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Konu:Vergiye tabi gelir oluşmadığı için indirilemeyen devreden yatırım indirimi istisnası
tutarının, vergiye tabi gelir oluşturan kazançlardan indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinden, şirketinizin Türk Uluslararası Gemi Siciline
(TUGS) kayıtlı römorkörler ile römorkör işletmeciliği konusunda faaliyet gösterdiği,
aktifinizde kayıtlı iki adet römorkörün yatırım teşvik belgesi kapsamında imal edilerek
27/02/2004 tarihinde TUGS’a tescil edildiği ve 24/04/2003 tarihinden önce yapılan
müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2014 yılına devreden
761.181,07 TL tutarında yatırım indiriminizin bulunduğu belirtilerek, TUGS’a kayıtlı
römorkörlerin işletilmesinden elde edilen kazancınız kurumlar vergisinden müstesna olduğu
için, devreden yatırım indirimi tutarının faiz, kur farkı, tazminat, temerrüt faizi vb. istisna dışı
kurum kazancınızdan indirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği
anlaşılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde; “Gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından
indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik
belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı
Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde
başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları
yatırımları,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006
tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan
bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,
Nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre
hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri
(vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait
kazançlarından indirebilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.

8/1/2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/10/2009 tarih ve E: 2006/95,
K: 2009/144 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile, söz konusu maddedeki “...sadece 2006,
2007 ve 2008 yıllarına ait...” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.
Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 9/2/2012 tarih ve E:2010/93, K:2012/20 sayılı Kararıyla,
yatırım indiriminden yararlanmayı ilgili kazancın %25›i ile sınırlayan “Şu kadar ki, vergi
matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili
kazancın %25›ini aşamaz.” hükmü iptal edilmiştir.
Öte yandan, 22 seri no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde, kurumlar vergisi
mükelleflerinin uygulamaya hak kazandıkları yatırım indirimini kurum kazancından
indirecekleri, ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi uygulanacak
kazançlarının tespitinde, kazancın türü bakımından herhangi bir ayrımın söz konusu
olmayacağı açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, 24/4/2003 tarihinden önce yaptığınız müracaata istinaden
düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında imal ettikten sonra TUGS’a tescil ettirdiğiniz
römorkörler dolayısıyla hak kazandığınız yatırım indirimi istisnası tutarının, kurumlar
vergisine tabi kurum kazancınızdan indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

