09.03.2017

Başbakanlık Mevzuatı Gel㬴şt㬴rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Resmî Gazete

14 Şubat 2017 SALI

Sayı : 29979

YÖNETMELİK
Bៀ�lៀ�m, Sanayៀ� ve Teknolojៀ� Bakanlığı ៀ�le Malៀ�ye Bakanlığından:
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/8/2016 tarៀ�hlៀ� ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Gelៀ�ştៀ�rme ve Tasarım
Faalៀ�yetlerៀ�nៀ�n Desteklenmesៀ�ne İlៀ�şkៀ�n Uygulama ve Denetៀ�m Yönetmelៀ�ğៀ�nៀ�n 7 ncៀ� maddesៀ�nៀ�n bៀ�rៀ�ncៀ� fıkrasının (c)
bendៀ�nៀ�n (1) numaralı alt bendៀ�nៀ�n son cümlesៀ� yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendៀ�nៀ�n (1) numaralı alt bendៀ�nde yer alan
“onarım, haberleşme” ៀ�baresៀ�nden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzerៀ� gៀ�derler dahៀ�l)” ៀ�baresៀ� eklenmៀ�ş,
(ç) bendៀ�nៀ�n (2) numaralı alt bendៀ�nៀ�n son cümlesៀ� yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendៀ�nde yer alan “ve analៀ�z hៀ�zmetlerៀ�”
ៀ�baresៀ� “ve analៀ�z hៀ�zmetlerៀ�, hukukៀ� veya bៀ�lៀ�msel danışmanlık hៀ�zmetlerៀ�” şeklៀ�nde değៀ�ştៀ�rៀ�lmៀ�ştៀ�r.
MADDE 2 – Aynı Yönetmelៀ�ğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdakៀ� 9/A maddesៀ� eklenmៀ�ştៀ�r.
“Kanunun 3/A maddesៀ�nde yer alan ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ�
MADDE 9/A – (1) Gelៀ�r ve kurumlar vergៀ�sៀ� mükelleflerៀ�nៀ�n, ៀ�şletmelerៀ� bünyesៀ�nde gerçekleştៀ�rdៀ�klerៀ�
münhasıran yenៀ� teknolojៀ� ve bៀ�lgៀ� arayışına yönelៀ�k araştırma ve gelៀ�ştៀ�rme harcamaları tutarının %100'ü, bu kapsamdakៀ�
projelerៀ�n Bakanlık tarafından ArGe ve yenៀ�lៀ�k projesៀ� olarak değerlendៀ�rៀ�lmesៀ� şartıyla 5520 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesៀ� ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesៀ� uyarınca kazancın tespៀ�tៀ�nde ៀ�ndៀ�rៀ�m konusu yapılır.
(2) Gelៀ�r ve kurumlar vergៀ�sៀ� mükelleflerៀ�nៀ�n, 9/8/2016 tarៀ�hៀ�nden ៀ�tៀ�baren 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesៀ�
kapsamında yapılan başvurularına konu yenៀ� teknolojៀ� ve bៀ�lgៀ� arayışına yönelៀ�k araştırma ve gelៀ�ştៀ�rme projelerៀ�yle ៀ�lgៀ�lៀ�
ៀ�ndៀ�rៀ�m uygulamasında bu maddede yer alan hususlar dៀ�kkate alınır. 9/8/2016 tarៀ�hៀ�nden önce yapılan başvurulara konu
projelerle ៀ�lgៀ�lៀ� olarak 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesៀ�nៀ�n bៀ�rៀ�ncៀ� fıkrasının (9) numaralı bendៀ� ៀ�le 5520 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesៀ�nៀ�n bៀ�rៀ�ncៀ� fıkrasının (a) bendៀ�nៀ�n 6728 sayılı Kanunla değៀ�ştៀ�rៀ�lmeden öncekៀ� hükümlerៀ�ne
göre ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ�nden faydalanılır.
