GELİR VERGİSİ STOPJI TEŞVİKİ UYGULAMASI
Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile
Bakanlar Kurulu tarafından teşvik paketine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve söz konusu teşvik
kararnamesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı “Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ NO:2012/1)” Hazine Müsteşarlığı tarafından
hazırlanarak 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, yatırımcıların yararlanacağı başlıca teşvik unsurları KDV istisnası, gümrük vergi
muafiyeti ,vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, faiz desteği, yatırım yeri
tahsisi ve KDV iadesi imkanıdır.
Yukarıdaki unsurlardan gelir vergisi stopajı desteğinin uygulama esaslarına ilişkin olarak Maliye
Bakanlığı’nca düzenleme yapılmış ve hazırlanan 285 Seri No.lu

Gelir Vergisi Genel Tebliği

yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Düzenlemelere ilişkin görüş ve açıklamalarımıza
aşağıda yer verilmiştir.
Teşvik karar ve tebliğine göre 6. ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında
gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak
kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi,
yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Yatırımın tamamlanmaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı desteği
uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte
tahsil olunur.
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla
gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanır.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı
desteği uygulanmasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar
devralan yararlanır.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 80 Hükmü
Geçici 80.nci madde ye göre ,Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması, kişi başına
düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde
yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında
; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda

teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden
hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10
yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinde tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller
Gelir vergisi stopajı teşvikinden, anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen
teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için
yararlanılacaktır.
Buna göre; anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede 6 ncı bölge olarak yer verilen; Ağrı, Ardahan,
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile
Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla bu teşvikten yararlanılacaktır.
Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
●Geçici 80 inci kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden,
● Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olan,
●Yukarıda sayılan il ve
başlayan,

ilçelerde gerçekleştirilen yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine

●Ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı yaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan,
●2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında aranılan şartları topluca taşıyan
mükellefler yararlanabilecektir.
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek
kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanabilecektir.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı
teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar
devralanın yararlanması mümkündür.
Teşvikin uygulamasında faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esnasında vergilendirilmenin bir
önemi bulunmamaktadır.
Fiilen Çalışma Zorunluluğu
Gelir vergisi stopajı teşviki, sadece kapsama dahil iller ve ilçelerde bulunan iş yerlerinde fiilen
çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı açısından geçerlidir. Bu iş
yerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsalar dahi fiilen bu iş yerinde çalışmayan işçiler açısından
teşvikten yararlanmak mümkün değildir.
İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle iş yerinde bulunulmaması halleri fiilen çalışmama olarak kabul
edilmez.
Uygulamanın Temel Esasları

Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde
, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.
Bu kapsamda istihdam edilen ücretlilerle ilgili asgari geçim indirimi, 265 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacaktır.
Terkin edilecek tutar, geçici 80 inci madde uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari
ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarında fazla
olamayacağından, asgari ücret üzerinden hesaplanan tutardan asgari geçim indiriminin mahsup
edilmesi sonucu kalan tutar terkine konu edilecektir.
Yatırım kapsamında işyerlerinin kaç kişi çalıştırdığının belirlenmesinde, teşvik belgesinde
kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla her bir işyeri itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen
aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen işçi sayısı dikkate alınacaktır. Gelir vergisi stopajı
teşvikinden faydalanmaya başlanılan ilk ay için verilecek muhtasar beyanname ile birlikte bir defaya
mahsus olmak üzere teşvik belgesinin tasdikli örneğinin de verilmesi gerekmektedir. Ayrıca teşvik
belgesinin Ekonomi Bakanlığı’nca revize edilmesi halinde teşvik belgesinin tasdikli örneğinin revize
tarihini takip eden ilk muhtasar beyanname ile birlikte ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri
Gelir vergisi stopajı teşvikinden, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen iller ve ilçelerde yapılacak yatırımlar
için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; Geçici 80 inci
maddenin yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen
yatırımlarda, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle
yararlanılması mümkündür. Dolayısıyla, 31/12/2023 tarihinde kısmen veya tamamen işletilmesine
başlanılan bir yatırım için gelir vergisi stopajı teşviki en son, 31/12/2033 tarihine kadar
uygulanacaktır.
Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan dönemden itibaren herhangi bir nedenle
gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılmaması durumunda 10 yıllık sürenin uzaması mümkün
bulunmamaktadır.
Diğer Hususlar
01/01/2012 tarihinden 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihine kadar düzenlenen
yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar için anılan Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 2
nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca talepte bulunanların bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde
gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkündür.
Yatırımın tamamlanmaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki
uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte
tahsil olunacaktır.
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananların, diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki
hükümlerden ayrıca yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

