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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

HAKKINDAKİ

KARARDA

21.08.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile 2012/3305 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında kararda değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler özetle;

1- Daha önce KDV Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan süre uzatımına
ilişkin düzenleme aynı şekilde Kararın Geçici 8.maddesine de işlenmiştir;
-

Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi

1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki yatırım harcamaları için
uygulanacaktır.
-

2-

Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde
uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı
oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi
tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde
yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde
yüz olmak üzere,
1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasındaki yatırım harcamaları için
uygulanacaktır.
Karara eklenen EK-7 Tabloda yer alan İlçelerdeki teşvik oranları
artırılmıştır.

-

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü
bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu
ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden;

-

Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri
bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt
bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.
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3- Altına dayalı entegre madencilik yatırımları Stratejik Yatırım olarak
değerlendirilmeyecektir.
4- AR-GE ve Çevre yatırımlarındaki faiz ve Kâr payı desteği sınırı 1.000.000 TL’den
1.800.000 TL’ye yükseltilmiştir.
5- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre
yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda
kullanılmış makine ve teçhizat yatırımları faiz ve kâr payı desteği uygulanacaktır.
6- Vergi indiriminden faydalanılmaması şartıyla Sigorta Primi İşveren Hissesi
desteği uygulamasında faydalanılabilecek üst sınır Yatırıma Katkı oranının yarısı
kadar artırılarak uygulanacaktır.

7- 01.01.2021

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
uygulamalarında bölgeler listesinde değişiklik yapılmıştır.
- Adana ; 3.Bölgeden 2.Bölgeye
- Balıkesir ; 2.Bölgeden 3.Bölgeye
- Karabük ; 3.Bölgeden 2.Bölgeye
- Kırıkkale ; 4.Bölgeden 3.Bölgeye
- Aksaray ; 5.Bölgeden 4.Bölgeye
- Adıyaman ; 5.Bölgeden 6.Bölgeye
- Tekirdağ ; 2.Bölgeden 1.Bölgeye

Yatırım

teşvik

Söz konusu Resmi Gazeteye buradan erişebilirsiniz.
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