Sirküler No: 2017/05
Konu: Ar-Ge İndirimine İlişkin Yönetmelik Değişikliği
9 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Ar-Ge indirimine ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme
yapılmış olup, yönetmeliğin tam metni ektedir.
1.

Yapılan düzenleme ile yönetmeliğin 7. Maddesinde yer alan “Ar-Ge, yenilik ve tasarım
harcamalarının kapsamı” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Önceki Yönetmelikte Yer Alan ve Bu Değişiklik İle Metinden Çıkarılanlar :
c) Personel giderleri:
“Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri
dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile
sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.”
ç) Genel giderler:
“Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.”
Önceki Yönetmelikte Bulunmayan ve Bu Değişiklik ile Eklenenler :
ç) Genel giderler:
1) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, (Ek ibare:RG14/2/2017-29979) (posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil) nakliye giderleri ile bu
merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde
yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.
d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge
ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve
kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar (Değişik ibare:RG-14/2/201729979) ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer
hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje
kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.
2. Yönetmeliğin 10. Maddesinde yer alan “Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması” bölümünde yer
alan 4. Fıkranın ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “ç) Bu madde kapsamında Ar-Ge veya
tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında
dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol,
konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan
menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmez.”
3.

Değişikliğe ilişkin Yönetmelikle, Yönetmeliğe Ar-Ge İndirimi ile ilgili olarak 9/A maddesi
eklenmiştir. Bu düzenleme ile; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme
harcamaları tutarının %100'ünün, bu kapsamdaki projelerin Bakanlık tarafından Ar-Ge ve
yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193
sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
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