
213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi uygulaması bakımından makina ve
teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile ArGe, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile
bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.)
ifade etmektedir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından,
iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik
belgesi eki listede yer alması ve makina-teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.
Aşağıda sayılan iktisadi kıymetler Geçici 30 uncu madde kapsamında değerlendirilmez.
a) Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,
b) Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye,
koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,
c) Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve
çekici gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile
karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte
kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli
olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler,
iş makinaları, vinçler, tarım makinalarıve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin
iktisap edilen ambulanslar, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve
uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç).
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Kanunun Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede
belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için
uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca VUK Kanunun 315
inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate
alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde,
çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle amortisman oran ve süreleri
belirlenecektir.
Madde kapsamına giren iktisadi kıymet için ilk kez amortisman ayrılacağı hesap
döneminden itibaren yararlanılabilecektir. İlk yıl uygulamadan yararlanma tercihinde
bulunulmaması halinde, izleyen dönemlerde uygulamasından yararlanılabilmesi
mümkün değildir.
Maddesi kapsamında iktisap edilen bir iktisadi kıymetin faydalı ömrünün Maliye
Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda mükelleflerce söz konusu
iktisadi kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecektir.
Amortisman usulü azalan bakiyeler usulünün seçilmesi halinde amortisman oranı %50
geçemeyecektir. (25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı R. Gazetede yayınlana 497 sına
Nolu VUK Tebliği)
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