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İlgi : 14.09.2018 tarih ve 289899 kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı  özelge talep formunda;  Kayseri  Teknoloji  Geliştirme Bölgesinde yazılım ve Ar-Ge
faaliyetlerinde  bulunduğunuz  belirtilmiş  olup,  faaliyetinizle  ilgili  olarak  yurt  dışına  döviz
karşılığında  yapmış  olduğunuz  teslimler  dolayısıyla  doğan  alacaklara  ilişkin,  dönem  sonunda
yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkı kazançlarının, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde yer verilen istisna hükmü kapsamında değerlendirilip
değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

06/07/2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde;

 

"Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet
gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve
AR-GE  faaliyetlerinden  elde  ettikleri  kazançları  31.12.2023  tarihine  kadar  gelir  ve  kurumlar
vergisinden müstesnadır.

 

http://www.gib.gov.tr/teknoloji-gelistirme-bolgesindeki-faaliyete-iliskin-olarak-kur-farkindan-dogan-kazanclarda-istisna
http://www.gib.gov.tr/teknoloji-gelistirme-bolgesindeki-faaliyete-iliskin-olarak-kur-farkindan-dogan-kazanclarda-istisna


..."

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti" başlıklı
bölümünde;

 

"4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna
kapsamındaki  faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler  nedeniyle yüklenilen gider ve
maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna
olacaktır.

 

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun uygulaması
kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve
istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle
ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

 

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların
istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

 

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari işlemlerinden
elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün
değildir.  Bu  kapsamda,  nakitlerin  değerlendirilmesi  sonucu  oluşan  faiz  gelirleri,  yabancı  para
cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan
gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme
koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların
ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

 

Diğer  taraftan,  teknoloji  geliştirme  bölgelerinde  faaliyet  gösteren  mükelleflere,  istisnadan
yararlanan Ar-Ge ve tasarım projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından
ilgili  mevzuat  çerçevesinde  hibe  şeklinde  sağlanan  destek  tutarları  ile  diğer  kurumların  bu
mahiyetteki  her  türlü  bağış  ve  yardımları,  kurum  kazancına  dahil  edilecek  ve  istisnadan
yararlandırılacaktır."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre; yurt dışına döviz karşılığında yapmış olduğunuz teslimler dolayısıyla doğan alacaklara



ilişkin dönem sonunda yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkı kazançlarının, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde yer verilen istisna hükmü kapsamında
değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