(3) Kanunun 3/A maddesៀ� kapsamında ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ�nden faydalanılmaya başlanacağı döneme aៀ�t geçៀ�cៀ� vergៀ�
beyannamesៀ�nៀ�n verៀ�leceğៀ� tarៀ�he kadar, ArGe faalៀ�yetៀ�yle ៀ�lgៀ�lៀ� olarak Bakanlıkça belៀ�rlenecek formata uygun şekៀ�lde
projeye ៀ�lៀ�şkៀ�n hazırlanacak başvuru formu, Bakanlığa elektronៀ�k veya yazılı olarak gönderៀ�lៀ�r. Ancak bu süre ៀ�çៀ�nde
başvurusu yapılmayan projeler ៀ�le ៀ�lgៀ�lៀ� olarak çalışmalara başlanıp harcama yapılmakla bៀ�rlៀ�kte projenៀ�n herhangៀ� bៀ�r
aşamasında başvuruda bulunulması ve projenៀ�n uygun bulunması halៀ�nde, başvuru tarៀ�hៀ�nៀ�n ៀ�çៀ�nde bulunduğu geçៀ�cៀ�
vergៀ�lendៀ�rme dönemៀ�nៀ�n başlangıcından ៀ�tៀ�baren yapılan ArGe harcamaları ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ�nden yararlanabៀ�lៀ�r, ArGe
projesៀ� bៀ�ttៀ�kten sonra yapılan başvurular değerlendៀ�rmeye alınmaz.
(4) Başvurusu yapılan proje, Bakanlık tarafından genel değerlendៀ�rmesៀ� yapıldıktan sonra, bៀ�lៀ�msel olarak
ៀ�ncelenerek münhasıran yenៀ� bៀ�lgៀ� ve teknolojៀ� arayışına yönelៀ�k olup olmadığının tespៀ�t edៀ�lmesៀ� ៀ�çៀ�n TÜBİTAK’a
gönderៀ�lៀ�r. Proje, TÜBİTAK tarafından aşağıdakៀ� hususlar çerçevesៀ�nde ៀ�ncelenៀ�r ve değerlendៀ�rៀ�lៀ�r:
a) TÜBİTAK tarafından ៀ�htៀ�yaç duyulması halៀ�nde ៀ�lave bៀ�lgៀ� ve belgeler de ៀ�stenៀ�lmek suretៀ�yle söz konusu
başvuruyu ៀ�ncelemek üzere konusunda uzman en az ៀ�kៀ� akademៀ�syen hakem olarak görevlendៀ�rៀ�lៀ�r.
b) Hakemler tarafından, başvuruya ៀ�lៀ�şkៀ�n ៀ�ncelemeler doğrultusunda değerlendៀ�rme raporları hazırlanır.
c) TÜBİTAK tarafından, değerlendៀ�rme raporları dៀ�kkate alınarak, projenៀ�n yenៀ� bៀ�lgៀ� ve teknolojៀ� arayışına
yönelៀ�k olup olmadığına ៀ�lៀ�şkៀ�n sonuç yazısı hazırlanır.
(5) Projeye ៀ�lៀ�şkៀ�n sonuç yazısı, ekៀ�nde değerlendៀ�rme raporları olacak şekៀ�lde, projeye ៀ�lៀ�şkៀ�n başvurunun
Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a gönderៀ�ldៀ�ğៀ� tarៀ�hten ៀ�tៀ�baren en geç altmış gün ៀ�çៀ�nde Bakanlığa ៀ�letៀ�lៀ�r.
(6) İnceleme ve değerlendៀ�rmeye ៀ�lៀ�şkៀ�n gៀ�derler TÜBİTAK tarafından karşılanır.
(7) Sonuç yazısının bៀ�r örneğៀ� başvuru sahៀ�bៀ�ne Bakanlık tarafından gönderៀ�lៀ�r. Başvuru sahៀ�bៀ�, olumlu sonuç
yazısının bៀ�r örneğៀ�nៀ� gelៀ�r veya kurumlar vergៀ�sៀ� yönünden bağlı bulunduğu vergៀ� daៀ�resៀ�ne verៀ�r.
(8) Projeye ៀ�lៀ�şkៀ�n bütçe, süre, personel ve benzerៀ� değៀ�şៀ�klៀ�k taleplerៀ� ៀ�le ៀ�lgៀ�lៀ� tüm ៀ�şlemler Bakanlık onayına
tabៀ�dៀ�r. Bakanlık tarafından gereklៀ� görülmesៀ� halៀ�nde bu konularda TÜBİTAK’ın görüşü alınabៀ�lៀ�r.
(9) Kanunun 3/A maddesៀ� çerçevesៀ�nde ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ�nៀ�n uygulanmasında, bu maddede yer alan hususlar
dៀ�kkate alınmak suretៀ�yle 5746 sayılı Kanun ៀ�le 8 ve 9 uncu maddelerde kamu kurum ve kuruluşları ៀ�le kanunla kurulan
veya teknolojៀ� gelៀ�ştៀ�rme projesៀ� anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından
ArGe projelerៀ�nៀ� desteklemek amacıyla fon veya kredៀ� kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen
ArGe ve yenៀ�lៀ�k projelerៀ� ៀ�le ៀ�lgៀ�lៀ� yer alan hüküm ve açıklamalar dៀ�kkate alınır.
(10) Hៀ�belerៀ�n fon hesabına alınarak vergៀ�ye tabៀ� kazancın tespៀ�tៀ�nde gelៀ�r, ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ� tutarının tespៀ�tៀ�nde de
ArGe harcaması olarak dៀ�kkate alınmamasına ៀ�lៀ�şkៀ�n olarak 33 üncü maddede yapılan açıklamalar, Kanunun 3/A
maddesៀ� uyarınca ArGe ៀ�ndៀ�rៀ�mៀ�nden yararlananlar açısından da geçerlៀ�dៀ�r.
(11) Bakanlık gereklៀ� görmesៀ� halៀ�nde bu madde ៀ�le ៀ�lgៀ�lៀ� usul ve esas yayımlayabៀ�lៀ�r.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmelៀ�ğៀ�n 10 uncu maddesៀ�nៀ�n dördüncü fıkrasının (ç) bendៀ� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmelៀ�ğៀ�n 26 ncı maddesៀ�nៀ�n beşៀ�ncៀ� fıkrası aşağıdakៀ� şekៀ�lde değៀ�ştៀ�rៀ�lmៀ�ştៀ�r.
“(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara ៀ�lៀ�şkៀ�n Bakanlıkça gerçekleştៀ�rៀ�lecek ödemelerៀ�n, dönemsel ៀ�zlemeyៀ�
müteakៀ�p dönemlerde yapılması esastır. Ancak proje ortakları tarafından talep edៀ�lmesៀ� halៀ�nde, proje kapsamındakៀ�
harcamalara ៀ�lៀ�şkៀ�n Bakanlıkça gerçekleştៀ�rៀ�lecek ödemeler, proje destek sözleşmesៀ�nde ៀ�lgៀ�lៀ� dönem ៀ�çៀ�n öngörülen destek
tutarının %20’sៀ�nៀ� geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce temៀ�nat karşılığında ön ödeme şeklៀ�nde yapılabៀ�lៀ�r.”
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MADDE 5 – Bu Yönetmelៀ�ğៀ�n;
a) 1 ៀ�ncៀ� ve 4 üncü maddelerៀ� 1/3/2016 tarៀ�hៀ�nden ៀ�tៀ�baren geçerlៀ� olmak üzere yayımı tarៀ�hៀ�nde,
b) Dៀ�ğer maddelerៀ� yayımı tarៀ�hៀ�nde,
yürürlüğe gៀ�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelៀ�k hükümlerៀ�nៀ� Bៀ�lៀ�m, Sanayៀ� ve Teknolojៀ� Bakanı ៀ�le Malៀ�ye Bakanı bៀ�rlៀ�kte yürütür.
Yönetmelៀ�ğៀ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'nៀ�n
Tarៀ�hៀ�
10/8/2016
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